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J. Meko Semeniškių idilės
Spalvingi Lietuvos metų laikų paveikslai

PRANAS RAZM INAS, Chlcago. III.

“Semeniškių idilės” nėra pats 
naujausias Jono Meko kūrinys; 
bet tik dabar jis ateina j skai
tytojo rankas atskiru kukliu lei
diniu. Ir gerai padaryta. Juk 
tai pats geriausias iki šiolei pa
sirodęs jo poezinis darbas. Tai, 
reikia manyti, jaučia ir pats po
etas, jei laikas nuo laiko vis 
prie jo sugrįžta.

Dvidešimt keturiose idilėse 
poetas daugiaspalviais dažais 
vaizduoja keturis metų laikus: 
pavasarį, vasarą, rudenį ir žie
mą. Skaitai ir gėriesi poeto 
įsijautimu į lietuviškos gamtos 
alsavimą, į laikų metamorfozą.

Tai kažkas nauja ir laukta, 
ko iki šolei mūsų grožinėj lite
ratūroj tokiame vieningame pa
veiksle neturėta. Tik nuotrupo
mis džiaugėmės. Tai lyg antra
sis Donelaitis, bet jau švelnus, 
estetas, sveriąs žodžius ir vaiz-J 
dus, juos lyginąs, renkąs ir de
rinąs į vieną spalvingą paveiks- 
lą-

Idilėse pagrindinis veikėjas 
ne ūkininkas, ne žmogus, o pati 
gamta. Ir tai visai suprantama. 
Vaikas jaunuose savo gyvenimo 
metuose, nepajėgdamas įžvelgti 
į suaugusių vidaus pasaulį ir 
jį suprasti, nukreipia dėmesį į 
gamtos reiškinius, kurie jo ty
rinėjimams palankesni ir atvi
resni. čia prisimenama Philippe 
Soupault žodžiai: “Charlot ėst 
tres jeune. II ne connait pas les 
hommes”. Jis nepažįsta žmonių, 
bet jis puikiai moka stebėti gam 
tos reiškinius. Beje, ir idilėse 
praeina vienas kitas žmogus. 
Čia užtinkame tetą Kastūnę ir 
uogų rinkėjas, poeto vaikystės 
moteris ir vaikus, kaimynus — 
Martyną ir Ignotą, Kazimierą 
ir. kitus vyrus, bet jie paveikslo 
fone tik atskiri taškai, neturį 
pagrindinės įtakos į patį paveiks 
lą, o tik jį kiek pagyviną, pa- 
spalviną.

Poetas pradeda idiles žvelg
damas į vaikystės “bėgančias 
nuotrupas”:

Žiūriu aš atgal į jus, 
mėlyni mano vaikystės akira

čiai!
Vartau ir dėlioju 
senas ir begęstančias nuotru- 

/pas,
ilgesio rankomis liesdamas 
kiekvieną veidą, kiekvieną daik- 

/tą, akiratį,

Siekdamas atgaivint, ir įpilti 
/dar kraujo, — 

išdeginta ir išdraskyta širdim, 
/ir išrėžyta, 

žiūriu atgal, ir prisimenu, ir 
/gal —

verkiu, —

bet ne, ne akiračių, ir ne jūsų, 
/laukai,

mano bičiuliai, —
o tiktai savo jaunųjų draugų, 
o tiktai savo vaikystės, 
nesugrąžinamos, vis tolstančios.

7 psl.

Lietuvos keturi metų laikai 
praslenka pro skaitytojo akis 
ne tik nesužaloti modernizmu 
apsunkinto teptuko, kaip daž-, 
nai mūsų modeminėj poezijoj Į 
pasitaiko, bet, priešingai, pilni 
gyvybės ir tikrumo, tokie, ko
kius mes ten, būdami jauni, iš
gyvenom.

Keturi metų laikai — keturi 
pilni gyvybės paveikslai, kuriuo 
se poetas prikelia skaitytojui 
anuos laiminguosius laikus, a- 
nas nuostabias vaikystės die
nus, kada gamta jam visų sva
jonių ir veikimo centras, kada, 
be šeimos židinio šilimos ir vai
kystės draugų, nepasigesta dar 
žmogaus, kurt* žemės vieškeliais 
nešasi su savim prakeikimą ir 
išganymą, meilę ir kerštą, kada

dar su paukščiais ir gyvuliais 
kalbėta ir susikalbėta, su girios 
aidu lenktyniauta, su Eetumis 
verkta ir su saule juoktasi.

Štai keturi posmeliai iš ketu
rių paveikslų:

S? jos laikas

Kai pirmas tirštas lapų žalesys
nutyška alksnių krūmais, raus- 

/vučia's atžalynais —
laike pirmo miškų žalesio — 
sunkios arklių kojos, plūgai ir

/kaplia-'
ima plėšti juodus, įsigulusius 

/laukus
Penktoji idilė, 19 psl.

Jonas Mekas

Vasaros naktys
Rankos kvepia dar medumi ir 

/dobilu,
ir rūbuose — žolių lapeliai ir 

/vakaro vėsa.
Kaip tilsta... Kaip kelias rūkas... 
ir paskutiniai kibirų skambėji- 

/mai,
melžėjų šūkes'ai, svirčių girgž- 

/dėjimas
ties mediniais vandenio loviais, 
toli, kitapus guobų.

Penkioliktoji idilė, 42 psl.

Ruduo

Patsai rudens siautėjimosi lai- 
/kas.

Ir pro bekiūžančius, lekiojančius 
/lapus,

varganai besaugojančius savo 
/auksą,

ir plinkančius, lietaus nugairin- 
/tus kamienus, 

prasimuša pirmasis putelių rau
donis.

Devynioliktoji idilė. 50 psl.

Žiema:
Sniegui apgulus trobas, apden

gus laukus, 
ir ganyklas, ir upių slėnius, ir 

/žuvų perkalus, —

Juozai Pnutienius Nemuno kilpa

j užgula šalčiai. Tr vėjas, deginda 
/mas lekia

skersai laukų, nešdamas sausą
/ir šaltą sniegą. 

Dvidešimt ketvirtoji idilė, 60 p.

“Semeniškių idilės” — bran
gios mano rankose. Jas ir įrė
minti reik'ėtų meniškiau. Dažnai 
menkesni dalykai daug gražiau 
papuošiami. Ret aš čia nieko ne 
kaltinu. Juk toji didžadvasė se
suo poezija tap retai kieno su 
pagarba ir riteriškumu sutinka
ma.

Būtu gal'ma šiek tiek ir pa
priekaištauti. Poetas nepasižy
mi žodžiu taupumu. Kartais jis 
vaizdus išgauna ilgu žodžių jieš 
kojimu, kaip dailininkas, deda-1 
mas spalvų prie spalvos. Kaikas 
pasakys, kad tai nemodernu, 
kad perdaug žodžių balasto, bet 
— lietuviškos gamtos nei vienu į 
teptuko patraukimu nenupieši, 
nei vienu, kad ir metus jieško- 
tų, žodžiu nenusakysei.

O Jono Meko piešiama gam
ta tok a spalvinga, tokia gyvas
tinga. Poeto žvilgis į vaikystės 
laikus — pagaunantis:

1
Kur jūs, šviesiaplaukiai vienkie- 

/mių vaikai, 
kur eidavom, sustodami šalia 

/kiekvieno griovio, 
kur bėgdavom į mokyklą — su 

/mažyčiais
medžio kormor.ėliais, plunksnų 

/dėžutėm.
Dvidešimt trečioji idilė, 58 psl. į

Idilių kalbinė pusė ta p pat 
susilaukia šiokių tokių priekaiš
tų. Poetinė sintaksė sunkoka. 
Vietomis periodai ištęsti į bega
lybę. Juos gal'ma buvo lengvai 
sukapoti, nepakenkiant vaizdo 
konstrukcijai. Tai sunkina skai
tymą. Skyryba taip pat vieto
mis šlubuoja. Bet nežiūrint tų 
pastabų (jų būtų gaEma ir dau
giau suminėti), lietuviškos gam 
tos paveikslas, išėjęs iš po poe
to plunksnos, vertas garbingos 
knygų parodoj vietos.

Jonas Mekas, Semeniškių idi
lės. Brooklynas, 1955. Aidų Lei
dinys, psl. 62. Atspaude Pran
ciškonų spaustuvė. Kana nepa
žymėta.

o Kuru. V. Bartu,ška mirė 
1956 m. sausio 28 d. Palaidotas 
Liudvinavo kapinėse. Jis buvo 
žymus Amerikos lietuvių veikė
jas ir yra daug patarnavęs Lie
tuvai pirmojo Pasaulinio karo 
metu.

Vitalija Boyutaiie

Palikti namai
Norėjau vėl į jus sugrįžt.
Pralinksmint ąžuolą paskendusį rasose 
Ir tekančią sulą iš
Kūno sužeisto nušluostyt.

Namai palikti. Palikta vaikystė, 
Ijailcas, ruduo. . .
Širdin įstrigusi akimirka

. Šiandien pavirsta žaizda.

Sugrįšiu dar kada į jus.
/r durys, ir langai lai šaukia 
Ilgesio balsu, nes mano sugrįžimas 
Bus iiems šventė.

Gyvenimas
>

Štai krautuvė. Joje nuo amžių 
Brangakmenius perka ir parduoda.
Tai krautuvė, kurioj fazanui

. Iškimšti ir apdulkėję tupi.
Tai krautuvė, kurią aplanko svetimą 
Kraštų pirkliai.
Maino kailius į sausą odą.
Tai krautuvė, per kurią pereina 
Giminės. Palieka pėdsakus.
Tai krautuvė, kurioj prekiaujame 
Vist.

• Kun. dr. Petras CelieSius 
Mokslinių Studijų klube praeitą 
sekmadienį kalbėjo tema: “Bū
ties sąrangos dvasinis sluoga
ms”. Išeidamas iš fenomenalo- 
gistin’ės krypt'es filozofų, ypač 
Husserlio ir Hartmano, referen
tas, kopdamas vis tobulesnės bū 
ties laiptais, priėjo iki dvasios 
reiškinių. Dvasinę sritį jis at
skyrė nuo tų reiškinių, kurie 
gyvastingai reiškiasi, bet dva
sios dar nesudaro. Vienas iš bū
dingiausių dvasioj pasireiškimų 
žmogaus gyvenime, yra sugebė
jimas įsigyti sąvokas. Sąvoka 
yra sritis, apšviesta tam tikros 
šviesos, nors tos srities ribos 
kartais yra neaiškios.

*
Dvasia yra daugiau negu me

džiaga, nes medžiaga visumos 
naudai nekrypsta. Dvasia yra 
daugiau negu gyvybė. Gyvybė 
neišsemia dvasios. Dvasia pa
sireiškia mąstyme, doriniame 
apsisprendime, ir kūryboje. Dva 
šia ypač pasireiškia paprasta
me sprendime. Analizuodamas 
vieno bolševikinio poeto eilėraš
tį referentas vykusiai atidengė 
dvasios pasireiškimą net mate
rialistiškai nusiteikusiame poe
te. Ta proga jis gražiai nušvie
tė tiesos reikšmę dvasios sąran
goje. “Taip ar ne” nėra koks 
atsitiktinis žaidimas.

Koreferentas kun. dr. A. Bal
tinis labai teigiamai įvertino pre 
legento pastangas dvasiai pa
grįsti. Ta pačia proga jis iškėlė 
naujas iš to galinčias kilti pro
blemas. Labai sėkmingose dis
kus'jose dalyvavo: Al. Plateris, 
inž. J. Rugis, dr. Z. Smilga, kun. 
dr. Ignas Urbonas, Petras Mal- 
deikis ir kun. V. Bagdanavi- 
čius. Ta pačia, proga Klubas pri
ėmė praėjusios socialinės savai
tės darbų apyskaitą ir nutarė 
sekantį susirinkimą skirti savo 
sėkmngos trejų metų veiklos 
paminėjimui.

• Clevelando meno muzėjus
ruošia didelę meno parodą, kuri 
atidaroma gegužės mėn. 2 dieną 
ir truks iki birželio 10 d. Pri
siųsta -keli tūkstančiai įvairių 
darbų, tad pakviestai jury komi
sijai iš Chicagos Meno institu
to ir kt. meno muzėjų buvo ne
lengvas darbas atrinkti dailinin
kų kūrinius.

Prieš kurį laiką lietuvis Viekš 
nis Clevelando muzėjaus suruoš
toje meno parodoje laimėjo už 
tapybos darbą premiją. Tremti
nys skulptorius V. Raulinaitis 
taip pat jau dalyvavo šio mu
zėjaus suruoštoje meno paro
doje.
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i KRONIKA
• Studentų atsakymai į anke

tą. L'etuviams studentams JAV- 
se buvo išsiuntinėta anketa su 
63 klausimais. Liet. Stud. s-gos 
JAV-se Studijų komisijos pirm. 
L. Valiukas apie anketos davi
nius davė įdomių žinių pasikal
bėjime “Lietuvių Dienų” balan
džio numeryje. Iš čia sužinome, 
kad Liet. Studentų sąjungoje y- 
ra 725 nariai. Iš jų anketas už
pildė 283 arba — 39%. Iš atsa
kytų matyti, kad daugiau kaip 
trečdalis studentų priklauso atei 
tin'nkams, skautams priklauso 
truputį mažiau trečdalio ir vie
nas trečdalis atitinka santarie- 
čiams, nepriklausantiems jokiai 
organizacijai, šviesininkams. Lie 
tuviškas sąmoningumas yra di
desnis tarp tų, kurie priklauso 
organ'zacijoms. ♦

Daugiau kaip du trečdaliai pa 
sisako, kad kurdami šeimą, jieš- 
kos lietuvio (-ės). Tikinčiais pa
sisakė esą arti 97% studentų; 
maždaug 2% netikinčių ir kiek 
daugiau kaip 1% nepareiškė sa
vo nusistatymo tikėjimo atžvil
giu. Netikinčių skautuose maž
daug 4%, santariečiuose — maž 
daug 8%. Apie trečdalis studen
tų simpatizuoja kr'kščion'ms de
mokratams, apie trečdalis fron
tininkams, likusio trečdalio -— 
pusė tautininkams, ketvirtadalis 
— liaudininkams.

Maždaug 3% studentų neskai
to jokio lietuviško laikraščio. 
Populariausias tarp studentijos 
yra “Draugas”. Jį skaito maž
daug 80%, “Naujienas” — 20%. 
Iš savaitraščių — populariau
sias “Darbininkas” įr "Dirvą”. 
Ir vieną, ir kitą skaito ap’e 
30% studentų. Toliau eina: 
“Laisvoji Lietuva” (JL§%), “Vie 
nybė” (14%). “Keleivį” ir “Sah 
darą” skaitančių yra maždaug 
4%. Iš žurnalų — populftriausi 
“Aidai”, kuriuos skaito 50% 
studentų; antroje v'etoje — 
“Lietuvių Dienos”, trečioje — 
“Ateitis”. Trečdalis studentijos 
skaito vieną ir kitą. Toliau ei
na “Mūsų Vytis” (22%), “Skau 
tų Aidas” (15%), “Literatūros 
Lankai” (13%), “Laiškai Lie
tuviams” (13%), “Karys”, “Į 
Laisvę”, “Santarvė” ir kt.

Daugiau kaip 90% studentų 
pasisako už grįžimą į Lietuvą, 
nepriklausomybę atgavus. Dide
lė dalis studentų pasisako už iš
leidimą gero informacin'o leidi
nio apie Lietuvą, vieno ar poros 
tomų lituanist'nės enciklopedi
jos anglų kalba.

• Lietuviškų triūbų dirbėjas 
garsėja JAV spaudoje. “The Mil 
waukee Journal” įsidėjo paveiks 
lą ir platų aprašymą apie Juo
zą Guzaitį (ar Giržaitį?; laik
raštyje jis vadinamas Gw*ia- 
tes), pažymėdamas, kad jis yra 
atvykęs iš Lietuvos ir aprašyda
mas, kad jisai daro dideles triū- 
bas, kokios taipgi girdimos švei 
carijos Alpėse. Juozas turi 69 
m. amžiaus. Tas trlūbas jis iš
moko daryti begyvendamas Lie
tuvoje, kur jos buvo be kitko 
naudojamos nubaidyti vilkams 
nuo kaimenės. 1909 m. jis iš 
Lietuvos atvyko į Chicagą. Pas 
kiau persikėlė į Wisconsiną, kur 
ir pagarsėjo kaip lietuviškų 
triūbų gam ntojas. Kaikurios jo 
triūbos yra pasiekusios net Ka
liforniją.

• Dr. R. Klimkevič ukrainie
čių laikraštyje “Amerika” iš
spausdino straipsnį; “Ukrainie
čių valstybės pėdsakai svetimuo 
se herbuose”. Straipsnyje prie
lankiai atsiliepia apie Vytautą, 
kurs pirmoje XV šimt. pusėje 
buvęs “vadinamas Lietuvos ir 
Rusijos karaliumi", prisimena 
Gediminaičius, kurie XV-me 
šimtmetyje valdė Kievą.

• Petras Klimas grąžintas iš 
tremties Vorkutoje į Lietuvą be 
veik apakęs. Po operacijos Lie
tuvoje nuo vienos akies katarak
tas pašalintas.

KULTŪRINĖ
• Povilas Karazija, buv. Vy

tauto Didžiojo Kultūros muzė
jaus istorinio skyriaus vedėjas, 
mirė Kaune 1955 rudenį. Velio
nis buvo didelis Vilniaus veikė- 
įas, ilgametis L'etuvių Mokslo 
draugijos ir kt. lietuviškųjų or
ganizacijų valdybų narys, kai 
lenkai jį už lietuviškumą išvijo 
iš Vilniaus. Nepriklausomoje 
Lietuvoje, rodos, nuo 1936 m. 
dirbo V. D. Kultui os muzėjuje, 
istorijos skyr'aus vedėju. P. Ka
razija buvo vienas iš mūsų kraš
to geriausių numizmatų, ypač 
gerai pažinojo senosios Lietu
vos numizmatiką. Jis buvo pa
rašęs ir išspausdinęs Lietuvių 
Tautoje (1928) “Vilniaus lo
bis”, kur nagrinėjo vieną numiz 
matikos lobį, slapta ir dideliu 
vargu pasigautą Liet. Mokslo 
dr-jos. 1941 m. buvo “Vytauto 
Didžiojo Muzėjaus Darbuose”,
I t., išspausdinęs didelę studiją 
apie Lietuvos senąją num zma- 
tiką.

Karo metu ruošė pagrindinį 
darbą iš Lietuvos numizmatikos 
ir antrą iš senosios Lietuvos 
masonerijos. Jis turėjo geriau
sią Lietuvoje numizmatikos ir 
masonkos biblioteką. Dabar jo 
biblioteka pateko į Lietuvos 
Mokslų akademijos biblioteką, 
tačiau yra žinių, kad jos dalis 
išvažiavo į “plačiąją tėvynę”, 
kažkurią Maskvos biblioteką.

1942 — 1944 P. Karazija bu
vo kelis kartus Kauno geštapo 
tardomas; jam prikišdavo, kad 
jis slep'ąs tariamai priklausan
tį kažkokį repatriantams ir žy
dų bendruomenei istorinį turtą, 
dabar deponuotą VD Kultūros 
muzėjuje, iš kur jis ir dingęs. 
Kartais geštapas ateidavo su 
didžiausiais sąrašais, kur, neva, 
buvo šio turto duplikatai ar kiti 
sąrašai. Kelis kartus jie tikrino 
ir patalpas. Tačiau visa baigda
vosi laimingai, išskyrus vieną 
kartą: keli muzėjaus tarnauto
jai 1941 rugpjūčio mėn. iš Pa
nevėžio g-vės parsivežė Lietuvos 
Žydų Etnografijos dr-jos ir mu-1 
zėjaus dalį turto, kiek tuo me
tu, vokiečių išdraskytose patal
pose buvo rasta. Jo buvo par
vežta geras vežimas ir sukrau
tas V. D. Kultūros muzėjaus 
patalpose, P. Karazijai gerai ž - 
nomoje vietoje. Vienas iš muzė
jaus tarnautojų apie šį žydiškąjį 
turtą išplepėjo.

Kai atvažiavo specialios misi
jos iš Berlyno geštapininkas, 
kuriam priklausė visos Vokieti
jos ir užimtųjų kraštų žydų rei
kalai ir jų kultūrinis turtas, 
tas pats muzėjaus tarnautojas 
R. nuvedė geštapininkus ir pa
rodė, nieko neįspėdamas. Ryto 
metą geštapas griebė V. D. Kul
tūros muzėjaus direktorių P. 
Galaunę, kuris apie šį rinkinį 
iš viso nieko nežinojo, griebė ir 
P. Karaziją.

Geštapininkas buvo tiek įsiu
tęs, kad ne tik grasino jam ka
ro teismu, bet griebė rankomis 
ir čia pat prismaugė. Dideliu 
gudrumu ir kyšiais pavyko iš
sisukti, bet taip vargiai atsivež
tas naikinamų žydų kultūrinis 
turtas tą pačią dieną buvo iš
vežtas į Berlyną. P. Karazija po 
šio įvykio 1943 buvo dar daug 
kartų tardomas, grasinamas, 
tačiau nė vieno muzėjininko ne
išdavė. (A. M.)

• Prof. Antanas Maceina ren
ka medžiagą knygai apie bolše
vikinį žmogų, kiek jis yra atsis
kleidęs literatūroj.

• Gen. Stasys Raštikis buvo 
sunkiai susirgęs ir 7 savaites iš
gulėjo ligoninėj. Dabar jau bai
gia pasveikti ir skuba atsimini
mų išleidimą.

• Prof. Pr. Padalis, įsikūręs 
Muenchcne, turėjo sunkią ope
raciją. Ten pat buvo operuoti 
pulk. K, Grinius ir J. Stonys.
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Naujos knygos Lietuvoje
ANT. BERNOTAS, Waterbuiy, Conn.

Prieš mane guli kelios Lietu
voje naujai išleistos vaikų ir

ir “vyras su randu veide’’. Ką 
jie veikia? — Jie ginkluoti, slap

žės” Tallat-Kelpšos ūkyje įkur-, knygutė, 
tas sidabrinių lapių ūkis, kutio lė”. 
vedėja T. Cacura iš Archangels
ko, ir kolcnozininkas Matulionis,
1CW metais kovojęs su Lietu-

pavadinta “Pilkakak-

Knygutės įžangoje B. Leto- 
vas supažindina su Sibiriako gy-

jaunimo knygos. Pažiūrėkime, į stosi p lies griuvėsiuose, gerai 
kaip ir kuo mūsų jaun mas pa- valgo, per naktis girtuokliauja, 
vergtoje tėvynėje mokinamas, ruošia ir daro visokius sabota-

1. Romualdas Lankauskas pa- žo veiksmus: sudegino kolūkio 
rašė jaunesniojo ir vidutinio daržinę su javas, vagia šieną,
amžiaus vaikams 116 pusi. ap
sakymėlį “Tolimajame Plaukio
jime”, o dail. A. Vitulskis jį gra
žiai iliustravo (net 38 piešiniai). 
Išleista 1954 metais.

Apsakymėlyje nupasakota, 
kaip du jaunuoliai — trylikame
tis Vytas ir jo draugas Džiugas 
vasaros atostogų metu, sužavė
ti jūrininko Viliaus pasakoji
mais ap’e jūrą, patys nutaria 
pasiekti jūrą. Jie iš malūnininko 
pasiskolina valtį ir išvyksta 
Sruojos upe į pilną nuotykių ke-1 
lionę. Kelionė baigiasi Lydekos 
ežere, kur juos užklumpa aud
ra ir jie išmetami į krantą sa
loje, kurioje yra seni pilies griu 
vėsiai. Tik po kelių dienų juodu 
išgelbėja vienas to ežero žvejys. 
Bet berniukai, bebūdami saloje 
ir benakvodami pas žvejį, išaiš
kina “banditų ir diversantų” 
grupę. Sekančią dieną juodu a-

ruošiasi nugalabinti Vilių, sabo
tuoja žvejybą. Užtat jie knyge
lėje nupiešti pačiomis bjauriau
siomis spalvomi3. Abu apsaky
mėlio herojai Vytas ir Džiugas 
— pionieriai, todėl jie viską ži
no, randa, patys pasidaro ir iš

,...., •- venimu ir bando ii pavaizduoti,'vos policija ir karuomene Riju . , , . , . ,r .... • ... . . ’.. , lyg kokj komunistų įasytoią.k.uose apstu rimą dar nepnklau- . _ 7. . . .1 1 Tačiau taip nėra. S binakas, gi-somybts laikais “Lietuvos Loy- 
do” įkurta baidokų dirbtuvė, ku 
riai dabar vadovauja drg. Kone- 
jevas. Ai lankoma P. Cvirkos 
tėviškė — Klangių kaimas ir 
priplepama visok ų niekų.

Kas tie Vytėnai? — "Kadai-

męs ir augęs Uralo kalnuose, 
geriausiai pažino ir atvaizdavo 
to krašto gamtą ir žmones. Sa
vo apsakymėliuose jis aprašinė
ja venišus ir vargšus Uralo 
kalnų angliadegius, medžiotojus,
žvejus, mažų fabr kėlių darbi- 

se čia buvo vienuol ų saleziečių į ninkus, skurdžius ūkininkus. Vi- 
lizda 3, o dabar MTS, Nemuno si jie gyvena primityviškose są- 
deltoje įsikūrę nauji žvejai, kai- lygose 3avo kalnuose ir miškuo-
kurie jau tapę milionieriais (!).

visokių padėčių išsisuka. Visur | Šit kažkoks Rusnėje gyvenąs 
eina raudonu siūlu moralas: vi
si būkite pionieriai, viską sekite, 
matykite ir girdėkite, nes visoje 
aplinkumoje knibžda kenkėjai; 
nesigailėkite jų, praneškite 
“kam reikia” ir padėkite sunai
kinti.

ruskis Gudomanovas praeitais 
metais uždirbęs net 39,000 rub
lių! Ką jis už tai nusipirko? — 
Gi karvę, porą avių, radiją, žmo 
nai drabužių ir dar šio to... Ogi 
Atmatos lankų šienauti suva
žiuoja visai vasarai kolūkiečiai
net iš Klaipėdos ir Šiaulių (kur 

2. Apie Nemuną ir jo grožį į įaj girdėta?). Paskui jie grįžta 
namo linksmi ir dainuodami, ve
žini, šieno vežimu.

yra parašytos kelios knygos ir
poemos. 1954 metas Vilniuje 
pasirodė J. Saditno kelionės įspū 
džiai, pavadinti “NEMUNU” 
(dail. A. Kučo iliustracijos). Ta. 
čiau visoje 69 puslapių knygu
tėje Sadūnas matė tik mašinas, 
traktorius, kombainus, ruskius

pie tai praneša saugumo milici- ir jų “pryšakinę techniką”. Į pa-

Įplaukus į Kuršių mares ke
lionės aprašymas pasibaigia.

jos viršininkui, kuris suorgani
zuoja būrį “diversantams” su
gauti ir sunaikinti. Berniukai 
dalyvauja “banditų” sunaikini
me, labai pasižymi ir už tai visų 
gerbiami.

Kai autorius aprašinėja kelio
nę traukiniu, Paberžius, berniu
kų plaukimą upe ir ežeru — ji 
miela ir maloni ta mūsų senoji 
Lietuva. Taip pat mieli ir senie
ji krašto gyventojai: Vyto te
ta, senukas sodininkas Liepa 
ir kt. Autorius skaitytoją nori 
įtikinti, kad dabartinėje paverg
toje Letuvoje visko pilna: Vil
niaus geležinkelio stotyje dešrų’ 
prigrūstu portfeliu pilietis, Vyto 
tetos stalas lūžta valgiais — 
uogienėmis, kump’u ir vynu;

tį Nemuną ir jo krantus jis žvilg 
terėja tik retomis progomis.

Savo kelionę autorius prade
da iš Vilniaus ir keliauja tiesiog 
į Druskininkus. “Dzūkijoje su 
skaudama širdimi matai, kaip 
miškai išretinti, iškirsti”. Kieno 
tai darbas? — Aišku, “fašistų 
ir buržuazinės Lietuvos”. Bolše
vikai miškų nekertą, bet atžel
diną. Druskininkų kurortas per- 
kimštas iš visos “plačiosios tė-*’ 
vynės” privažiavusių maskolių, 
ir tik vienas kitas lietuviška pa
varde. •

Anot autoriaus, per karą su
naikintas Alytus smarkiai atsis
tato, nes “tik ką prieš mūsų , 
atvažiavimą buvo atiduotas eks
ploatacijai naujas mūrinis na-

TELEVIZIJOS
u Radio Aparatu Taisymas

Sąžiningas Ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

Tel. ofUo ai; 4-oru*, rez. PR, 6-7UU

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

gesta dieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

se, bet visi labai geraširdžiai 
žmoneliai ir nepaprasti gamtos 
mylėtojai. Žvejai ir medžioto
jai kalbasi su šunimis, lapėmis 
ir kiškiais, o antys ir gulbės 
mąsto taip pat, kaip žmonės.

Apsakymėl us iš rusų kalbos 
vertė G. Jokimaitis. Iliustracijos 
imtos iš originalo laidų. j

3. I). Maminas-Sibiriakas
(1852 — 1912) — jau iš seno 
pažįstamas mažiesiems Lietuvos 
skaitytojams. Savo laiku Pr. Ma 
šiotas buvo išleidęs vaikams pa
siskaitymų knygutę “Kiškiai”, 
kurioje tilpo ir pora Sibiriako

berniukai, išplaukdami į kelio- ,mas” (!). Neblogai aprašytas 
nę, pasiima p inas kuprines duo Punios šilas, 
nos, dešrų, sūrio ir sviesto; ma-į Kaune autorius plačiai apra- 
lūnininko kieme vos pavaikščio- ginėja garlaivių uostą, “Inkaro”
ja iš riebumo degloji, patenkinti 
miltuoti valstiečiai malasi javus. 
Paberžų mieste ir kolūkyje sta
tomi nauji namai, sandėliai, ki
nas. Laukuo3e ir pievose burz
gia traktoriai, “naujai iš Rusi
jos atgabentos savaeigės šiena- 
pjūvės”. Vilniaus gatvėmis zvim 
bia žvilgančios “Pobedos”, stovi 
“išsipustę milicininkai su grakš
čiomis lazdelėmis”, švaistosi 
“lieknas saugumo leitenantas su 
auksiniais antpečiais, apvedžio
tais mėlynu krašteliu”.

Betgi protarpiais, autoriui to 
gal ir nenorint, ima ir kyšteli 
vargas: Vilniuje, kiemo balutėse 
žaidžia muzikanto berniukai, ku 
rių vienas ant basų kojų užsi- 

jnovęs didžiuliui tėvo kaliošus, 
kitas — apsivilkęs senu moti
nos švarku, kurio skvernai plū
duriuoja vandenyje; Simo kak
laraištis, o Dilbos marškiniai 
"sunkiai nusakomos spalvos”; 
Paberžiuose senukas naujame 
stadione gano 3avo vienintelę 
ožkutę ir kt.

Įdom ausia, kasgi tie “bandi
tai ir diversantai”? — Tai anks
čiau buvęs dvaio ūkvedys, da
bar žvejų artelės vedėjas Val
kūnas, buvęs vokiečių kariuo
menės karininkas Ferdinandas

fabriką, inzulino fabrikėlį ir ki
tas dirbtuves. Vilkijoje įdomūs 
tėra tik du dalykai: tai “buo-

TAISYMAS 
hamuosedirbtuvės< 

-100% —
LgMANTnĄ. 

IZENITHI

iJii-DAina

įUBtELEVISION
(sav. inž. A.Semėnas H 

l3130S.Halsted-DA6-6887l

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

Saules varomas 
automobilis

Or. Nina KRIAUčELIGNAITĖ
(Gydytoja ir Cblrurgč) 

3ŠOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALI 8T1 

8760 West 71st Street 
1 Kampas 71at ir Callfornla;

Tel. ofiso ir rvz. KEpubUo 1-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. r. šešt. 1-4 p p. 

Priėmimas tik paKal susitarimą

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd Si 
Ofiso tet HEliance 5-4110

Rezid telef. GRoveUili 6-0617 
Valandos; 1-2 p. m. Ir 6-8 p. m

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

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

aunk vetiml.H su pilna ap- 
drauda. I’Ikiu ir sąžiningas 
patariu. vilnas.

R ŠERĖNAS
4646 8. Wood St., Chicago 3,

Uitomis, tel. VI 7-2972

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted Si.

Tel. VIctory 2-1272

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenne 
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. MAlbrook 5-5073

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KCDIKJŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTO

7166 South W e steni Avenne
(MEDI C AL BLILDING) 

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. Šeštad. 11 
vai. ryto iki S vai. popiet.

Oflce tel. RE. 7-1168
Res. U-l. WAlbrook 5-3765

TeL ofiso Y A. 7-5557, res. RE. 7-4»6«

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 Weet 47th Street

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

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51»t Street

, Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto, 
21ki 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 6-1785 
Rez. tel. GRovehlll 6-5603

Automobile Manufacturers------------- - • |
bendrovė išrado automobilį,1 
kurs varomas saulės šviesos, be 
gesolino. Tuo tarpu daromi 
bandymai su 15 colių ilgio au
tomobilio modeliu. Ant jo vir- Trelia.d- lr *‘tu J*1*“ pag^1„®’Jlartt' Telef. ofiso LAfayette 3-6048

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seštad. 2—4 vai. vak.

Tel. ofiso l’Hospect 6-2240
l’Itospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGLN&S LIGOS 

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirmad. ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUllman 6-6763
Buto — ENglewood 4-4973

šaus yra įtaisyta 12 fotoelektri- 
nių seleniumo plokštelių, kurio
se nuo saulės atsiranda elektros

apsakymėlių. Dabar Vilniuje iš- srovė, varanti tą automobiliu- 
leista storoka jo apsakymėlių ką.

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., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

Ofiso lr buto tel. HEmlock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

6767 South Weateru Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvlrt.. 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBTIIS

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South W ėst era Aveaue
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublio 7 -4900

Rezidencija: GRovchUl 6-8161

DR. T. DUNDULIS
RYTOJAS IR CHIRURGĄ' 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 It- nuo 6-8:80 v. 
^ak šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vnl. vakaro.

Ofiso tel. CLlffside 4-2396 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampus 47th Ir Ucriuitage) 

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išakyr. sek

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10-—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-41)40 
Namu — CEdarercst 3-77SC

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOunliall 3-0959 
2534 West 68th Street

Vai.: tik 15 anksto susitarus. 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius

skambina UEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IB 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

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

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet

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

DR. V. P. TUMASONIS
gydytojas ir chirurgas

Spec. chirurginčs ligos 
6255 South VVestern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.
vak

Tel. ofiso PRospcct 6-9400
Rezid. PRospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURQE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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 SUPERVISED BY THE 
UNITED STATĘS GOVERNMENT 

Meinber of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACK1£WICH, 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.

STANhAlth ITIOAL SAVIMiS
ANO LOAN ASSOCIATION 

OFCHICAGO 

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONf: Vlrgimo 7-1141

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiį

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI. GĖLAS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidara vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai i ANDRIUS ir ELENA (BANDOM) STANIULIS

2743 W«st 69th Street Tel. PRoipeet 6-0781
(priešais ftv. Kryžiaus ligoninę)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiiimiiiiimimiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiail

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEININGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 6P6.000.000 IŠTAIGOJE. AUKAČ I AUS1AS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS Ut PAID UI* INVKSTMEN 
^,TI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KALT DŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAI PYTI IR PER LAIAKUS. 3U

MKKICIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKI AI S|ar BILAS. VEI/rUl PATARNAVIMAS NARIAMS. I3KE101AM IP 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MflHŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ ’R KITAS IN 
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHIUL 3-7373.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION. 6234 SOUTH VVESTERN AVĖ.
PIRM 19 VAL.—• VAL.: ANTRAD IR PENKT 9 Iki 4 VAK.; KET • IKI M vai »aa.: Treč UŽDARYTA VISA DIENA: ŠEŠT. 9 IKI 3 POPIET

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Avė. 

VAL.; 2—4 lr 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso t,.ief. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STevvart 3-4311

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.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. Seštad nuo 
1—6 vai. vak. ,

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. RepubUc 7-8818. 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Oflce WAlbrook 3-2670.
Rea. HlUtop 3-1330

Dr. Alexander L Javo!*
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAR 
34ARQUtrrrE medical oenter 

6182 South Kedzie Avenue 
Vai. S—4 p. p. lr nuo 7—3 v. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartj

Tel. Ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 62rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

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

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

•usttarimų Išskyrus trečiadienius 
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet. 8:80—8:30 vak.
Trečiad. pagal sutarti 

Atostogose nuo Imi. 22 Iki g'K 7 d.

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4133
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakar*
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 No. 49th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 pople*

Oftao telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatailiepia. Saukite KEdzIo 2-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiadieni tik mi.ll.rna

PLATINKITE “DRAUGĄ”

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

keičia stiklus ir rčmus.
4466 So. California Avė., Chicago 

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

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct.. Clcerr
Kasdien 10-12 vai ryto ir 5-» 

vak. šeštadieniais 10-2
Ofiso ir buto tel. OLympic 9-138'

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 9-OT4J

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S13<

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 

Trečiad.
2 iki 4 p. 
ir šeštad.

p.; 6 iki 8 vak 
paeal sutarti

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. G It.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CULRURGf 

4646 So. Ashland Ave^ Chicago
Pirmad., antr., ketv. lr penk. 

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

. Rez. 8053 S. Canipheil Avė.

Tel. ofiso Y< 7-4787, rez. PR 3-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i

4646 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps vlršmlnštl telefonai
šaukite Mlduay 3-0001

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6639

DR. P. Z. ZAUTORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6639 

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

VAL. II v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvB 
750 West 85th Street

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

Palengvinu aklų įtempimų, kuris 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prircnku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenne 
Tel. YArds 7-1373 

Va,. ,0:31) iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekm. ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopcdas - 1‘rotezistas 

Aparatai-Protezui, Med. ban
dažui. Hpec. pagalba kojom

(Arch Supports) lr Lt. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKO8 LAB.

2850 W. 63rd St. Chicago 29, m. 
Tel. PItoapect 6-5084.
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Televizija žvaigždžių tarnyboj
DR. R. ŽALI IRAS, Washington, D, C.

Turbūt nuo pačių pirmųjų 
žmogaus atsiradimo žemėje die
nų buvo stebimi dangaus reiš
kiniai. Jis negalėjo nepastebėti 
saulės, mėnulio ir žvaigždžių. 
Tie dangaus kūnai viliojo žmo
gų savo grožu, keitimusi ir 
pastovumu. Betgi labai daug lai 
ko praėjo kol juos šiek tiek ge
riau pažino. Pradžioje buvo dau 
giausia spėliota apie juos. To
bulėjančios stebėjimo priemonės 
įgalino žmogų suprasti dangaus 
reiškinius. Pavyzdžiui faktą, 
kad saulė teka ir leidžiasi žino
jo pats pirmasis žmogus, bet 
daug laiko praėjo, kol suprato, 
kad tas yra rezultatas žemės 
sukimosi apie savo ašį. Suprasti, 
kad mūsų galaktikos sistema 
yra tik viena iš milionų tokių 
žvaigždžių sistemų, reikėjo ste
bėjimų su didžiaisiais 19 šimt
mečio pabaigos teleskopais, net
gi ir šiandien šis klausimas ne
užbaigtas.

Pirmieji instrumentai

Pirmieji dangaus stebėjimo in 
strumentai buvo žmogaus akis 
ir medžių bei pastatų šešėliai-. 
Vienas svarbiausių š'o laikotar
pio išradimų buvo saulės laik
rodis, kuris pradėtas vartoti E- 
gipte apie 1C00 metų prieš Kris 
tų. Apie 300 metų pr. Kr. Grai
kijoje pradėta vartoti vadinama 
Archimedo lazda, tai nesudėt’n- 
gas instrumentas, kuris įgalino 
kampus matuoti. Kiek sudėtin
gesnis kampų matavimo instru- 
mentas-armilarija buvo varto
tas Hipparcho apie 200 metų 
prieš mūsų erą. Ptolomėjus (a- 
pie 150 po Kr.) vartojo kvad
rantą. Jis suprojektavo ir astro- 
labiją, bet jos padarymu išgar
sėjo arabai apie tūkstantuosius 
metus.

Sekantis labai svarbus žings
nis kampų matavimo instrumen
tų daryme buvo padarytas 1580 
m., kai T. Brahe sukonstravo 
armiliariją, kuri sukosi apie ašį 
lygiagretę su žemės sukimosi a- 
šimi. Tas principas vėliau pa
vartotas teleskopų statyme.

lei vėl stengiasi grįžti į neutralų 
stovį. Prisiminkime, kad gatvės 
lempos nakties metu atrodo la
bai šviesios ir fotograf.joje jos 
išeina labai ryškios, gi dienos 
metu jų šviesa atrodo labai silp
na ir fotografijose nepastebi
mos, nors ir šviečiąs. Dėl tos 
pat priežast'es ir žvaigždžių die
ną nematome. Gi tolimąsias ga
laktikas ir nakties dangaus švie
sa nustelbia. Kaikurios iš šių 
kliūčių lengvai nugalimos radi
jo teleskopais, kurie nuo 1932 
metų prisideda prie astronomi
jos plėtimo labai daug. Apie 
juos buvo neseniai rašyta, todėl 
ilgiau nenagrinėsime.

Foto celė, foto katodas ir 

televizija

Kad foto emulsijos vienas grū 
delis būtų paveiktas, reikia, kad 
1000 fotonų suduotų į emulsi
ją. Tas nustato ribą už kur.os 
nebegalima tiesioginiai nufoto-

Devynioliktame šimtmetyje 
spektrografai atėjo į darbą ast
ronomijoje: Wollaston vartojo 
prizmę 1802 m. Fraunhofer 
(1814) išrado plokščią difraksi- 
jos gardelį. H. Rowland (1883) 
išrado įgaubtą gardelį. Dėka 
spektroskopijos gimė astrofizi
ka, kuri yra dabar viena iš ak
tyviausių astronomijos šakų.
Spektro dėka nustatoma dan
gaus kūnų sudėtis, taipgi jų ju
desiai: tiesiai nuo mūsų tolimas 
ar artėjimas į mus.

Reflektorai ir ref rak toriai bu
vo tobulinami ir jų optinės da
lys didinamos. Taip devyniolik
tojo šimtmečio pabaigoje did
žiausi teleskopai turėjo linzes 
ar veidrodžius iki 40 colių dia
metro. Didesni teleskopai ref rak
toriai ir nebestatomi iš viso, grafUOĮį c;a atejna j pagalbą 
nes per sunku padaryti d.desnes foto cel5. jai pakank*

Teleskopai

Visi ankstyvesnieji instrumen 
tai neturėjo optinių dalių. Stik
las pasirodė Egipte apie 3500 
metų pr. Kr. Mažos ir labai pras 
tos kokybės linzės buvo rastos 
Kretoje ir Mažojoje Azijoje iš 
2000 m. pr. Kr. laikotarpio. Vė
liau žinoma, kad Archmedas pa. 
vartojo įgaubtus veidrodžius Ro 
menų laivams padegti. Tačiau 
stiklas nebuvo vartotas žvaigž
džių stebėjimui. Tik tryliktame 
šimtmetyje mūsų eros Italijoje 
pasirodė pirmieji akiniai. 1608 
m. H. Lippersky išrado instru
mentą stebėti iš tolo, tai buvo 
monoktis. 1609 m. G. Galilėjus 
padarė pirmą ref rak torių teles
kopą pagal matematinius aps
kaičiavimus. Nuo to laiko ir var
das teleskopas prigijo. Sekan
čiais metais jis nukreipė savo 
instrumentą į Jupiterį ir did
žiausiam nustebimui pamatė jo 
mėnulius. Svarbų vaidmenį astro 
nomijoje suvaidino ir lygis (le- 
vel) su oro pūslele, su kurio įve. 
dimu surišti vardai M. Theve- 
not, A. M. Mallet ir Chesy.

Septynioliktame šimtmetyje 
N. Zucchi ir J. Gregory sudarė 
projektus teleskopams reflekto
riams, su įgaubtu veidrodžiu 
šviesos sukoncentravimui. Gi 
refraktoriai teleskopai šviesą su 
renka su iškilos linzės pagalba. 
Tik 1671 m. I. Newtonui. pavy
ko galutinai sukonstruoti reflek 
torių su dviejų veidrodžių ir lin
zės pagalba.

1700 m. O. Roemer įvedė tran 
sitinį instrumentą arba meridia
no cirkelį. 1732 m. J. Hadley iš
rado oktantą, kuris yra pirmta- 
kūnas navigacijos sekstanto. 
Nuo 1740 metų prasidėjo instru 
mentų gamybos pramonė, iki to 

laiko instrumentus gamindavo
si mėgėjai.

geros kokybės linzes.
Dvidešimtojo šimtmečio 

instrumentai

1904 m. pastatytas 60 colių 
diametro M t. Wilson reflekto
rius, 1918 m. — 100 colių re
flektorius. 1948 m. paskutinis 
reflektorių statymo rekordas pa 
siektas su užba'gimu 200 colių 
diametro reflektoriaus ant Mt. 
Palomar. Prisiminkime, kad su 
100 colių teleskopu buvo gali
ma pasiekti 1,000,000,000 švies
mečių atstume extragalaktįnius 
objektus. Gi dabartinė 200 colių 
teleąkopo riba yra 2,000,000,000 
šviesmečių (12,000,000,000,000, 
000,000,000 mylių). Jeigu visa
ta tikrai plečiasi tokiu greičiu, 
kaip dabar iš šviesos bangų pa- 
sistūmimo į raudonąją spektro 
pusę išskaitoma, tai pasiekus 
dar dvigubai toliau, galaktikos 
nuo mūsų lėktų šviesos greičiu 
tolyn. Kaip matysime pritaikius 
foto katodą teleskopų veikimo 
spindulys gali būti labai padi
dintas.
Šviesa, fotografija ir nakties 

da*ngaus šviesa

Šviesa ateina ne ištisa sro
ve, kaip upės vanduo, bet la
šais kaip lietus. Tie šviesos “la
šai” yra vadinami kvantais ar
ba fotonais. Teleskopai ir tar
nauja sukaupimui daugiau foto
nų į vieną vietą. Aklą, nemoka 
surinkti fotohų per ilgesnį lai
ką, ji reaguoja tik į vienu mo
mentu gaunamą fotonų kiekį. 
Kitaip sakant ilgesnis žiūrėji
mas nepadeda geriau matyti silp 
no šviesos šaltinio. Fotografi
nė plokštelė surenka visų foto
nų poveikį ateinančių per ilgą 
laiką. Tokiu būdu per ilgą “žiū
rėjimą” plokštelė gali nufoto
grafuoti jr silpnus objektus.

Tačiau ir foto sutinka labai 
didelių kliūčių, kurias beveik ne
įmanoma nugalėti. Net su pa
čiais didžiaisiais teleskopais ten
ka fotografuoti iki 100 valan
dų. Surinkti tiek valandų iš gied 
rių naktų yra labai didelis dar
bas netgi observatorijoms, esan 
čioms labai gerose klimatinėse 
sąlygose. Kuo didesnis telesko
pas, tuo labiau sunkina darbą 
žvaigždžių mirkčiojimas, kurį 
sukelia atmosferos neramumas. 
Dėl šitos priežasties ir popula- 
riųjų Marso kanalų stebėjimas 
darosi labai komplikuota pro
blema. Didesnis teleskopas už 
200 colių diametrą galėtų vėl 
sutrumpinti fotografavimo lai
ką, bet tokį teleskopą pagamin
ti be galo sunku.

nų, kad iš šviesai jautraus me
talo paviršiaus palaisvintų vie
ną elektroną. Taigi foto celė y- 
ra ICO kartų jautresnė negu 
fotografija. To dar negana, prie 
jų yra įtaisyti foto padidinto- 
jai su pagalba metalo paviršių, 
jautrių eletronų srovei. Kaiku- 
rie metalai išleidžia net 10 nau
jų elektronų už vieną gautą. 
Yra tokių foto celių vartoja
mų astronomijoje, kad per kelis 
padidįpimo laipsnius iš vieno 
pirminio elektrono ganama net 
iki 4,000,000 elektronų pasku
tiniame laipsnyje. Didžiausias 
trūkumas šitų aparatų, kad ne
galima gauti didesnio plotelio 
iš karto, o reikia tyrinėti taš
kais. Nežiūrint tokio ekonomiš
ko šviesos išnaudojimo šita prie 
monė reikalauja perdaug daug 
laiko kaikurioms problemoms 
spręsti. Ji yra puiki priemonė, 
kai reikia tyrinėti žvaigždės 
radiaciją.

Sekantis naujos technikos pri 
taikymas yra foto katodas. Čia 
visas metalinis plokštelės pavir
šius išleidžia elektronus propor
cingai pagal gaunamų fotonų ar 
elektronų skaičių. Tuo būdu čia 
galima perduoti visą paveikslą, 
o ne vieną tašką. Taipgi galima 
pritaikyti visa laipsninė sustip
rinimo technika. Paveikslą ga
lima gauti ant ekrano arba ant 
foto plokštelės. Susilpninant 
bendrą šviesumą galima visai 
išimti nakties dangaus šviesu
mą iš fotografijos fono ir po 
to vėl sustiprinti likusių ant 
plokštelės silpnų dangaus ob
jektų paveikslus. A. Lallemand 
pirmasis pritaikė šitą techniką 
Paryžiaus observatorijoje 1951 
m. Jis vartojo vadinamą “ima
ge converters” techniką. Vienas 
iš labai nepraktiškų dalykų yra, 
kad foto plokštelę reikia įdėti 
į be oro kamerą sujungimui su 
katodų.

Amerikoje šioje srityje dirba 
Washingtono mokslininkai, va
dovaujami S. J. Hali ir L. Mar- 
ton. Jie jau randa galimybės 
pritaikyti foto katodą neištrau
kiant dujų iš jo.

1952 m. anglas P. Fellgett

Didžiųjų telskopų veikimui ri
bą stato ir nakties dangaus švie 
sumas. Tai šviesa, išleidžiama 
jonizuotų atmosferos atomų ir 
molekulių, kurios nusileidus sau

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI! 
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Mieste ir priemiesčiuose 

Tel. HU 6-8247
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Kultūrinė kronika
• Spaudos darbą pagrindinai 

pažįsta lietuviai moksleiviai, stu 
dijuoją Lietuvių Saleziečių gim
nazijoje, Italijoje.

Prie gimnazijos veikia spaus- 
tuvė-litografija su įvairiomis sa. 
vo šakomis: fotokompozici ja, 
fotolitu su litografine spauda, 
rišykla. Prisideda teoretinės 
spaudos mokslo šakos. Berniu
kas, perėjęs visus š uos skyrius 
ir įsigijęs teorinių žinių, išeina 
su pilna spaudos meno pažinti
mi ir praktika.

Įstaigos spaustuvė iki šiol iš
spausdino šias kitų le'džiamas 
knygas: F. Alcamiz, S. J.
— “Meilės sutartis”, E. D. M.
— “Kaip išvengti skaistyklos”, 
V. Varnienė — “Didžioji virė
ja”, K. J. Jucevičius — “Geras 
parapijietis”, “Elenchus” 1955, 
“Meilės kelelis”, “Šėtonas gra
sina pasauliui”. Dabar spausdi
nama Br. Zumerio premijuotoji 
knyga jaunimui “Gyvenimo ke
liu”.

Patys saleziečiai savo gimna
zijos spaustuvėje jau išleido 
šiuos leidinius: Ambraška-Ziugž 
da “Lietuvių kalbos gramatika”, 
Pr. Gavėnas — “Jaunojo galiū
no keliu”, Pilla — “Siela už sie
lą”, Prel. F. Bartkus — “Pažvel
kime į Mariją”, S. Antanaitis — 
“Archimedas — didysis graikų

Rūkymas ir ligos i Radijas, varomas balso
Keturi Massachusetts Memo-j JAV kariuomenės ryšininkų 

rial l'goninčs daktarai: Fr. C. j laboratorijose tobulinamas nau- 
Lowe!l, W. Franklin, A. L. M i- jas radijo aparatas, kurs netu- 

I chelson ir 1. W. Schiller pa-Jri jok'o kito elektros šaltinio, 
i skelbė, jog jų tyrimai rodo, kaip tik žmogaus balsą, vei- 
kad cigarečių rūkymas šalia pa- kiantį į transistorių. Su tokiu 
tankumo vėžiui gali būti dar radijo aparatu galima susisiekti 
priežastimi kitos ligos, kuri va- 000 pėdų nuotolyje. Tikimasi 
dinama plaučių emfizema arba jį dar ištobulinti.
— sutinimas ir trūkimas mažy
čių oro maišelių plaučiuose.
Tie gydytojai primena, kad ši' .
liga yra gana paplitusi, yra' dr- Nathan Milliman, dir- 
priežastimi nemažo invalidumui Orthotyr.mų fon e, pareis- 
laipsnio, kartais net gali būti ^ad nėra jokių ta e< 
mirtinga, ir dėl to — rūkymas

Piliulės ir gimimai
Genekologų akademijos posė-

mokslininkas”, St. Džiugas — 
“Keturi valdovai”. Gimnazijos 
spaustuvėje taipgi spausdinama 
nuolat išeinantis “Saleziečių Bal 
sas” ir šiaip spausdiniai.

• Lietuvių biblioteka Romoje.

Šv. Kazimiero kolegijos vado
vybė Romoje nutarė kiek gali
ma praplėsti savo biblioteką, di
dinant teologijos, filosofijos, en
ciklopedijos skyrių, o ypač — 
lituanistiką. Knygas ir aukas 
siųsti adresu: Exc. Bischop V. 
Padolskis, Collegio Lituano S. 
Casimiro, Via Casalmonferrato 
20, Rome, Italy, Europe. Kadan 
gi kolegijoje studijuojantieji ku
nigai prieš įšventinimą prisižada 
grįžti apaštalauti Lietuvoje, kai 
tik susidarys sąlygos, labai svar 
bu to knygyno lituanistinį sky
rių praplėsti.

• Dail. V. K. Jonynas daly
vauja amerikiečių American 
Watercolor Society sąjungos su
ruoštoje meno parodoje New 
Yorke. Ji įruošta š'o didmies
čio reprezentacinėje gatvėje — 
Fifth Avenue. Trijų aukštų rū
mų salėse išstatyta gana erd
viai apie 250 pajėgiausių ameri
kiečių akvarelistų kūriniai. Že
mutiniame augšte vienoje pui
kiai apšviestų salių išstatyta

gali būti net žymiai kenksmin
gesnis, kaip iki šiol buvo ma
noma.

Minėti gydytojai išstudijavo 
40 pacientų su tokia chroniška

imamų burna, kurios moterį, 
kad ir laikinai, padarytų nevai
singa. _________
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Dėmesio Vasarotojams

Cape God, Mass., prie gar-
liga. Nei vienas iš jų nerodė siojo “Craigville Beach”, atida-
tos ligos simptomų prieš 40 m. 
amžiaus. Neivienas nesirgo ki
tomis ligomis, kurios būtų ga- 

į Įėjusios tapti šios ligos priežas- 
I timi. Tačiau visi jų daug rūkė 
I cigarečių.
I :
tiktai 8 menininkų darbai, jų 
tarpe ir mūsų V. K. Jonyno spal 
vinis peisažas.

Pažymėtina, kad toje parodo
je yra arti 50 dailin'nkų atrink
tų darbų kilnojamajai meno pa
rodai. Jų tarpe randame ir mū
sų dailininką V. K. Jonyną. Mi
nėta kilnojamoji meno paroda 
būsianti nuvežta į Eostono, Cin- 
cinati, Clevelando ir k'tus JAV 
meno mužėjus. Ji truksianti pus 
antrų metų.

romą nauja 
ga”.

vasarvietė “Ban-

• Jeronimo Cicėno paruošta 
knyga “Omahos lietuviai” jau 
spausd'nama Lietuvių Saleziečių 
gimnazijoje, Italijoje; leidžia O- 
mahos lietuvių komitetas.

• A. Sabaliausko knygos 
“Nuo Imsrės iki Orinoko” lei
džiama antra laida. Spausdina 
Lietuvių Saleziečių gimnazijos 
spaustuvė, Italijoje.

Šilta Golfo srovė, geras pri
vatus paplūdymis su kabina, 
dušu ir kitais patogumais. Mė
gėjams žuvauti arba irkluotls 
laiveliu čia pat yra didelis, gra
žus ežeras, prie kurio t urime 
nuosavą priėjimą, apaugusį pu
šimis. Vasarvietę supa 18 ac. 
dydžio nuosavas pušynas. Yra 
žaidimo aikštelės. Šalia gerų 
kambarių pačioje viloje turime 
ir keletą atskirų kabinų.

Traukiniais ir lėktuvais rei
kia vykti iki Hyannis, Mass. 
Ta vietovė yra 3 ml. nuo mūsų 
vasarvietės. Iš Bostono eina au
tobusai.

Adresas: “Banga” Great 
March Rd., Centerville, Mass.

Dėl smulkesnių informacijų 
ir užsakymų kreiptis:

O Šlepavičienė, 250 Columbia 
Rd., Boston 21, Mass. Telef. 
G.A. 7-4560,

arba A. Pakštienė, . 15 Wen- 
dover St., Boston 25, Mass. 

'' Telef. A.V. 2-8046.

SKIP’SULRFV1CE
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202
BALANDŽIO 26, 27 ir 28 d. d.

kopų televiziją, buvo demons
truota mėnulio paviršiaus 
smulkmenos. Demonstravimas 
buvo labai pasekmingas. Toji 
televizija yra kiek tobulesnė ne
gu mūsų namuose vartojama.

Televizijos ir foto katodo tech 
nikoš dėka fotografavimo lai
kas sutrumpinamas 50 ir net 
900 kartų. Tokiu būdu 100 va
landų ekspozicija gali būti pa
daryta per 2 valandas ar net 
per keletą minuč ų prijungus 
modernią techniką prie atitinka
mo teleskopo. Tuo tarpu yra
pradžia, bet jau labai daug ža 

perdavimui vaizdo iš teleskopo danti- Buvo popularus išsireiš 
pradėjo vartoti tiesiog televizi- kimas, kad astronomai žiūri į
jos metodus. Vaizdas perduo
damas į televizijos ekraną, šis 
metodas, atrodo, bus dar pa- 
sėkmingesnis negu “image con- 
verter”. 1955 m. Dunsink obser
vatorijoje Airijoje per Tarptau
tinės Astronomų unijos susiva
žiavimą per sujungtą su teles- 
iJllilIHIHIHIHHIIIIHIMI........ .
iOE30B=s=aoEaoc==ae KEpabUe 7-6808

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Vbų rūšių namų apšildymo

įvedimas, perdlrM- 
lr pataisymas

Greitas, sąžiningas ir pigos 
patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
A t i t o vai

4011 8o. Paulina St 
PRospect 6-7900

■anomi

žvaigždes. Kaip matome iš šių 
naujų priemonių, astronomai ne 
bežiūri į žvaigždes, bet dirba su 
labai komplikuota aparatūra ir 
studijuoja foto plokšteles.
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Sveikatos Centras Northwest Sidėj

NORTHWEST HEALTH 
CEHTER

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

ŠIMANSKIS, direktorius
Ši įstaiga nemažą skaičių ligonių 

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

Be operacijų, be skausmų čia 
yra gydoma medikaliai-gamtiškais 
ir fiziniai-elektriniais būdais: elek
tros ir fiziniais masažais. Čia gydo 
trūkį (rupture), trūkį turintiems 
asmenims pritaiko diržus (truss- 
es); kraujagyslių iSsiplėtimą (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. ARmltage 6-8200 
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MARTELE THREE STAR COGNAC Fifth $4-98

GOLD LEAF COGNAC Fifth $3-69

IMPORTED 12 YR. OLD SCOTCH

(CLOSE OUT) Fifth $5-49

GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4-89

KIJAFA WINE 5th $1.69

CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39

1952 VINTAGE, Imported Bordeaux

Red or VVhite VVines Fifth 69c
FLORA DELLE ALPI $5-29

KRUPNIK (Honey Punch) Fifth $3.29

■O"
U

SHEBA URANIUM MIN. & EXPL., INC.,
5,250,000 SHARES 0F COMMON STOCK AT l'/te

Own 81 elaims in Harfa Draw in Indian Creek area 
in San Juan County, Utah.

Exploratory work now being done on our own property 
and will do šame on other mineralized elaims that can be 
leased. Offering circular obtainable from us.

Sheba Uranium Min. & Expl., Ine.
513 Kiesel Building, Ogden, Utah

Please send me the offering circular on “Sheba", Ine.
NAME .............................................................................. . (Please Print)

ADDRESS ..........................................................................................................

POPULAR BRAND OF MARTINI 

OR MANHATTAN COCTAILS Fifth

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

Įstaigoj* — BRIOHTON SAVINOS AND LOAN i
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Plrmad., antrad., penktad. Ir 
AeAtad. 9 vai. ryto iki S: 10 p.p.

Tredlad. 9 ryto tkl 12 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. tkl 8 vai. vak.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, balandžio 28, 1956

Ar reikia bijoti namų?
JONAS RUGIS, Chicago, I1L

Šiais laikais ne visuomet su
skumbi laiku perskaityti ir iš 
gilinti į spaudoje pasirodanc as 
ne tik knygas, bet ir straips
nius. Tas įvyko ir man su A. 
Maceinos straipsniu "Namų bai
mė”, išspausdinta mūsų graž a- 
me kultūriniame žurnale — AI
DAI — 1953 m. kovo mėn.. Per
skaičius šį straipsnį, nors aš ir

čio minčių ir šio krašto šviesuo
menei. Čia namai turi pobūdį 
viešbučio: juose niekas nesėd', 
nesusirenka ilgesniam laikui sa
vo būrelyje pasišnekučiuoti, vi
si skuba kur nors kitvr, jieško- 
dami vad. "good time”. Tai yrc 
greičiau klajoklo, nomado gy
venimas nuosavuose namuose.

Bet ar tai yra krikščioniško
neturiu, ir nesirengiu turėti na- gyvenimo sustiprėjimas? Ar tai
mo, susidaro nuotaika, verčian
ti imtis plunksnos šio straipsnio 
minčių diskutavimui taip, kaip 
jos pasirodo eiliniam skaityto
jui, kuriam rūpi krikščioniško 
kasdieninio gyvenimo klausi
mas.

Keistas tai straipsnis; pasa
kyčiau paradoksalus šiais lai-

yra Šv. Pranciškaus keliu nuė
jimas? Man atrodo, kad mūsų 
seni namai, mūsų nuosavi na
mai mūsų senų mot'nėlių pri
žiūrėti, šventais paveikslais pa
puošti, pilni senų atsiminimų tė
viškos meilės, gražių pamoky
mų, bendrų laimingų momentų 
ir skaudžių pergyvenimų ir pa

kais, kuomet tiek žmonių už Ge- sidavimų Dievo valiai, turi daug 
ležinės Uždangos neturi ir nega- daugiau krikščioniškos dvasios 
Ii turėtų nuosavų namų, ir vėl ir Šv. Pranciškaus sekimo. Gra- 
šiapus tos Uždangos nemažiau; žios šeimų tradic;jos, surištos 
žmonių aistringai trokšta ir šie-' su namų židiniu, su tom ketu- 
kia turėti namą, bet ne namus, riom sienom, sudarančiom jom 
— šeimos židinį. Ir štai iš šio! rėmus, daug daugiau kalba, 
straipsnio sužinome, kad namai kaip kad komplkuoti išvedžioji-
yra nekrikščioniški, kad jie “y- 
ra dangaus buvein'ų pridengi
mas nuo žmogaus dvasios akių”.

Šeimos tradicijų lopšys

Ramybė tiems namams — sa
kydavo Jėzus, Namai, kaip šei
mos židinys, kaip lopšys šeimos 
tradicijų, kaipo pastovus cent
ras šeimyniniam krikščioniškam 
gyvenimui — tai yra tikri na
mai. Ir kokiu disonansu taip su
prastiems namams skamba dr.
Maceinos straipsnio išvedž'oji- 
mai. Man daug daugiau patinka
ir įtikina Berdiajevo pažiūra j namuose žmones daugiau mokė- 
Šv. Pranciškaus neturto kultą, j jo ne tik gyventi, bet ir mirti 
Jis gi tvirtina, kad tai toli gra-Į tikrai krikščioniškai, 
žu nėra nuosavybės neigimas, 
o tuo pačiu ir nuosavų namų 
turėjimo smerkimas.

Aš čionai nekalbu apie na-' Namai teisingai, krikščion'š- 
mus, kaip užtikrinimą pragyve- kai suprasti, tai nėra “dangaus 
nimo, kaip verslą. To perdė-< buveinių pridengimas nuo žino

mai apie “nuolatinį peržengimą 
ir to, kas yra šalia žmogaus, 
ir to kas yra jame”. Jei žmo
gus ir atkeldina Dievą į savus 
namus, tai jis yra su Dievu juo' 
se ir čia jam daug lengviau bū-! 
ti su Dievu, nei benam'ui blaš-| 
kytis po pasaulį, keliaujant į 
Dievą. Aš manau, kad mūsų se
nuose namuose buvo daug dau
giau ne begalybės baimės, bet 
sutikimo su begalybe, tikrai f i-Į 
losofinio susitaikymo su Dievo 
valia, pasakyčiau išmntingos, 
laimingos rezignacijos. Tuose

Tai nėra dangaus buvainių 
pridengimas

tam, aistringam trioškimui ga
lima būtų taikyti dr. Maceinos 
išvedžiojimus. Bet panašiai ei
nant galima taip pat diskutuoti 
ir uždarbį, ir valgį, ir žmoną, 
ir tėvus. Tokiais, pasakyčiau, 
sofistiniais išvedžioj mais gali
ma ką norint įrodyti, ir tokiais 
keliais einant galima pvz. išves
ti, kad žmogus turi atsisakyti, 
nepripaž'nti ne tik namų, bet 
ir tėvo ir motinos. Skaitome gi 
Evangelijoje Šv. Mato (X, 35, 
37), kad Jėzus atėjo atskirti 
žmogų nuo jo tėvo, dukterį nuo 
jos motinos ir kas myli savo tė
vą ar savo motiną daugiau ne
gu Jį, tas nėra Jo vertas...

Dr. Maceina, kaipo V. Solov-

gaus dvasios akių”, bet, kaipo 
šeimos prieglobstis ir židinys, 
tai yra greičiau vienas iš prie
angių dangiškųjų namų. Tai 
yra kelionės priemonė per gy
venimą, kuriame mes esame ke
liautojais, priemonė keliauti tei 
singu keliu. O tą kelionę per gy 
venimą šioje žemėje nemanau, 
kad reiktų suprasti literaliai, 
kaipo benamio bastymąsi po že
mės paviršių. Taip samprotau
jant galima prieiti išvados, kad 
labiaus ai krikščionišką gyveni
mą gali vesti traukinių konduk
toriai.

Peržvelgiant dr. Maceinos iš
keltus argumentus, sunku su 
jais sutikti. Paimkime, pavyz-

jevo žinovas ir, rodos, gerbė- džiui, straipsnio išvedžioj mus 
jas, turėtų prisiminti vieną iš apie darbą. Dievas Adomui ir 
Solovjevo prakalbų apie Dosto- Jievai pasakė, kad jie savu pra- 
jevskį, kurioje tas didysis filo- kaitų užsidirbs sau duoną, bet 
sofas kalba apie visuotinę krikš- j nesudarė jokių darbo klasifika- 
č'onybę, t y. krikščionybės pil- cijų . Nomado-klajoklio, bandos 
ną įgyvendinimą ne tik asme- ganytojo darbas yra tok os pat 
niškame gyvenime k'ekvicno vertės darbas kaip ir žemdirbio 
žmogaus, bet ir šeimyniniame darbas, o tas vėl tiek pat vertin-
gyvemme ir visuomeniniame, vie 
šame gyvenime. Taigi netenka 

kalbėti aųjie namų nekrikščioniš

kumą, bet reikia kalbėti apie 

namų aukrikščionViimą.

Klajoklio gyvenimas nuosavuose 
namuose

Šiame krašte gan ryškiai pas
tebima, kad namai tai nėra tiks 
las užsidaryti keturiose sienose, 
sukurti sau gyvenamąją erdvę, 
atsiskirti nuo begalybės. Visai 
priešingai, daugumoje atvejų 
namai čia nustoja viso savo 
intymiškumo, su jais nesiriša jo 
kios tradicijos, joks šiltesnis 
jausmas, joks prisiriš'mas prie 
bočių lizdo. Čia ir tėvų namai, 
biznio reikalais, be pasigailėjimo 
griaunami. Namai yra kas tai 
pripuolamo, v ena iš priemonių 
palengvinti sau gyvenimą ir už
tikrinti saugesnę ateitį. Čia mes 
dideliame laipsnyje rasime tą, 
ko siekia savo straipsniu dr. Ma 
ccina. O ar tai yra dž uginantis 
dalykas? Tai yra vienas simp
tomų, kuris sukelia daug rūpes-

gas, kaip amatininko darbas, 
kurio šventuoju atstovu buvo 
Šv. Juozapas.
kaino jirakeikimas ir Ikibdio 

bokštas
Kaino prakeikimas: "Jei tu ją 

(žemę, dirbsi, ji neneš tau vai
sių , arba, “Tu būsi tremtinys 
ir klajosi žemėje" yra Kaino 
darbo prakeikimas, bet ne dar
bo rūšies prakeikimas. Pagaliau, 
jei Kainas turėjo grįžti prie A- 
bclio darbo, kurį dr. Macc'na

laiko geresniu ir kilnesniu, tat 
kur čia bausmė, jei pervedama 
iš žemesnės darbo kategorijos 
į augštesnę? Be to, antrasis pra 
keikimas — būti benamiu kla
jokliu, atrodo, sugriauna visą 
tęzę apie namų blogybę, nes ne
turėjimas namų, klajoklo bena
mio dalia, tai yra paties D evo 
prakeikimas. Juk ir žydams Die
vas leido grįžti iš Egipto į Cha- 
naano žemę, į namus ir sėslųjį 
gyvenimą, o jų ilgi kelionės me
tai, klajoklių gyvenimas, buvo 
Dievo jiems uždėta bausmė.

Ba'bel o bokštas irgi atrodo 
labai pertemptu įrodymu, kad 
Dievas kvietė žmones į kla
joklių gyvenimą. Bokštą var
giai galima laikyti namų sim
boliu, nes tai turėjo būti išraiš
ka žmon ų galybės ir iškilimo iki 
Dievo. Tai buvo žmonių puiky
bės simbolis . Babelio bokštas 
nebuvo pastovios buveinės pas
tatas ir simbolis, taigi negali bū
ti įrodymu pasipriešinimo D’evo 
valiai statant pastovią buveinę.

Jei kalbėti apie nomadų kul
tūras, tai jos apskritai imant 
yra žemesnės už sėsliųjų kultū
ras, ir religijos atžv lgiu sėslieji 
buvo tobulesni už klajoklius ir 
turėjo augštesnį supratimą apie 
antgamtines jėgas.

Kristaus atvejis

Kristus, kol nepradėjo vykdy
ti savo dieviškos misijos, tu
rėjo savo Šv. Šeimos namelį, ku 
riame Jis augo pas savo žemiš
kus Tėvus. Jei Jis neturi savų 
namų, kuomet pradeda vykdyti 
dieviškąją misiją, tai todėl, kad 
Jis yra Dievas ir viso pasaulio, 
visų žmonių ir visų žmonių na
mai yra Jo namai. Kristus, kaip 
Dievas, t krai negali turėti na
mų. Tą Jis pats pasako, dar vai
ku būdamas, kuomet Jo Tėvai 
suranda Jį šventykloje su iš
minčiais. Bet kaip žmogus, Jis 
turėjo namų židinį, turėjo sa
vus namus, kuriuose šeiminin
kavo Jo Motina ir kuriais rūpi
nosi Šv. Juozapas, kuriam Jis 
padėdavo darbuose.

Žmogus yra šioje žemėje tik 
pakeleivis, hemo viator, ir visai 
teisingai reikia suprasti kiek
vienam, kad jis čia yra tik ke
lyje, in via. Bet man atrodo, 
kad įsisąmoninimas to fakto it 
ėjimas per gyvenimą krikščio
niškuoju keliu, nesiriša su na
mų turėjimu ar neturėjimu. Ar 
žmogus bus sėslus, ar klajoklis 
po šios žemės paviršių, tas tu-

NUO UŽSiSENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai aSdetl Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenSjusios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti b, 
niežšjiiną. ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEOULO OIntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mu ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau- 
Ižių nudegimu. Ji taipgi pašalina 
nležėjl.ną ligos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ilgos 
vadinamos ATHLETE’S POOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
ižlūstančios, suskilusios odos dedir- 
vinlų, odos išbėrimų ir t t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
,Įrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo 1A 
vlršlntų odos ligų. De
<ulo Olntment yra 
parduodama po 76 
Ct.. $1.26, Ir *8.60.
Pirkite valstinBseChl 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wl»c. ,Ga 
ry.Ind.lrDetrolt, Ml- 
chlgan arba raiykl- 

ir atsiųskit* Mo 
oey ordai |

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St. UMcago 34, UL

ri tiek pat paveikti jo jausmą 
esant šioje žemėje tik pakelei
viu, kiek paveiks į jo pajauti
mą esant kelionėje, ar jis keliaus 
laivu, ar traukiniu, ar kokiu ki
tu būdu; jis visvien jausis esąs 
kelionėje. Taip ir gyvenime, šio 
je žemiškoje kelionėje, mąstan
tis žmogus, ar jis gyvens savo 
nuosavuose namuose, ar išnuo
motuose, ar trankysis po vieš
bučius, visvien jausis šioje že
mėje tik pakeleiviu, homo via
tor. O gal net gyvendamas savo 
namuose turės dar stipresnį tą 
jausmą, nes praeities ir miru
siųjų artimųjų atsiminimai jam 
vis primins visko praeinamumą.

Dr. Maceina rašo: Apsigyve
nimas keturiose namų sienose 
yra savos begalybės išsižadėji
mas”. Savo begalybės jausmas 
yra vidinis jausmas, kurio sie
nomis neuždarysi. Šekpyras vi
sai teisingai Hamleto lūpomis 
sako: “I could be bounded in a 
nutshell and count myself a 
king of infinite space”.

Man atrodo, kad namai tai 
nėra išraiška begalybės baimės, 
kaip rašo dr. Maceina. Namai 
tai greičiau išraiška minios, ma
sės baimės. Tai greičiau priemo
nė apsigynimui nuo sumasėjimo,

1 nuo pavergimo individo kolekty- 
j vui. Ir Kristus, ir Šv. Pranciš
kus bėgo į tyrus apmąstymams 
ir maldoms, bėgo nuo žmonių I 
į vienatvę. Dabartiniam eiliniam 
žmogui tyrai yra nepasiekiami, 
o tą vienatvę, atsiskyrimą nuo 
žmonių susikaupimui, apmąsty
mui ir savo asmenybės išsau
gojimui, jis gali surasti tik na
muose.

Reikia kovoti ne prieš namus, 
bet už krikščioniškuosius na
mus, už teisingą supratimą na
mų, kaip krikščioniškosios šei- 

j mos židinio. Tai bus kova už vi-I ,
suotiniąją krikščionybę šioje že
mėje, apie kurią kalba SIHovje- 
vas ir kuri, anot jo, buvo Dos
tojevskio idealu.

Inkstai — nuostabi 
laboratorija

Inkstuose yra apie pusę mi- 
liono mikroskopinių filtrų, ku-'j 
rie per 24 valandas iš kraujo 
ištraukia 50 galionų skysčių ir 
apie 5 svarus dalelyčių kietų 
medžiagų. Inkstuose yra apie 
39 mylios ilgio plonyčių vamz
delių, per kuriuos kraujas vėl 
sugeria apie 99% inkstų išva
lytų skysčių. Kas 27 minutes 
mūsų visas kraujas pereina per 
tuos nuostabius organus •— 
inkstus.

Mažiausias radijas
Radio Corporation of Ameri

ca išrado mažiausius FM radijo 
siųstuvus — priimtuvus, ku
riuose yra siuntimo ir priėmi
mo įtaisai, mikrofonai ir ausi
nės, maža antena, elektros bate
rija, ir visas tas įtaisas yra tik 
kaip maža tabako dėžutė, ku-i 
r.ą galima įsidėti į marškinių1 
kišenę ar į kario šalmą. Kari
nės įstaigos tokių radijų įsigi
jo savo reikalams ir su jais da
ro tolimesnius bandymus.

500,000 susirgimų vėžiu

Kasmet JAV-se surandama 
daugiau kaip 500,000 naujų su
sirgimų vėžiu. Iš 100 naujagi
mių net 32 gali tikėtis kada 
nors savo gyvenime susirgti 
vėžiu. Nuo vėžio daugiau miršta 
vyrai, kaip moterys; vyruose 
dažnesni vėžio atvejai plau
čiuose ir viduriuose.

42 stipendijos
Georgetowno universitete, va

dovaujamame jėzuitų ir esan
čiame JAV sostinėje, įsteigta 
42 stipendijos studentams, po 
$2,600 kiekviena.

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis)

Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir Idt. parengimams kreiptis į 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PRo 
spect 6-6584.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. KALNĖNAS

6402 S. Fairfield Avė., Chicago 20
Tel. HEmlock 4-8037 

(S-čias augštas, durys po kairei, art 
63-čios gatvės Ir Caiifoinla Avė.) 

duoda tremtinys prieš karą baigos 
Čikagos universitetą.

I dol. 25 ct. vai. — privačios. 

VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

SS :^t

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

Po $1.00 vienas:
Mano Gitara — Thiisjo — ir Saules Kyląs

Avalsas — solo ....................................................................................... Šabiiniauskas
Nutilk Šiidie —lango—ii- Kailiukų KoNtrotiis-—solo .... Šabaniauskas
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles — solo ............................................. Šiaukcvieius
Tu. Lietuva ir Dru-Lia ................................................................ I’ijihj Dėde ir Dėdienė
Našlaites Kapas ir Griuvėsių Geide ............................ Pupų Dėdė ir Dėdienė
Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla — solo .......................... Babravičius
Kai aš turėjau ir Kam Šeri Žirgelį? Vanagaitis, Olšauskas ir Armonika
Marcinkonių Polka ir Virginia Polka ...................... Lietuviškas Orkestras
Vainikas 1 ir 2 Dalis ............................................. Lietuviškų Melodijų Kinkinys
Geismai ir Svajonės ir Oželis ............... Duetas ir Kvartetas su Orkestru
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai ...................... Duetas su Orkestru

Po $1.50 vienas:
Tėvynei ir Subalos Vakarėlį ................................. Rūdijimo Vyrų Kvartetas
Alutis ir Šauksmas ................................................................ Budiiūno Vyru Kvartetas
Žemaitiška Liaudies Daina ir Sutiatos Vakarėli ............... švedo ('boras
Apie Palvą Arklį ir Kikilis, Mergužėle Mano Miela.... švedo ( boras
Žvaigždeles ir Temsta Dienelė ............................ Motiekaitienė ii- Kalvaitytė
Barkarolė ir Sutemo ................................................... Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Noktunias ir Čigonės .................................................... Motiekaitienė ir Kalvaitytė

Rekordus siunččiame ir paštu. Amerikoje už tupakavimą ir pašto 
išlaidas dar ekstra $1.50. Kanadou $2.50. Į kitas šalis atitinkamai bran 
giau. C'OD neęiunčiame. Pinigus siųskite kartu su rekordij užsakymu.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted Street Chicago 8, Ilk

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiimiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiiM

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
<‘IMII|||||||||HlI4SIIII5llllll5lllllllll55IIHIIIIIIIIIISIIUIIMIIII6llllllllllllllll5(ltlll"«a>«»>>*’

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 Sa Oakl.y *»enue Tai. YArda 7-3275

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

nr.IAKKI.lAIH,

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

p\vv

^Ves PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue t«I. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Pr.zidantc*

Rooseveit Furniture Miegamo Rakandu Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

Į šj 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-
2310 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley S - 4711

Fellz Knudonla, sav. Ir menadžerla 
Krautuv* atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:10.

SIN C LA IR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

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

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kL automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
Tel. PRespect 8-9842, Namy tel. WAIbrook 5-5934

JONAS GR .ULHU
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 

KADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — lOO'į

NAUJAUSI

NARIAI UETUVIŲ TAIP, IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

<iekvieno Santaupos Apdraustos Iki 8104)00.00
I R

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASStL
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, IU

CRAHE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.

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

1447 S. 49th Ct., Cicero 50. III., Tel. TO 3-8131-32

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

|“WWSW,5 FEPI<|ĮWz*<nBį|

IŠ TOLI IR ARTI ^4$
NAUJI tM>ĮU TNOKAI-NAUJAUSI KNAUSTTf'10 (NANk/AI 

ILGU METŲ PATYRIMAS - PISUS IN SAtlN/NSAS PATARNAY/MAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tai. VZAIkmok 5-9209



1

Šeštadienis, bal. 28 d., 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGC, ILLINOIS

DU JOKŪBAI
M. VAITKUS, Peace Dale, R. I.

Neseniai buvo pasibaigęs pir
masis Pasaulinis karas. Lietuvai 
atėjo nepriklausomybės pavasa
ris. Bet. kaip sode po žiemos 
pūgų, taip tėvynėj po karo buvo 
daug ko valyti, pašalint’, atsta
tyti. Ir laikinė sostinė — Kau
nas, kuris prieš karą buvo vie
nas padoriausiųjų Rusijoj gu
bernijų miestų, po kelerių ap
leidimo metų dar toli gražu ne
buvo apsitvarkęs ir, ypačiai nak 
tj, atrodydavo lyg Meyrincko 
“■Golemo” Praga — tamsus, ne
jaukus, net gūdus.

Tačiau anuometiniai kaunie
čiai šiaip-taip įsikūrėme ir mie
lai gyvenome tame gerajame 
Kaune, daug kuo sielodamies, 
bet ir nemaža kuo džiaugda
mies, ypač savo teatru kūdikiu, 
kurį anuomet uoliai ugdė Juo
zas Vaičkus bei Antanas Sutkus 
dramos srity, o Kipras Petraus
kas su Juozu Tallat Kelpša o- 
peros laukuose.

Aname tatai teatre, kurį bu
vo pastatę rusai savo tvirtovės 
karininkams, ir kuris savo sce
noje buvo regėjęs ne vieną Ru
sijos bei platesniojo pasaulio 
garsenybę, mes anuometiniai 
skurdžiai-kauniečiai mėgdavome 
dažnai pasižiūrėti bei pasiklau
syti savųjų vaidilų, dain'ninkų 
bei muzikantų. Ne be to, kad 
nepasigėrėdavome puikia proga 
susitikti su įdomiais asmenimis, 
kuriuos pasiekti šiaipjau būtų 
buvę sunku.

Vieną kartą tenai pertraukos 
metu visai netikėtai prieina prie 
manęs nepažįstamas vidutinio 
amžiaus vyras, vidutinio ir ūgio, 
o ir vidutinio (taip sakant — 
t’piško) lietuviško veido, kukliai 
maloniai šypteli, kaip niekur nie 
ko tiesia delną ir sako:

— Atleiskite, kad trukdau... 
Noriu susipažinti... Iš matymo 
Jus jau , pažįstu... O Jūs mane 
gal ne? Esu Jokūbas Šernas.

— A-a! — nudžiugau. — Tai 
Jūs, rašytojas ir nepriklausomy 
bės akto signataras! Labai ma
lonu pas'žinti! — ir t.t. ir t.t.

Užsimezgė lengva gyva šne
ka ir ėmė vytis, lyg siūlas nuo 
ritės: tiek besą bendrų intere
sų, o ir tas Šernas besąs toks 
Šviesus, šnekus, paprastas ir lips 
bus.

Einant namo, jis vėl kibte pri 
kibo, tartum senas draugas, ir 
be niekur nieko nutarė, jog aš 
tučtuojau, naktį, pas jį užeičiau 
ir pasižinčiau sn jo žmonele. 
Rodos, ten pat ir pasisakė, kad 
ji esanti žydaitė... O gal aš iš ki
tų šaltinių apie tai sužinojau? 
Ir tuo nė kiek neabejojau, iki 
štai “Lietuvių Dienų“ vasario 
pumery J. Kaributas parašė, 
jog ji rusų kilmės. Galbūt ir 
taip. Bet galbūt jai teko taip 
pasiskelbti, kai naciai v žemė 
Prancūziją, kur ji buvo apsigy
venusi.

Nesugebėjau, o gal ir neno
rėjau atsisakyti nuo to malonio 
jo pakvietimo — ir taip nuse
kiau paskui gerąjį poną minist- 

• rą į jo butą.
Begyveną jie Laisvės alėjoj, 

einant senamiesčio link dešinė; 
pusėj, viename iš tų dviaugščių 
rūmų, 19 amžiaus gale turtin
gų žydų pastatytųjų. Augžtas 
koridorius, apdulkėjusios silp
nos elektrinės lemputės neva i 
apšviestas. Sieno3 ir dvrys se
niai bedažytos, šernas paskam
bino... i

Durys prasivėrė — ir tarp
dury pasirodė nedidelė, labai 
grakšti moterėlė, jaunutė, gra
žutė (netgi labai). Iš karto ma
tyti, ne lietuvaitė, bet ir ne ru
siško tipo, tik tikrai gražaus 
žydiško (nors kas mūsų laikais 
beatskirs, kurios tautos ar ra
sės kuris žmogus bėra). Dabar 
ncbcatn’menu, kuria kalba aš ją 
prakalbinau ir apskritai apie ką 
tuokart pakalbėjome; atsįmenu 
vien, kad ji pasirodė besanti, 
taip sakant, charmantc. Kadan
gi buvo jau vflv, tad neilgai 
Usjįutųiėjau- įr .ąlsitveikųuiu,

nė nepamanęs, jog tai jau vi
sam...

Ir ūš tikrųjų, kas galėjo pa-' 
manyti, jog greitai nutruks tos 
mielos taip malonai užsimez- 
gusios pažinios. O vistik nelauk 
ta įvyko: tas simpatingas, nors 
bugščia pavarde vyras, tas daug 
žadąs jaunas veikėjas, visai ne
tikėtai mirė, berods, pirmas iš 
visų pasirašius ųjų neužmiršta
mąjį Nepriklausomybės paskel
bimo aktą. Ponia Šernienė dėl 
man nežinomų priežasčių su ma 
žuoju Jokūbiuku, dabartine di
dele kino žvaigžde, išvyko į Pa
ryžių (turbūt, turėjo ten gimi
nių) ir visam apsigyveno Pran
cūzijoj. Taip ir palikau nepa
matęs to jaunesniojo Jokūbo.

Tarp 1934 — 1938 metų teko 
nugirsti, jog ponia Šernienė Pa
ryžiuje “išėjusi į žmones“ — 
pasidariusi prancūzų rašytoja 
beletriste. O kiek vėliau ir savo 
ak’mis įsitikinau, jog taip yra: 
prenumeravau anuomet (ką ir 
nūn tebedarau) prancūzų savai- 
tinuką “Les Nouvelles Litterai- 
res” — ir štai vieną kartą ran
du ten knygų recenzijų skyriuj 
neilgą visai palankų vieno nau
jo romano įvertinimą, romano, 
parašytą ponios Charnasse (vei
kalo vardo dabar nebeatsime
nu). Tuoj supratau autorę esant 
tą pačią mūsų ponią Šernienę ir 
negaišdamas romaną parsisiųs- 

1 dinau, ir smalsiai perskaičiau. 
Reikia prisipažinti, kūrinys su
kurtas sklandžiai, protingai, įdo 
miai — žodžiu sakant, ne vien 
priimtinai, bei ir visai simpatin
gai. Pavaizduota modernios 
prancūzų moters inteligentės ne 

i vien išviršiniai, bet ir išvidiniai 
išgyvenimai, pavaizduota psicho 
logiškai įtikinamai, ir sukelianu 
herojai užuojautos.

Pirmai progai pasitaikius, pa
klausiau Putiną, ar j s žinąs a- 
pie Charnasse romaną. Pasiro
dė. kad ne tik girdėjęs, o ir jau 
turįs, ir perskaitę^. Profesorius 
pripažino, jog veikalas parašy
tas mokamai (ir kas Prancūzijoj 
bandytų kitaip parašęs pasū
dyti?)... Bet... bet... — ir Pu- 
t'nas čia charakteringai susirąu 
kė — bet ir, toji herojė, ir jos 
gyvenimas esą tokie miesčioniš
ki! O reikia žinoti, jog Putino 
žodyne tai stipriai papeikiama 
charakterist ka! Perdaug nesi
ginčijau, kadangi, norint, Šer- 
nienės romaną buvo galima taip 
pavadinti. Bet kur čia aplinkui

rasi nemiesčionišką romą na ? Ar 
gi ir paties Putino romaųų ti
pai nemiesčioniški? Tad širdy 
pasilikau su savo nuomone — 
kad Charnasse veikalas pakan
kamai gerai parašytas ir visai 
mielas skaityti.

Pasiryžau atsidėjęs sekti po
nios Šernienės romanistės kar- , 
jerą. Girdėjau, jog joa gyveni
mas Prancūzijoj nelengvas. Ir 
buvo lengva tai įsivaizduoti. 
Prieš prasidedant antrajam Pa
sauliniam karui, vargšelė pararė 
dar vieną romaną, bet jo, ro
dos. nebegavau perskaityti. To
liau visos ž nios nutrūko.

Bet štai po ilgo.3 pertraukos 
išgirstu, jog jos sūnus, ano ma
no senojo Jokūbo sūnus, po sun 
kių išgyvenimų, vargingų studi
jų, įvairių bandymų, atsidėjęs 
kino filmų pasauliui ir jau jame 
ryškiai pasireiškiąs, kaip artis
tas. Nudžiugau ir ėmiau laukti, 
be nepamatysiu bent vieną pa
veikslą, kuriame ir jaunasis Jo
kūbas dalyvautų.

Susilaukiau tik čia, Amerikoj. 
Buvo tai bene “Šok'mas į pra
garą“. Nusiskubinau. Pamačiau, 
Bet, deja, kaip ir nepamačiau!... 
Kaip tatai? — paklausit. Man 
net gėda pi išpažinti: bespok- 
sodamas į tą filmą, keistas da
lykas, visai užmiršau, ko buvęs 
atėjęs, ir tik grįždamas namo 
ar ką prisiminiau, norėjęs pama 
tyti Jokūbą Šerną jaunąjį, ir da
bar niekaip nebebūčiau galėjęs 
pasakyti, kuris artistas j's bu
vo!

Dabar lauksiu garsėjančio pa
veikslo — “Trojos Elenos”, kur 
Šernas (ar, kaip jis nūn vadi
nas, Šernas) atlieka karalaičio 
Pario vaidmenį. Dabar jau, ti
kiuos, nebepražiopsosiu! O kol- 
kas laikraščiuose vis pasižiūr u 
skelbimuos jo paveikslo. Ir, ana, 
“L:etuvių Dienose”- radau jo fo
to, šalia tėvo nuotraukos. Tik
rai lietuviškas veidas, kaip kad 
anais laikais dar jauno tėvo 
(šiam tuos nelemtuosius ilgus 
martynyč'škus ūsus nuskutus), 
toks pat švel. us, geras, savas.

Tik vieno gailiuos: to antrojo 
Jokūbo gyvo man nebeteks pa
matyti.

Rūpestingai ir pigiai taisau
I TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6 1038
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• Kompozitorė sesuo Bernar
da, laimėjusi muzikos konkursą, 
savo premijuotąją dainą buvo 
sukūrusi pagal Bernardo Braz
džionio eilėraštį “Dainuotinė”. 
Kompozicija orig nali, ketu
riems mišriems balsams. Sesuo 
Bernarda yra Šv. Kazimiero se
selių vienuolyno narė, dėsto mu
ziką Marijos Augšt. mokykloje, 
vesdama moksleivių choią, or
kestrą. Ji jau anksčiau yra su
komponavusi simfonin'am or
kestrui Simfonetą, Lietuviškų 
liaudies šokių pynę I ir II, Rap
sodiją lietuviškų melodijų te
momis ir kt. Be to — yra su
kūrusi variacijas styginiam 
kvartetui, dvejas šv. mišias (4 
ir 3 balsams) su vargonų pri
tarimu, 4 mokyklų dainas, su
kūrusi ir aranžavusi eilę gies
mių, dainų solo ir chorams. Ang 
lų kalbon išvertė St. Šimkaus 
operetę Pagirėnai.

Muzikos studijas ėjo Chica- 
gos konservatorijoje, gavo muz. 
mokytojos diplomą; yra baigu
si De Paul universiteto muzikos 
skyrių magistrės laipsniu. At
skirus muz kos dalykus dar gi
lino kitose augštosiose mokyk
lose. Yra gimusi Lietuvoje, Ba
takiuose, bet būdama tik vienc- 
rių metų amžiaus su tėvais at
vyko į JAV. Būdama penkioli- ' 
kos metų įstojo į Šv. Kazimiero' 
seserų vienuolyną. i

• Solistė Pruiencij* B'čkienė, 
j tris mėnesius tobulinusis daina- 
fvime, balandžio mėn. 30 d. iš- 
| važiuoja iš Romos į namus. A- 
įpie gegužės mėn. 9 d. jau bus 
, Chicagoje. Pakeliui mano ap
lankyti Liurdą.

• Ds&l. K. Žoromskis gavo ži- 
nią, kad jo tėvas mirė Sibire.

Mokslas nėra visagalis
Amerikos Mokslo Pažangos 

draugijos suvažiavime dr. Wa- 
rren Wcavcr laikė paskaitą, ku
rios metu stengėsi išsklaidyti 
kaikurias klaidingas nuomones 
apie mokslą; viena pirmųjų — 
tai tvirtinimas, kad mokslas 
gali viską padaryti, išspręsti vi
sas ekonomines, sociologines, 
politines bei religines proble
mas. Tokios galybės moksli
ninkai sau neteikia

REZERVUOKITE VIETAS
Beverly Shores, Ind. išiiuom. kam

bariai vasarvietėje. Visi patogumai. 
Rezervuokite vietas iš anksto. A.
Brashy, Beverly Shores, Ind. tel. 
26015 arba Chicagoje skambinkite 
BEverly 8-6786.
MG

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupytojams

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės j senąją >50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą ra termo
metru arba puikią piniginę.

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

3. Kas padės $500.60 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 47th Street LAfayette 3-1083
B. K. Fle<kle«lejų pres.; E. II. Hle.»k«wk-*, nei* r. Ir advokatu* . J

Mokama atikMun dividendus. KeAluojame čekius. Parduodama 
\r Išperkama valatybfin bonus. Taupytojams patarnavimai vaitui 

ATIDARYKITK H4MLAIT4 AIAMREN. AI’DRAtSTA IKI *10,000
DARBO VALANDOS: plnnad. Ir ketv. nuo fl Iki R vai. vale.; 
antradlenj Ir prnktudlonl nuo 9 liti 6; trečiadieni uždaryta, 
o leAtadteolais nuo 9 valandos Iki vidudienio.

Lietuvių Prekybos Namai
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONĖS SAVO NAMUS PUOŠIA

NAUJAIS BALDAIS

VISATAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS !

•<, Inspired by the simple charm and functional utility 
of modern day living, this grouping by MASTER- 
CRAFT vvill truly be a room-arranger's delight. See 
it in a color assortment as varied as the rainbovv.

i*

SVEČIŲ KAMBARIO BALDUS
jūs rasite įvairiausiuose stiliuose, spalvose, medžiagose ir geriausių Amerikos 

firmų: Karpau, Simons, Pulman, Northome Master eraft, Union, Flextile, Sky-
line ir daug kitų. Dviejų dalių setai nuo ............................................................... $150.00 iki $500.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

Amerikos ir Europos stilių, raudonmedžio rie šuto, vyšnios, kadugio, klevo, ąžuolo, 
skirpsto ir kitų medžių.

5 dalių riešuto medžio miegamieji su Silver šlifuotu veidrodžiu parduodamas visur 
virš $200 pas mus tiktai ........................................................................................................................ $149.00

5 dalių Moderniausi miegamieji su dviem atskirom lovom, Brazilijos raudonmedžio 
parduodami virš $500.00 pas mus tiktai ...................................................................................... $350.00

TELEVIZIJOS APARATAI:
Geriausių Amerikos Fabrikų: Dumont, Zenith, RCA, Admiral, Sylvania, Motorola, 

Westinghause, General Electric, ir daug kit ų — Traveler 21 inčo puikus mahago- 
ni Kabinetas ant žemės pastatomas, juodu stiklu parduodamas $209.00 pas mus 
tiktai .................................. .......................................... ... ................................................. ............................ $175.00

17 kičų mahagoni Kabinetu stalo modelis tik............................................................................. $ 99.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, AIR CONDITION:

Šaldytuvai: Westinghause, Admiral, Norge, General Electric, Kelvinator 8 Cub. nuo $175.00 
Pečiai, Crovvn, Universal, Maytag ir daug kitų. 36 inčų nedūžtamu parcelanu par

duodami po $150.00, pas mus tiktai........................................................................................ $129.00
Air Conditioning apšaldymui viso buto, stumdomi iš vieno kambario į kitą, pirmą 

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai...................................•.............................................. -. $299-00

MATRACAI:

Vatiniai, spyruokliniai, ar pagal medicinos daktarų receptus. Svečių kambarių 
lempos nėra mums konkurentų nei skonio nei kokybės atžvilgiu. Kavos staliu
kai: Amerikos ir Europos fabrikų: Puikiausi staliukai nedegamu viršumi rau
donmedžio, riešuto ar ąžuolo medžio tiktai...................................... ......................... $15 — $ 29.00

Telefonui staliukai pigesni ..................................................................................................................... $ 2.50
Kavos staJiukai ąžuolo, ar riešuto ......................................................................................................... $ 6.50
9x12 linoleum įvairiausių spalvų ........................................................................................................... $ 5.50

KILIMAI:

įvairiausių dydžių, geriausių fabrikų kaip Bi geloiv, Alexander Smith, Magee ir ki
tų. Vilnoniai 9x12 nuo ................. .. ....................................................................................... $39 — $150.00

Virtuvėn stalai: Formica viršumi su 4 puikiom kedeni parduodami $89.00 pas mus $ 39.00 
7 dalių Chromo stalai parduodami po $130 pas mus .................................................... $ 99.00

KNYGOM SPINTOS Ui RAŠOMIEJI STALAI:
Knygom spintos su stiklo durim, pakeičiamos lentynos — parduodamos $49.00 pas 

mus tiktai ...................................................................................................................................................... $ 29.60
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar raudoninę džio su stiklo durim parduodamos 

$09.00 pas mus tik ................................................................................................................................... $ 39.00
Knygų spintos su šlifuoto stiklo stumdomam durim, europietiško skonio tiktai... $ 75.00 
Visos prekės be sugadinimų, brokų, naujausio stiliaus.
Kainos be užprašymo, klientų sąskaitos aepar duodamos Finansų Kampanijom 
Išmokėjimai iki 36 mėnesių ir ilgiau.

FURNITURE CENTER, Ine.
Kreipkitės į prekybos Vedėją

3222-24-20 So. Ilalstnl St. Tcl. - Vlctory 2-4226
Sekmadieniais — 10—5 v. neskaitoma taksų. Pirmad., ketvirtad. 9-r-9:30. 

Kitom dienom 9—6 v.
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Garsenybių prisipažinimai
Pasakojasi scenos ir sporto žvaigždės 

DR. JUOZAS PRUNSKIS

da krikščionybė man darosi taip

19 milionų miego piliulių. Jų 
nemiga ir galvos skausmai dau
giausiai atsiranda iš susirūpini-

lai.mėjo, ir kai ji yrėsi į pirmau Moksleivio laiškas verslininkui pilnų, įdomiai išvystytų pasi- šių laimėjimų, visi sako,* kad
jančias vietas, ją užgulė baisi 
žinia, kad ji turi vėžį. Net po

mo. Religijos nutiestame kelyje sunkios operacijos (kolostomi- 
jis mato raminančią paguodą, ja) ji įstengė laimėti čempiona- 

Plačiai žinomas futbolo žaidi- tą moterų varžybose. Savo ryž

Amerikietiškuose la’kraščiuo- 
se mes tiek randame skandalų 
ir kriminalų, jog jie įkyri iki 
koktumo ir imame ilgėtis spaus- 
dinių, kurie mums parodytų sau 
lėtesnių gyvenamo faktų. Vienu 
iš tokių leidinių yra N. V. Pea- 
le knyga: “Faith Made Them 
Champions” (išleido Guidposts 
Associates, Ine., Carmel, N.
Y.). Visa knyga susideda iš ko
kių 70 tikrovės reportažų, fak
tų, kurie atskleidž'a žmonių ryž
tą, jų veržlumą į gerą, jų pa
saulėžiūrą.

kalinių amžiaus vidurkis yra 26 
metai, ir, anot jo, “problema 
yra nepilnamečių nusikaltimai,

<2įaio suaugusių indiferentizmas”.
Jis primena, kad neivienas ne- ^aus gyvenime tai religija, 
turįs teisės ramiai užmigti, ne- 
atidavęs savo dalies busimojo

gyva. —
Čikagietė aktorė Heien Fer- 

guson po eilės sunkumų įsten
gė išugdyti informacijų biurą

Sporto ir scenos čempionai

Kaip ekrane prieš mūsų akis 
perbėga daugybė įvykių.
(pusi. 80) randame suminėtą ir 
lietuvį sportininką Mikšį. Čiuo
žimo čempionė Barbara Ann

tas Doak Wi.iker pasakojasi:

— Aš niekada nesigėdiju tu
rįs pilną tikėjimą Dievu. Tai 
man ypatingos svarbos daly
kas... Aš visiškai negeriu, ir man

sakymų. Jie išplaukia iš žino- maištavimas prieš tą planą tik 
nių įvairių pasaulėžiūrų, bet jie! atneša įtempimą, trynimąsi. Tip, 
gerai patvirtina autoriaus įžan- kurie susiderina su darniu g y Ve

to šaltiniu ji laiko relig'ją, tar
dama:

— Susijungę savo maldomis 
mes pasiekiame savo atskirų lai 
m'ėjimų. •

goje mestą mintį:
— Gyvenime yra ritminis te

kėjimas, kurs plaukia pagal 
meistrišką planą, ir tas planas 
yra ne žmogaus, o Dievo sukur
tas. Tie, kurie pasiekia didžiau-

nirno tekėjimu ir harmonija, 
jaučia to įsitempimo atsipalai
davimą. Visos jų jėgos funkcio
nuoja kaip gerai suderintas me
chanizmas... Tikėjimas juos da
ro čempionais —

su aštuoniais skyriais. Ji paša- nebuvo problemos atmesti vie- Filmų aktore ir motina 
kojasi, kaip jos viso pasiekimo 
paslaptis esanti “pilname pasi
tikėjime maldos galybe”.

no alaus pir kl'o pasiūlymą už 
$50,000 per radiją reklamuoti 
jo alų

dalis busimojo žmogaus 

ugdymui

Vienas iš pirmaujančių JAV

Tavo
Svarbiausioj dalykas žmogaus 

gyvenime 

Filmų aktorius
i politikos pasaulio žmonių — MiUe- kurs . vaidino Hollywoodo 
' James Farley — primena, kad pastatymuose: Ten Command- 

ments, King of Kings, The Sign 
of the Cross savo pasisakyme 
kartoja Tomo Carlyle posakį: 

— Svarbiausias dalykas žmo-

PROVIDENCE HOME FOR AGED MEN
A place of peace and comfort. —• Located in the very city 

of Jasper. — Near recreation field. Large park. Permission to go 
to town during day. New gas heating system. New beautiful 
Chapel on main floor for daily Mass and benedietion. 80 miles 
from Louisville.

Our Rev. Father and Veherable siaters cordially invite inte- 
rested Parties to visit our Ręst Home.

PRIVATE ROOMS — — — MODERATE RATES
Write for application form to

PROVIDENCE HOME, Dept. F.
West 9th Street — Telephone 450 — Jasper, Indiana

Conrad llilton pasakoja, kaip 
jisai kai tą spaudoje parašė, jog 
“...mūsų kovoje dėl laisvės ga
lingiausi ginklai bus mūsų mei
lė ir mūsų tikėjimas Dievu”; į 
tai šiltu laišku atsiliepė vienas 
moksleivis, kurio įkvėptas Hil- 
ton suorganizavo maldų dieną, 
kurioje pats prez. Eisenhoweris 

! dalyvavo.
Gene Tunney, kurs, nugalėjęs 

Jack Dempsey, tapo bokso čem-
Filmų aktorė Ann Blyth, besi-, pionu, pasakojasi, kaip prieš 

važinėdama rogutėmis sulaužu-I stodamas* į rungtynes jis vaiz- 
si savo nugarkaulį, nepaskendo davOsi save sukruvintą, bejėgį, 
nusminime. Ją stiprino jos mo- sudrimbantį ant virvių, ir toliau 
tinoa draugiška parama. Moti- tęsia:

— Jeigu ne tas pasitikėjimas, 
kurį aš atgavau dėka maldos, 
įsivaizduoju, kad į ringą aš bū
čiau įėjęs savo viduje drebėda
mas ir virpėdamas, sumuštas 
jau iš anksto. Malda ir tikėjimas 
yra man stiprybės pilioriai.

Gyvenimo tėkmės harmonija
Tai tik mažos ištraukėlės iš

Cecil B de na* m*rus’ aktorė gaivinosi min 
timi, kad motinos dvasia bus

Jis dėlto palinkęs vaidinti 
šventraščio scenas, kad Šv. Raš

Scott pergyveno 8 ausies ope-, žmogaus ugdymui. Pasakojasi, ™ 
racijas, lavinosi su pačiūžomis, kad jam didžiausios įtakos jau-
nežiūrint temperatūros, tymų Ii-į natv®Je tufėję du veiksniai: tė- rnazQa Homi.iVoe k,-,

vų meilė ir atsidavimas religi- na> kaip mažas berniukas bu-gos ir kitados įskelto klubo kau. 
lo; ji iš tėvų įprato, šaukdamo- 
si Dangaus pagalbos, veržtis į 
laimėjimą; jos pajamos eina li
goninėms ir kitiems labdaros 
reikalams.

Futbolo žvaigždė Otto Gra
liam pasakoja, kaip jų profesinė 
komanda Cleveland Browns 
prieš žaidynes kalba “Tėve mū
sų”. Malda pradeda savo rung
tynes ir Los Angeles Rams, ir 
Michigan State ir eilė kitų ko
mandų. Zasu Pitts džiaugsmin
gą juoką laiko laiminančia Die
vo ranka ant susirūpinusio pa
saulio. Dainininkas Peny Como 
(išaugęs 13-kos vaikų šeimoje) 
pasakoja, kaip jų namuose ne
pradedama valgyti be maldos, 
neinama nakties poilsio be po
terių, ir tikėj.mą jie laiko savo 
gyvenimo palaima.

Aktorius McCrea atsisakė 

vaidinti nemoraliam filme

Aktorius Joel McCrea atsisa
kė vaidinti blogame filme, mo
tyvuodamas: “Aš nejaukiai jaus 
čiaus, jei mano vaikai matytų 
mane šiame filme”. Savo pasi
pasakojimą jis baigia:

— Nesakau, kad nesu padaręs 
klaidų, bet dauguma mano klai
dų atsirado iš pasitikėjimo sa
vo “laime” ar mano paties spren 
dimu, kai aš turėjau pasitikėti 
Juo (Dievu).

Neužmirštamai sportininkas 
Babe. Ruth pasakojasi, kaip jį 
į beisbolo laimėjimus išvedė vie
nuolis brolis Motiejus ir kaip 
jam sergant atsiuntė vienas 
moksleivis medalikėlį, kurį jis 
prisikabino su pasiryžimu — 
nešioti iki mirties.

Pirmoji moteris, skridusi grei
čiau, kaip garsas — Jacųueline 

Cochran — skelbia:
— Dievas gali paprastam žmo 

gui teikti jėgos atsiekti nepap
rastų dalykų.

Iškilusi į 50,000 pėdų augštį 
ir stebėdama dangaus mėlynę, 
ji galvojo:

— Aš ten nesijaučiau viena. 
Aš tik jaučiausi arčiau Dangaus 
vartų ir akivaizdžiau pergyve
nau Dievo es.'mą..., nes turint 
pilną tikėjimą — nėra baimės 
ką žmogus sutiksi gyvenime ar 
mirtyje.

Dvasinė meilė

Filmų aktorius Roy Rogers 
pasakojasi, kaip žmona jį įve
dė į tikybinį gyvenimą, įpratino 
reguliariai lankyti bažnyčią ir 
skaityti šv. Raštą. “Mūsų šei
moje gimė dvasinė meilė, kada 
norima aukotis dėl kitų”. Hol- 
lywoode net susidarė aktorių 
būrelis, kurie reguliariai rinko
si pasikalbėti religinėmis temo
mis. Ir Roy Rogers pasakoja
si:

— Aš neturiu pakankamo iš
silavinimo, kad suprasčiau teo-’ 
logiją, tačiau kada toks vyras, 
kaip Tim Spencer pakyla prieš 
visą grupę ir drąsiai pasakoja,I 
kaip jo tikėj.mas į Jėzų Kristų 
padėjo jam iš girtuoklio pasida
ryti kietai dirbančiu piliečiu, ta ,

jai. J13 pats niekada neaplei- 
džiąs bažnyčios ir nuo pat Su
tvirtinimo dienos laikąs priža
dą: niekada nerūkyti ir negerti.

Solistė Marian Anderson, apie 
kurią Toscanini pasakė, kad 
toks balsas kaip jos tepasigirs- 
tąs tik kartą per šimtmetį, nu
pasakoja savo pirmuosius nepa
sisekimus, kada jos veidais rie
dėjo ašaros ir kada ji jautė, jog 
būna dienų, kai ir patys stipriau 
si charakteriai neįstengia išsi
laikyti vieni. “Tada žmogus mel 
diesi su karščiu, kokio niekada 
kitados nesi turėjęs... Aš mel
džiausi su tikru žinojimu, kad 
yra Kažkas, kuriam aš galiu iš
lieti savo sielos ir širdies did
žiausius rūpesčius?
19 milionų miego piliulių per 

parą

Pirmaujantis sportininkas 
Carl Erskire savo pasisekimą 
taip aiškina

— Jeigu mano mintis yra rit
miška ir koordinuota, taip pat 
yra ir su mano kūnu. Vidaus su
mišimas ir įtempimas tada ma
žiau man bekelia rūpesčio. Ma
no maldos prieš žaidynes yra ne 
prašymas pergalės, o jieškoji- 
mas, kad aš būčiau suderintas 
su Dievu. —

Michigan State universiteto 
atletikos direktorius Clarence 

Munn primena, kad amerikie
čiai per parą sunaudoja apie 
o<xxxxxxxxx><K><><><><x><x><>o<xy<>o
BRAŠKIŲ DAIGAI

(Strawberry Plants)
SPECIALUS PASIŪLYMAS

100 Senator Dunlap braškių 
daigų, tik $1.50, postpaid. 
Reg. katalogo kaina $2.50 
ANNA NURSERY, Drawer K

Anna, Illinois

damas su tėvu sėdėdavo kėdė
je, kai tėtis kasdien skaityda
vo du skyrių: vieną iš Senojo, 
kitą iš Naujojo Testamento.

Golfo čempionė Babe Didriks- 

on Zacharias mėgėjų varžybose 
iš 334 atvejų tik du kartu pra-

prie jos, kada tik darys ką ge
ro; kiekvieną savo laimėjimą 
aktorė laikė išdygusį iš tos ti
kėjimo šaknies, kurios diegus 
motina įsodino į jos širdį.

Plaukikė Florence Cliadvvick, 
kuri perplaukė Britų kanalą 
ir iš Katilinos salos pasiekė Ka. 

’.ifornijos krantus, pasakojasi, 
kaip ji su malda pradeda savo 
didžiuosius plaukymo bandy
mus.

Aktorius Harold Russel, ku
rio abi rankas nunešė dinami
tas ir kuris vaidina su kabliais, 
įtaisytais vieton rankų, prasi
taria :

— Žmonės sako, kad šių d'e- 
nų jaunimas nusigręžia nuo re
ligijos. Nieko negali būti toliau 
nuo tiesos, kaip šis posakis.

VAUGHAN MOVERS

Local and long distance 
Insured

24 hour Service 
YArds 7-3536

Įrengiame krautuvėms vitrinas —
pastogėse ir rūsyse butus. Taisome 
porčius. Įtaisome plieno stulpus ir 
balkius. Atremontuojame virtuves ir 
vonias. Įdedame Plastikines sienų bei 
grindų “tiles”.

J. IPPOLITO & SON 
BRunsvvick 8-2708

Duonų ir {vairias skoningas 
buLkutes kepa

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

Tek Cliffside 4-6370 
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia į visus artimuosius 

miestus.

CHIMNEY SERVICE

CHIMNEY LINER 
Stainless Steel 
For Gas Ileat

25 Feet Installed 
ONLY $64.50 

Gas Conversion, Complete 
Sheot Metai Installations

NUAVAY HEATING
1548 N. Springfield Avė. 

HUMBOLDT 6-6310

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 West 46 Street
Chicago 9, BĮ 

Telef: LAfayette S-SOM
Gamina Juostas, takelius, Juosteles 
pagalves vardinių, gimimo ir kitų 
progų dovanoms.

We will make your 
draperies

F R E E
Select your choice of fabries 

tn your ovvn bome. Our decorator 
will call on you at your conve- 
nience. No obligations of course

Call TR 4-5930

Pabalti jos Valstybių Pašto Ženklai
mano specialybė. Vidutinės kainos. Taip pat turime pašto ženklų ir 
kitų Europos kraštų; ir kaikurių retų ženklų. Dėl kainų sąrašo ra

šykite: Mr. E. VILNIS — Stamp Shop, 7 Beaeonsfield Terrace Rd.,
Hammersmith, London, W. 14, England.

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
Tėvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus i kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe;
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltšs po Panelės švenčiausios všliava; 
stokite J Tėvų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novlclų vedėjui. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigėte, klek amžiaus Ir koks sve(- 
katoš stovis. Laiškų siųskite žemiau paduotu 
adresu.

M NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngregacija kviečia pas save kandidatus J brolius, kurie 

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

Paaukokite savo jėgas, gyvenimų ir sveikatų Dievui Ir Panelei Sven- 
Slauslai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcijato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj ir užbaigtus mokslus.

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

GAR-PAC, Ine.
NEW ISSUE 1,200,000 SHARES

OOMMON STOCK $.05 PAR VALUE 

OFFERING PRICE PER SHARE $35

The company owns leasei in t'he Palomas (Hermosa) Mining 
District, holds claims in the Chloride Mining District, and holds 
leases and claims in the Cuchillo Mining District, Siena County, 
New Mexico. Company plans exploration for uranium, copper, silver 
and germadium on those properties. Company plans to estahlish a 
custom contract ezploration, development, mining, milling, engineer- 
ing, geological and supplies agency business, headųuartering in Truth 
or Conseųuences, New Mexico.

JUČUS SISTERS RESTAURANT į 
(Naujai) dabar atidarytas |

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

29 metai toje pat vietoje. *

1608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670
m

JT

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

GAR-PAC, INC.
Suite II, Sunland Bldg.
2419 So. 51h St. Las Vegai?, Nevada

Please setui me an offering cireular on Garpne, Ine.
NAME.

ADDRESS.
(please Print)

CITY AND STATE.................................... PHONE....................................

This announcemcnt is not an offer to sėli, or solieitation of an 
offer to buy the securities. The offering is made only by the Of- 
fering Cireular, and no offering is made to any person in any statė 
in whieh such offering may not be lawfully made.

J

BITE-WAY SEWER OO.
Catch basins, cleancd, repalred, 

blocked sewern rodded.
Flooded basements pumped and 

prevented.
DAY OR NIOHT SERVICE 

Work guaranteed. IJc.-Bonded.
ALbany 2-9220

AKORDEONO PAMOKOS
Derinimas ir Taisymas

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

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

pristatymas garantuojamas 
REIKALAUKITE KATALOGŲ 

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

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

J
Mes siunčiame apdraustus siuntinius j LIETUVĄ, Vkraijinų, Rusijų ir 
visus Rylų Europos kraštus. Pradedant 1956 m. didelė nuolaida daik
tams, užsakomiems Anglijoje.

J- KAM IENSKI
JAHięUE TRADING C0.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EXPORTO FIRMA.

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

Persiuntimo Ir muitų mokesčiai apmokami mūsų Įstaigoj. šeimos 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite J musų Įstaigų 

dėl informacijų Ir kalnarašėių.
Įstaiga atidaryta kasdien pirmad. — šeštad. nuo 12 vai. iki 8 vai. vak.

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

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

NEW ERA, privatiška for- 
mula, kurią išdirbejas vartoja

Eer 40 metų. Jis turi sveiką pa
auki, turi jauno vyro išvaizdos 

plaukus, neturi nei vieno žilo 
plauke. Daugelis pripažįsta Fra 
no Bitauto teoriją, kad plaukai 
gali slinkti, bet jų vietoj turi 
ataugti nauji. Jeigu nevartosite 
paprasto muilo, tai vartokite 
NEW ERA (Nauja Gadynė) for
mule non Detergent Shampoo.

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

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

SPECIALIAI PRADEDANTIEMS
6 Pamokos ................................ $12.00

Su nemokamu pasinaudojimu 
akordeonu.

Tiktai susitarus.

JOHN BLUMBERG
(Lietuvis)

4107 Archer Avenue, Chicago, III. 

Tet AR 1-8458 arba VI 7-0350

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Darias — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
RSrd and Willow Springs Road,

Wlllow Springs, Illinois

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

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

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin- 
tėlis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi Indėliai lld $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance

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

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

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

4— ' . _ . _ 
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!

dėl norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdransti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:

AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDINO COMPANT
AMERICAN INDEMNITT COMPANT

DUBUQUE FIRE & MARINE IN8URANCE COMPANT 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT

FIREMAN 8 INDEMNITT COMPANT 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NĄTIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL ASSURANCE COMPANT
RELIANCE INSURANCE COMPANT 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANT
VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 

VVESTERN CASUALTY & SU RETY COMPANT
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervrriters”

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

Telefonas CEntral 6-5206

000000000000000000000000000000<!><X>0000000<X>0<XHX>00<X>00

R. GASICNASM0ZXv
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš (vairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

9715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chicago 36. Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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ATRAMA
ALOYZAS BARONAS

— Pranai, tau ir man pasku
tinė vasara. Tu mirsi, o aš nebe
mylėsiu, — pasakė tada jam

į beskubančius žmones. Jam at
rodė, kad visi turėjo kam pirkti 
gėles ir dovanas. Plaukė gatvė-

mergina Kaune prieš dvylika} mis eilės maš nų, suodinu dan 
metų. 'Smulkutė ir strazdanotu 
veideliu. Atlaidi ir mylinti. Jie

Moteris pažiūrėjo ir nusisuko.
Ji žinojo, kad gėlės ir žiedai jau 
nų, o dar labiau senių, tik jau
noms dalnamos. Moteris netu
rėjo savo vaikų, iš jų tik imtų 
gėles. Ji buvo netekėjusi. Pa
tampa bobomis ir merginos.

— Kvailys koks, — pasakė ji 
truputį atsigrįžusi, — ai ha gir-

siauram skersgatvy, po sprogs
tančiais kaštanais žiūrėjo vienas 
į k tą. Pranas stovėjo ramiai ir 
tylėjo pirštais spausdamas vie
ną glitų kaštano spurgą, kuris 
su mažyte šaka buvo nukritęs 
žemėn, ir kurią jis pakėlė neži
nodamas ką atsakyti merginai. 
Prieš dieną vienas jo draugas, 
architektūros studentas, buvo 
gavęs iš brolio ūkininko siunti
nį, kuriame šalę kvepiančių na
minių dešrų gulėjo du buteliai 
naminės.

gum debesys, kvepėjo moterys j tas. 
ir liepų kačiukai. Ir Praną už- — Taip, aš kvailys, — pamąs 
puolė geismas užeiti į vieną iš tė Pranas. — Kas neturi moti-i

Mergina kalbėjo toliau, o jam 
tame pilname saulės, paukščių 
čiulbesio ir šakų kvepėjimo po
pietyje labai skaudėjo galvą ir 
širdis buvo pilna apmaudo. Gy
venimui, žmogui, sau pačiam ir 
tai strazdanotu veideliu mergy
tei. Bet Pranas tylėjo. Jis nema
tė reikalo teisintis. Užmestos 
studijos, po kiekvienos pavyku- 
sios spekuliacijos prasibaladoti 
vakarai jam tuo momentu atro
dė siaubingi ir grasūs. Vėjas lin 
gavo kaštanų šakas, kaip sal
džiam romane ar paveiksle jau
nai porai po beržais stovint. Ne
grįsta priemiesčio gatvelė dul
kėjo. Arti už namų ir medžių 
Nemune, valtyse šūkavo aistrin
gi meškeriotojai. Ir debesys 
plaukė, ir skalbinius vėjas supė 
ant virvės kaip vaiką. O mergi
na toliau sakė:

— Tavo motina paliegusi. Nu
važiuok aplankyt. Motinos die
na sekmadienį. Nuvežk gėlių. 
Tu turi būti jai ne vargas, o pa
guoda. Tu mirsi nuo tos nami
nės nors tau tik 23 metai. Ir 
aš tavęs neverksiu.

Tai buvo prieš dvylika metų. 
Tada jis nuvežė motinai gėlių ir 
daiktų pirmo reikalingumo, gau 
namų juodoj rinkoj. Ir tą d'eną 
jis buvo motinai paguoda. Po

tų keistu vardu ir blizgėjimu 
smuklių. Jis nežinojo, ką tas var 
das reiškia, bet ir nereikėjo ži
not. Pinigas kalba visom kal
bom. Tačiau valandėlei nusikra
tė to geismo. Jam dabar atrodė, 
kad staiga atsiklijavo smege
nys. Mintys vis siekė aną pava
sarį, panašią popietę kai stovė
jo su mergina, kurios jJs dabar, 
galbūt, nebemylėjo. Nužydi žie
dai, nublunka gražiai dažytos 
sienos ir veidai. Bet jis prisime
na kaip ji sakė:

— Tu turi būti motinai pa
guoda. Tu m'rsi, jei taip gyven
si.

Bet ir ligi dabar jis nemirė 
Ir, galbūt, dar greitai nemirs 
Bet jis merdi. Visi savaitgaliai 
pražudyti. Kad galėtų nors vie
ną kartą nupirkti mot'nai gėlių. 
Kad pamatytų kartą, kad žino
tų ar gyva, nekalbant apie tai, 
kad ji čia būtų. Čia pat. Tegu 
ligota ir sena. Jis žinotų, kad 
reikia ir verta gyventi. Šitam 
dideliam Amepikos mieste, kur 
už penkiasdešimt centų tau ga
li parduoti nuodų arba užmušti.

Ant kryžkelės, prie tuščio 
sklypo vaikinas pardavinėjo ro
žių puokštes. Jaunas ir tamsaus 
veido. Jis šaukia, kilnoja rožes

nos ar tėvynės, tas dažnai netu-! 
ri atramos. Tas atrodo t kras 
kvailys.

Taip, jei turėtų aną mergaitę 
strazdanotu veideliu ar senutę 
sergančią motiną. Jam jaunam 
ir stipriam ligota motina būtų 
atrama. Tačiau nebuvo jos, jis 
skendo kvailais veiksmais ban
dydamas už ko nors nusitvert'. 
Netikėtai ir neprasmingai Pra
nas, praeidamas pro alėją, pik
tai metė puokštę į aprūkusią sta 
tinę. Gėlės atšoko nuo briaunos 
ir nukrito žemėn. Pranas stuk
telėjo jas batu, ir į dulkes ir 
šiukšles pabiro žiedai ir lapai 
Valandėlę ėjo gatve ir galvojo 
kur trenktis. Žmonės skubėjo, 
lindo į namus ir krautuves, virš 
galvų skrido lėktuvai ir žeme rie 
dėjo mašinos, ir laikraščiai de
gė riebiom ir rėkiančiom antraš 
tėm. Jo kambary buvo tuščia. 
Jis tai žinojo. Liūdnai virpėjo 
medžiai, kaip gėlės prie grabo- 
riaus durų. Nebuvo kur eiti. Per 
septynetą metų viskas matyta,, 
pilka ir nuobodu ligi šlykštumo.

— Užeisiu stiklo alaus, — 
ištarė pats sau Pranas ir įėjo 
į vieną smuklių. Ten ūžė, skam
bėjo, ginčijosi būrys, kuris jieš-

Pavasario dainelė

Fluoridavimas saugo | Triukšmų knygynas Nauji dirbtiniai audiniai
dantis į General Electric bendrovė B. F. Goodrich Chemijos ben-

Newburghe, N. Y. jau 10 Fort W lyne, Ind. sudarė rinki- drovė išrado naujos rūšies 
metų kaip vartojama fluoriduo- nį įvairių įrekorduotų triukšmų, pluoštą, kurio siūlai duoda į vil
tas vanduo ir ten vaikų dan- balsų, pradedant lengvučiais ną panašų audinį ir kurį gali-

Skaitytojai su silpnom 
akim

Franklino instituto laborato
rijose išrastas naujas įtaisas, 
pavadintas Projection Magni- 
fier, kurs patarnauja turin
tiems silpnas akis: juo knygos 
ar laikraščio raidės atmušamos

tys 58% mažiau sugedę, kaip 
kaimyninio Kingston mieste
lio, kur vanduo nėra fluoriduo- 
jamas. New Yorko sveikatin
gumo įstaigos nustatė, jog 
vandens fluoridavimas tikrai 
saugo dantis.

Uraganų perykla
Amerikiečių ekspedicija Ant- 

arktikoje (Pietų ašigaly) sura
do didelius ledynų plotus, api
mančius tūkstančius kvadrati
nių mylių, kur susidaro uraga
nai po 200 mylių per valandą 
greičio. Ten surasti ledo kal
nai, siekią 12,000 pėdų augštu- 
mo. Su ekspedicija yra išvy
kęs ilgametis tos šakos specia
listas dr. Paul. A. Siple.
Turbinos automobiliuose1

Illinois universitetas, vado
vaujant profesoriams Norma 
Parker ir John Milės, rado bū 
dą žibalu ar gasolinu varomas 
turbinas pritaikyti automobi-' 
liams. Tuo būdu perpus ma-

elektrinių transformerių gar- ma panaudoti įvairiausios ru
sais, baig'ant dideliais mašinų sies drabužiams. Naujoji me- 
triukšmais. Tuo “triukšmų džiaga pavadinta darlanu ir 
knygynu” pas.'naudojama kovai jau pradėta gaminti. Rudenyje 
su triukšmu didesnio susitelki-j iš jOs jau tupėsime moteriškų 
mo centruose. ' paltų.

specialiame mažame ekrane, 3 žiau gesolino tereikia sunaudo- 
— 5 kartus padidintos. j ti.

ir pnigus kemša į kišenę. Šlama j k°j° atramos. Ir po pusvalan-
rožių lapeliai ir doleriai.

— Duokite man vieną puokš
tę, — pasako Pranas ir po mi
nutės pildamas grąžą į kišenę 
jis ėjo namų link, galvodamas 
kam tas gėles pirko. Namuose 
tuščia ir niūru. Ir juose jau jis 
buvo pajautęs ba'sią vienumą 
ir visą alkoholiko kelią. Jis ži
nojo, kas yra chroniška nemiga, 
kas siaubinga depresija, kas 
klaikios haliucinacijos ir sunkiai 
suvaldomas noras nusižudyti. Ir 
dabar vienatvės siaubo negalė

džio viskas atrodė kita'p. Nebe
buvo graudulio ir vienatvės ir 
buvę vaizdai arba tolo, arba ar-j 
tėjo ligi nuostabaus ryškumo.' 
Bėgo valandos, siūbavo dūmai! 
ir skambėjo stiklai, už kurių 
bandė užsitverti. Ir tam kartui 
buvo užsitverta, o včl.au reikė
jo tikrai atramos, nes po jais 
griuvinėjo pasaulis ir drumzli
nas dangus suposi kaip Atlan
tas.

y
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pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 

Taupykite nors dalį.

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

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

to buvo dar daug panašių pasi- jo įveikti kvailai sentimentali
kalbėjimų su mergina po kaš
tanais, ir ant Nemuno kranto, 
ir daug kartų draugams atsiųs
davo naminės. Jis nenumirė ir 
ji nenustojo mylėti. Paskui vo
kiečių priešl’ėktuvininko unifor
ma. Prancūzijoj amerikiečių ne
laisvė; vėl Vokietija ir Amerika.
Pranas važiavo per pykčio per
važiuotas valstybes ir per pik
tai pervažiuotą amžių, be tos 
merginos, kuri nenustojo mylė
jus,, ir be motinos, kuri, galbūt, 
gyveno.

Ir dabar po dvylikos metų 
toks pat pavasaris, šiltesnis jis 
atrodo Amerikoj nei Kaune. Ir 
kaštanų žvakės tos pačios, ir me 
džiai, ir jis pats, Pranas, toks 
pat. Dvylika metų kaip degtu
ko spragtelėjimas, kaip rekla
minės šviesos mirktelėjimas.
Vieni draugai dingo, kiti buvo 
tie patys, treti keitėsi su die
nom, tačiau esmė liko ta pati 
Buvo triukšmingi ir šviesūs va
karai, ir smuklių užrašai su 
skambančiais vardais ir bute- 
Tais blizgėjo kaip žvaigždės.
Daug kartų kankino Praną, kaip 
ir prieš dvylika metų, ir apmau
das ir graudulys, tačiau nebuvo
k., barasi, atleidžia ir guodžia. Tik ||«S MK pirkdami CMKH 
Daug kartų kėlėsi ir griuvo Ir1 *
kai atrodė, kad tikrai grius, ki- tijų — darban ir dalys, 
ti norėjo pastumti ir kai norėjo * ^‘''nokamal vldeue anteną Ir Ineta
keltis,, kiti pavydėjo. Kai kitas • iki $100.00 ir daugiau nuolaidos ui 
guli, stovinčiam atrodo, kad jis •en* televiziją.
augstesms daugiau negu galva, vlmo aparatai, lempos, baterijos, da
Kai kitas keliasi   hni«i> Vari ,y" lr >“tų firmų televteijoeA1 Kitas Keliasi baisu, kad NUOŠIRDUS i.iETirvioyau
atsikėlęs nepralenktų. O ir vai- patarnavimas
katos ir milion'criaus pelenų iFrank’s TV and Radio 
kvapas toks pat. Ir tūris. Gyve
nimo vandeny žmonės nardo 
kaip žuvys ir ryja vienas kitą.

rožių puokštė. Galėjo užeit pas 
draugus, tačiau beveik visi jie 
buvo vedę, rodė savo vaikus, 
žaidė su jais, keitė vystyklus 
ir temas. Visos jos grįžo į tuos 
pačius taškus. Šeimą. Arba kiti 
draugai susisodinę žmonas ant 
kelių žiūrėjo į televizijos stiklą 
ir nenorėjo atsikelti ar nutrauk
ti žiūrėjimą.

Tramvajaus laukė sena mote
ris, laikydama rankoj popierinį 
krepšį. Ji vilkėjo apdryskusį ap
siaustą ir avėjo nuplyšusius ba
tus. Ir Pranas pamąstė:

— Gal ir ji, kaip mano moti
na, užmiršta ir niekas jos ne
atsimena ir niekas jai nepirks 
batų, rankinuko, skarelės ar gė
lių.

Sekundę pagalvojęs Pranas 
ištiesė jai ranką su gėlių puokš
te:

— Imkite, tai jums. Aš ne
turiu kam atiduoti.

Geriausias būdas kiekvieną 
dieną gerai pradėti tai nubudus 
pamąstyti, ar negalėtume bent 
vienam žmogui tą dieną džiaugs} 
mą padaryti. — Nietzsche

GUŽAUSKŲ
BEVERLY IflLLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 MI.ST «3RD STREET 
Tel. l’Itospcct 8-0833 Ir PR 8-0834

Planingas tai pymas 
gerus dividendus.

& LOAN

visados mok>

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitosd tniesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS. Prea

Chartered and Supervised by the U. S. Government 
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-toe ryto lkl 6 vai. po pietų. Ketv 
nuo 9-tos vai. ryto iki g vai. vak. Seėtad. nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

1956 O
fELEVIZIJOS FONOGRAFAI

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMAU WGE8 etotlee — Banga 1190 

NUO PIKMAD. IKI PENKTAI). 
0:41 Iki 0:10 vai. ryte 

SESTA D. 0:90 Iki 9:10 ryte 
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 

SEKAI). 8:80—0:80 v. r. IA et»tl<« 
WOPA — 1490 kll.

Cbtoaso 29, JI. HEmlock 4-2411
7121 So. ROCKWELI. ST.

PIGIAI IR SAUGIAI
PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IK Ii TOI.IVV

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

2313 W. 91st St. Chicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

MOVI N G
K. BENIULIS atlieka (vairiu! 
perkraustymus ir. pervežimui 
ii tolimų ir artimų atstumų. 

TeL BĮ, 7-7075 arba 
RE 7-9842

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHTCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- ^eB koplyčia*
/imas dieną ir nak- visose Gh i nagom ir
tį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

uojau patarnaujamemus.

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 YVOODSIDE Kd., Rherside, BĮ. Tel. OLympic 2-5245

Ir dabar toks pat pavasariu 
po tuzino metų. Toks pat. Atė
jo ta pati motinos diena. Gegu
žis žalio naylono. Žmonės pirko 
gėles, krautuvės •lindėjo šlamš 
tu ir rėkianč ais užrašais. Žodis 
motina padėjo aptuštinti krau
tuvių lentynas. Brangus žodis. 
Per pora dienų suneša milionuu. 
Pranas eidamas gatve žiūrėjo

PARDAVIMAS LR TAISYMAS

3240 South Holsted Slroot
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS r. ENDZELIS

—wr»i—i -y o y

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir L t. MOBLLGAS benzinas, įvairių rūiių slyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 We«t S9th Street Tel. GRovehiU 6-913G

M. ČEKAS, patyręs auto specialistas

MES PRISTATOME ANGLIS BElj 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą bk>-l 

Ikų ar keliagtb-šimts mylių. Reikale iaukite mus. į
. Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas* 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So, Hoyne Avonuo Tol. Vlrginia 7-7097(

POVILAS j. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-113^-1139,

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-9781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 YV. 69th STREET REpnblie 7-12131
2314 W ISrd P1ACE Vlrginla 7-9672,

6,

Pasinaudokite “Draugo” (lassificd skyriumi.
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i kur tuo laiku impresionizmas kos ir g liai pergyvendavo, jc:. 
ėmė plačiau reikštis su naujai! kas bandė papeikti jos darbus, 
iškilusiomis meno žvaigždėmis, Garsusis amerikietis meninin- 
kaip Degas, Manėt ir kt., kurių kas Sargent kartą neka'p atši
lt akoje buvo ir Mary Cassat. liepė apie jos vieną darbą, tad

Maža Lietuvėle— JAV -se
Kur auklėjamos mūsų būsimos veikėjos 

O. l.ABAN AUSKAITL

Naujosios Anglijos lietuviai' mėnesiui. Abi mokyklos yra ge- 
per 12 metų patyrė, kad saugio.i ros ir, palyginti su kitomis, tik-
je ir grynai lietuviškoje globo
je bus jų dukros, jei vasaros 
atostogų ilgesni ar trumpesni 
laiką praleis Nekalto Prasidėji
mo Seserų stovykloje Putname. 
Toje stovykdoje niekad nėra 
tuščių vietų — ji būtų visad 
pilna, jei galėtų talpinti dukart 
tiek mergaičių.

Kai visiems žinoma stovykla, 
tai mažiau kam žinoma kita 
Nekalto Prasidėjimo Seserų glo 
boję ten pat Putname esanti 
įstaiga — mergaičių pensirna- 
tas. Jis atsirado tada, kada did
žioji lietuvių tremtin u dalis 
persikėlė iš Vokietijos į Ameri
ką ir pasigedo lietuviškos ap-1 
linkos savo augštesnę mokyk-! 
lą turinčioms lankyti dukroms. 
Kadangi savą mokyklą kurti ne 
buvo Įmanoma, tai sustota prie 
bendrabučio ir Nekalto Prasi
dėjimo seserų prašytos jį įkur-' 
ti.

Tai buvo galima ten padary- i 
ti todėl, kad netoli Nekalto Pra
sidėjimo seserų sodybos yra| 
Putnamo Katalikų akademija 
(augšt. mokykla) ir Annhurst' 
kolegija. Tose mokyklose mer
gaitės gauna bendrąjį šsimoks- 
linimą, o namie — pensSonate 
ne tik gyvena lietuviškoje ap- j 
linkoje, bet dar mokosi lietuvių 
kalbos ir kitų lituanistikos da
lykų. Prieš porą metų Nekalto 
Prasidėj'mo seserų vyresniajai 
sės. M. Aloyzai pasisekė įpra-1 
syti abiejij mokyklų vadovybes,, 
kad lietuvių kalbos mokymas 
būtų perkeltas į pačias mokyk
las.

Taip prasidėjo ir savo veidą

ra i nebrangios: Putnamo Kat. 
akademija (Augšt. mokykla) 
už metus ima $100.00 (gali bū-

Nekalto Prasidėjimo seserys

ti mokama dalimis), Annhursto 
kolegija (Liberal Arts) ima 
$250.00 (mokama semestrais). 
Abiejose mokyklose užskaitoma 
lietuvių kalba.

Ikšiol ten mokslą ėjusios ir 
tebeinančios lietuvaitės savo

jo daugiau neįsileido į savo stu
diją.

Apdovanota Amerikoje, 
Įvertinta Prancūzijoje

Buvo visai savęs atsisakiusi, 
kukli, bet elegantiška aristokra
tė — liko neištekėjusi. Šios jos

Tačiau, nežiūrint įtakos, ypač 
Manėt, ji pajėgė iškilti į pirmą
sias impresionistų eile3, kas ne- 
taip lengva buvo moteriai.

Jos pamėgta tema — Motina 
ir vaikas: beveik be išimties 
piešė moteris ir vaikus. Jos vai
kai nepergražinti, tokie kokie 
yra; buvo pastabi būdingoms jų! tvirtos būdo ypatybės ir, iš da- 
ypatybėms, todėl — orig nalūs. lies, lengva medžiaginė padėtis

Pirmavo graviūromos ' Palengvino jai tobulėti ir atsi- 
! dėti menui. Jai nereikėjo varžy- 

Ypač pasižymėjo graviūrose, tis dėl modelių samdymo, turė
jo patogią šitą studijos aplin
ką ir kitas būtiniausias lengvai 
prieinamas priemones.

Sulaukė gilios senatvės, vie
nalaikė su Manėt, Degas, mirė 
akla Paryžiuje 1926 m. liepos 
14 d. tais pač'ais metais, kaip 
ir Manėt, kuris į senatvę taip 
pat apako.

Mary Cassat mirė, bet jos 
darbai liko nemirtingi ir Ame
rika gali didžiuotis, turėdama 
pasaulinėje meno istorijoje mo
terį, kuri savo augštumas mene 
pasiekė dėl moterų ir vaikų švie 
saus atvaizdavimo, stiprios kom

Kryžius Putname 
Prie jo renkasi mūsų jaunosios 

lietuvaitės

Atgarsiai iš Monaco
šešiolikametė prancūzė, kole

gijos studentė, sukūrė penkių 
pėdų vestuvinį pyragą, kurį ak
torė Grace Kelly pjaustė už va
landos po savo visame pasau
lyje išgarsintų sutuoktuvių, tap
dama Monaco princese... F’yia- 
gag buvo keptas Monte Carlo 
žymiaus.'o kepėjo Battistini. Sek 
damas piešinį, padarytą jo duk
ters Jeanne, jis sudėjo į tą 150 
:varų pyragą: 40 svarų migdo- 
'ų tepalo, 20 svarų sviesto, 25 
".v. paprasto cukraus ir 20 sv. 
pudros cukraus, 20 sv. miltų, 
10 sv. džiovintų cukruotų vaisių, 
1, svarų uogienių ir 200 kiauši
nių...

Š.s šešių augštų kūrinys turė
jo pasagas, princo šeimos her
bus, skrendančius balandžius, 
persekiojamus amūrų ir du ar
changelus, laikančius auksinę 
Grimaldi giminės karūną. 

Pagyvens vienuolyne

gražiu elgesiu, darbštumu, tvar 
bei dvasią išugdė Nekalto Pra-i kjngUmu, disciplinuotumu, pa- 
sidėjimo seserų pensionata’s, pa- ro(jyta iniciatyva ir lietuviškos 
dedąs auklėti būrį 1 etuvaičių kuitūros tinkamu atstovavimu 
ne tik katalikiškoje, bet ir lie- sucjarė gerą varda mūsų trem- 
tuviškoje aplinkoje, nes seserų) tieg jaunimui ir Lietuvai, kurios 
sodyba yra visais atžvilgiais ma kultūrines apraiškas jos ten gra 

žiai parodė ir per kurias sveti
moji aplinka sužinojo, jog L'e- 
tuva buvo nors ir mažas, bet 
kultūringas kraštas. Naujai ten 
ateinančios lietuvaitės patirs šil 
tą savo draugių ir mokyklų va

kuriomis pirmavo šiame nauja
me laike. Į Amerik-ą tik atva
žiuodavo kartais surengti paro
dų, kurių viena iš ddesnių bu
vo New Yoik mieste 1898 me
tais.

Jos darbų yra įsigiję daug 
Amerikos muzėjų, tarp jų ir 
Chicagos Meno instituto muz'ė- 
jus, be to, Paryžiaus Luksem- 
burgo muzėjus. Žymūs jos dar
bai, kaip Maudymasis, Motiniš
kumas, Vaikas žaidžia su šuni
mi, Pusryčiai lovoje ir kiti. 
Didi menininkė, įdomi asmenybė

M. Cassat yra ne tik gera me 
nininkė, bet ir labai įdomi asme
nybė, kurios t:k ypatingas jos 
būdas įgalino būti žymia meni
ninke ir net patekti į meno is
toriją, kas moterų tarpe, ypač 
seniau, buvo labai retas daly
kas. Netikėjo ir jos meno drau
gai vyrai, kad ji galėsianti kada 
būti pažangia, žymia ir pajėgia 
nepasotinamuose meno formų 
jieškojimuose pasiekti augštu
mas.

Paryžiaus draugų nepasitikė
jimą dar daugiau didino, kad ji 
buvo turtuolė amerikietė, tur 
tingų tėvų ir brolių. Viskuo per 
tekusi, visur gyvenimo malonu
mų viliojama. Bet Mary Cassat 
buvo ne iš tų moterų. Jai visai 
nesvarbu buvo visos malonios 
vilionės. Jos visa širdis, visa 
meilė ir dėmesys buvo menas.

Jadv. Paukštienė

pozicijos, drąsaus teptuko pa
braukimo, retų spalvų ir savito 

Draugavo su menininkais, pa- stiliaus. Šitą visą gali pasiekti

zas Lietuvos kampelis. Į pensio
natą priimamos tik ketuvaitės, 
todėl čia namo iš mokyklos grį
žus patenkama tik į lietuvišką 
orą ir gyvenama lietuviškais 
reikalais besirūp'nant.

Šiuo metu tai yra vienintelė | dovybių priėmimą — jos ten 
tos rūšies lietuviška įstaiga, per tuojaus pasijaus, kaip namie.

dėdavo parduoti jų kūrinius tur 
tingiems amerikiečiams. Pati a- 
tidarė Paryžiuj* savo studiją ir 
dirbo kartais užsidariusi ilgesnį 
laiką, nieko neįsileisc'ama. Bu
vo ambicinga, nepakentė kriti-

moteris, jei yra su meile atsi
davus kūrybai. Ji buvo Ameri
kos valdžios apdovanota meda
liais ir Paryžiuje yra gavusi dau 
gybę augštų pažymėjimų ir me
dalių už savo kūrybą.

kurią jau perėjo būrys lietuvai 
čių ir kuria turėtų pasinaudoti 
visi, kurie jieško savo dukroms 
ir gerų mokyklų, ir lietuviškos 
aplinkos, ir prieinamų sąlygų. 
Čia yra visos ką tik minėtos 
sąlygos.

Bendrabutis-pensionatas vi
siems prieinamas, nes už pra
gyvenimą mokama t k $35.00

Seselių sodyboje gyvendamos 
jos bus mažoje Lietuvoje.

Kitiems mokslo metams pen
sionate atsiras kelios laisvos vie 
tos. Kas norėtų jomis pasinau
doti, v'sokių informacijų tuo
jau teirautis šiuo adresu: Sister 
Superior, Immaculate Concep- 
tion Convent, R. F. D. 2, Put
naus, Conn.

Impresioniste Cassat
JADV. PAUKŠTIE Nft, Chicago, III.

Daug jaunų amerikiečių, per-1 Impresionistai pal kti Ameri- 
eito šimtmečio pabaigoje studi-' kos meno istorijai. Žymesni jų, 
juojančių Paryžiaus mokyklose,' nors gimę Amerikoje, bet visą 
įsitraukė į to la ko jaunųjų pa- savo gyvenimą praleidę užsie- 
ryžiečių menininkų sąjūdį ir 3U nyje, daugiausia Paryžiuje, ir 
entuziazmu palaikė šūkį “Į gam į Ameriką atveždavo tik savo 
tą iš sustingusių akademijos šie darbus parodose išstatyti. Iš 
nų”. ’ ryškesnių ir nuoširdžių Ameri-

Šią gyvenimo naujenybę arba ką atstovaujančių impresionis- 
perversmą perkėlė į š:apug van- tų yra moteris Mary Cassat. 
denyno, įnešdami, kiek galima
daugiau, naujumo ir savarankiš- S turi i javo Europoje
kūmo.

Civilizacijai Amerikoje spar
čiai besivystant, impresioniz- kininkų šeimoje 
mas nesuskubo tvirtai prigyti,
bet užleido vietą kraštutin am 
modernizmui ir kitiems izmams, 
kurie čia sėkmi ngai formavosi 
įtakoje Cezanne, Picasso, Ma- 
tisse.

Ji gimė Pittsburghe, Pensyl- 
vanijoje, 1845 m. turtingoje ban 

Jaunutė išva-

TAUTINIS RŪBAS MUZEJUI
BRONK BUMŠIEN Ė, Chicago, III.

Balandžio mėn. 15 d., sekma
dienį, Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybės Chicagos 
klubo narės gausiai susirinko 
į bendrą susirinkimą. Klubo pir- 
min'nkei Stasei Semėnienei ati
darius susirinkimą, pirmininkau 
ti buvo pakviesta Coa Krikščiū
nienė ir sekretoriauti Bronė 
Rurr ’ienė.

Po eilinių tos d'enos darbo
tvarkės punktų, buvo svarsty
tas vienas klausimas, kuris ver
tas p^min"'(mo Būtent: Chica- 
gO3 Mok-.lo 5r P'įmonės muzė- 
ius kasmet nėr Kalėdas ruošia 
kiekvienos tautos dieną ir bend
rame parade muzėjaus tarnau
tojos, a-sirengur.'os įvairių tau
tų tautin ais r'b is demons
truoja jų grožį. Muzėja' s va ’o 
vybė, džiaugdamasi, kad praei
tais metais jie gavo dovanų uk
rainiečių puikų tautinį rūbą 
(rankų darbo), apgailestavo, 
neturėdama lietuviško. Pabalti
jo Moterų Tarybos Chicagos 
klubo narės, suprasdamos, kad 
tokio rūbo turėjimas muzė
juje daug prisidėtų prie Lie
tuvos popularinimo ir krašto 
garsinimo, vienbalsiai nutarė to. 
kį rūbą įtaisyti. Susirinkimas 
įgaliojo klubo pirmininkę kreip-

ž avo į Europą, pirmiausia Is- 
pani ją.

Susinėjusi ispanų menu ir 
jų kūrėjais, ypač Valasquez, pa ti3 į mūsų taut'nio meno žino 
siryžo studijuoti meną Ispani- vę dail. Tamošaitienę, kad Chi- 
joje. Vėliau persikėlė į Paryžių, , cagos muzėjuje būtų tikrai ver-

tingas tautinis rūbas, netik sa
vo gražumu, bet ir tikslumu. 
Iki Kalėdų norima tokį lietpviš- 
ką tautinį rūbą prstatyti Chi
cagos Mokslo ir Pramonės mu
zėjaus vadovybei.

Į artėjančios Dainų Šventės 
Chicagoje banketo rengimo ko
mitetą išrinktos dvi klubo atsto
vės: Faustina Manelienė ir Bi
rutė Rygertienė.

Valdybos narės Emilijos Vili
maitės pasiūlymas prisidėti prie 
Alto kasmetinio biržel'o baisių
jų įvykių paminėjimo buvo en
tuziastingai priimtas. Tuo rei
kalu paprašyta susisiekti su Al 
tu Petronėlė Gribienė.

Po darbingo'e nuotaikoje pra
ėjusio, bet neužsitęsusio, susi
rinkimo, visos narės ir viešnios 
buvo pavaišintos kavute ir ska
nėstais dviejų energingų šeimi
ninkių: Ksaveros P'mpienės ir 
B. Rygertienės.

Dr. Stasys Budrys, asistuoja
mas savo žmonos (ir. Mildos, pa
rodė įdomius kultūrinius filmus 
iš pereitu metų baisiojo birželio 
mmėjimo, surengto Baltų komi
teto; Akademikių Skauč ų pas
kaitos, parodėlės ir arbatėlės, 
įvairių spaudos ir meno parodų, 
skautų stovyklavimo ir kitų įdo
maus Chicagos lietuvių gyveni
mo įvykių.

Moterys ištvermingesnes
Balandžio mėnesio trečioji sa

vaitė garsėjo dviem sutuoktu
vėm, kurios sutraukė viso pa
saulio dėmesį, lyg nieko rimtes
nio pasaulyje tuo metu nebe- 
įvyktų... Grace Kelly-princo Rai 
nier III-jo vestuvėse Monace da
lyvavo tūkstančiai reporterių iš 
viso pasaulio, daugiau, nei kad 
jų būta po II-jo Pasaulnio ka
ro, paskelbus Pergalės dieną 
(D-Day) ar Anglijos karalienės 
Elžbietos Il-sios karūnavime.

Antrosios vestuvės, įvykusios 
tą pačią savaitę, kaip Grace Kel 
ly, buvo buv. JAV prezidento 
H. Truman dukters Margaret 
su New Yorko korespondentu 
E. Clifton Daniel Jr., atkreipu
sios bent amerikinės publikos 
didžiausią dėmesį. Šiose iškilmė
se tedalyvavo tik... dvi kores
pondentės, viena iš Detroito, ki
ta iš Chicagos. Pasirodo, kad 
Margaret Truman g'mtame mie3 
te Independence, Mo., kur įvyko 
sutuoktuvės toje pačioje mažy
tėlėje bažnytėlėje, kur jos tėvai 
susituokė, tėra tik vienas vieš
butis, kurį vien tik pamatę, at
vykę reporteriai iš New Yorko 
ir kitur, skubėjo tuoj apleisti.

Į Tik dvi minėtos reporterės pasi. 
ryžo apsistoti labai kukliame 
viešbutyje, kad duotų savo skai
tytojams žinių iš jų numylėtos 
amerikietės mergaitės reikšmin
giausios dienos gyvenime.

Kojos ir kojinės
Hans Thiefelder, vadinamas 

Europos “kojinių karalius”, tvir 
tina, kad amerikietės turi gra
žiausias kojas pasaulyje, bet jos 
pagadina jų išvaizdą su kojinė
mis be. siūlių. Neperseniausiai 
jis įsteigė fabriką Berlyne, N.
J., kur daromos kaip tik be siū
lių, besitempiančios kojinės. Ne
žiūrint į tai, jis įrodinėja, kad 
tik tokios kojinės daugiausia su 
teikia grožio moters kojoms, ku 
rios turi sules užpakalyje’, irjja 16 atskirų ratelių. Izabelės 
ypatingai šviesios arba labai Dukterims priklauso nemažai 
tamsiog spalvos. Į lietuvių.

Mergaitės nuo 18 ligi 25 me
tų, kurios įdomaujasi vienuolės 
gyvenimu, nuo šių metų spalių 
mėn. galės pagyventi Seserų 
Dominikonių naujame vienuoly
no pastate, buvusioje nuosavy
bėje dabar jau mirusio žinomo 
pramoninko Walter 'O. Briggs, 
Detroite.

Atvykusios neturės teisėg pa
silikti ilgiau, kaip tris mėnesius. 
Jei mergaitė nutars tapti vienuo 
le, ji pirmiausia turės apleisti 
vienuolyną, ir tik tada padaryti 
galutiną sprendimą namie, prieš 
paduodama prašymą. Kiekviena 
naujai įstojanti turi būti geros 
fizinės ir protinės sveikatos ir 
rekomenduojama klebono ir jos 
mokytojų. Per bandomąjį laiko
tarpį ji turi mokėti po $1.00 už 
kiekvieną dieną.

Studijuoja rusų kalbą
Septyniasdešimt seserų-vienuo 

lių, gyvenančių Romoje, mokosi 
rusų kalbos, ruošdamosios tam 
momentui, kada joms bus leis-

Iš motery veiklos

* Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybės Chicagos
klubo narės organizuotai pasi
rašė Lietuvių Jaunimo peticiją 
balandžio 15 d. įvykusiame klu
bo bendrame susirinkime. Klu
bo valdybos narės: Stasė Semė
nienė, pirmininkė, Ona Talalie- 
ne, vicepirmininkė, ir Emilija. 
Vilimaitė, iždininkė, dalyvavo pa 
sitarime su Baltų komitetu, ba
landžio 25 d., kaip sėkmingiau 
paminėti baisųjį birželį. Daly- 
vaVo estai ir latviai.

* Dr. Ona Labanauskaitė,
buv.. viena “Draugo” redakto
rių, apleidusi Chicagą, keliauja 
Kanadoje. Mano įsikurti Kana
dos šiaurėje.

* Beata Monstavičiūtė, balan 
džio 4 d. sėkmingai davusi savo 
pirmąjį plano rečitalį Roosevel- 
to universitete, gegužės 5 d. da
lyvaus Skaučių seserijos baliaus 
programoje.

* Dr. Elžbieta Šatkauskienė, 
Chicagos Lietuvių Moterų klu
bo pirmininkė, gegužės 6 d. švęs 
auksinį vedybų jubilėjų.

* Solistė Salomėja Nasvytytė 
-Valiukienė ir p’anistė Jūra šla- 
pelytė-Morgan gegužės 5 d. duos 
savo rečitalį Chicagos Moterų 
klube (Chicagos Woman’s Club) 
318 So. Michigan Avė.

* Giedros korporacijos narės 
atsisveikindamos ' su dr. Ona 
Labanauskaite, kuri buvo ener
ginga jų talkininkė, jai išvyks
tant į Kanadą įteikė jai dova
nėlę.

* Moters žurnalas nr. 3 neuž
ilgo bus išsiuntinėtas prenume
ratoriams. Medžiagą ketvirtam 
numeriui galima siųsti iki birž. 
10 d.

* Muz. Giedrė Gudauskienė
kelintą sekmadienį duoda per 
“Margučio” radijo valandėlę lie
tuvių muzikų gyvenimą: jų bio
grafinius bruožus, kompozicijų

ta įvažiuoti į kraštus, esančius i apibūdinimą ir iliustruoja daino 
už Gelež nės uždangos. mįs įr jų kūriniais (plokštelė-

Seserys lanko paskaitas tris mis).
kartus savaitėje. Mokykla yra

* Giedrietės jr šatrijiečiai,
gautą gryną pelną $50.- iš M. 
Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 
25 metų mirties minėjimo pas
kyrė $30.- “Eglutei”, vaikų žur
nalėliui, ir $20.. — “Moteriai”, 
moterų žurnalui

vedama sąjūdžio, siekiančio ge
resnio gyvenimo pasaulyje.

Auklėjamoji programa
Clevelande, Ohio, Uršulietės 

seserys paskelbė $10,000,000 
auklėjamą programą. Jos čia y- 
ra įsikūrusios pirmosios nuo 
1847 m. Šioje milžiniškoje pro
gramoje p'rmieji projektai bus 
naujų pastatų statymas — mo
kyklai ir bendrabučiui Uršulie- j nėbelaikoma patartinu dalyku, 
čių moterų kolegijai. Dabartinė | Paprastai 15 min. turgtų pakak- 
mokykla talpina 240 studenčių. į tį baltiems ir tik 5 min. spalvo-Naujame pastate norima šį skai 
čių pakelti ligi 400.

PRAKTIŠKI PATARIMAI
Mirkyti baltinius ilgą laiką

500 naujų narių
Balandžio 8 d. Chicagoje, Pal- 

mer House viešbutyje, buvo įves 
dinta 500 naujų kandidačių va
dinamos Izabelės Dukterų drau
gijos. Naujosios narės atstovau-

1ŠALKUSIEMS VAIKUČIAMS

Kai vaikai atbėga namo alkani po geros gimnastikos, čiuožimo ar žai
dimų, gera jiems duoti šį maistingų užkandį. Užkandis paprastas, bet 
turįs daug proteino:

(i riekutes baltos duonos (pagruzdintos “toast”),
•i riekės sūrio (Proeess cbeose),
2 dėžutės Maine sardinių, nusunktos (3 1/4 nr 4 uncijų),
I dėžutė kondensuotos pnmidorų sriubos.

Ant kepamos skardos dėti pasviestintas duonos, duonos nekeis; ant 
jų — sūrio riekės, sardines ir gerų SnukStų kondensuotos pamidonj 
sriubos. Kepti, kol bus karšta ir sriuba konknliuojanti. Kiekvienam 
vaikui skiriant po 2 riekes užteks trims vaikams pavalgydinti.

tiems drabužiams.
“Fiber glass” užuolaidos, pa

darytos iš vadinamų stiklinių 
siūlų, plaunamos trumpai šilto
se muilo putose, gerai perska- 
laujamos, rankšluosčiuose iš
spaudžiamos. Kabinamos tiesiog 
drėgnos ant langų ir t'k ran
komis siūlės išlyginamos. Lai
dyti (prosyti) nereikia.

Jūs Lškeliate mažą puotą sa
vo jaunimui gimtadienio ar var- 

; dinių pToga ir jie visiškai nesi- 
orientuoja, kada viešnagę rei
kia užbaigti. Taktiškai priminki, 
te jiems, pranęšdami, kad sekan 
tig šokis bus “paskutinis šokis”.

Tada, jei jūs sustabdysite mu 
ziką, net ir sunkiai įtikinantie
ji gaus puikų supratimą, kad 
jau augščiausias laikas yra pa
sakyti “Sudiev”.

Džiovintos pupos turėtų būti 
laikomos gerai uždarame inde 
šaltoje, tamsioje, sausoje vieto
je. Iš vieno svaro džiovintų pu
pų, išvirus, susidaro apie 9 val
gomos porcijos.

Šeimininkėms
Pigios džiovintos pupos yra. 

puikus mėsos pakaitalas. Jos 
turi didelį kiekį proteino, gele
žies ir kitas naudingas ir kūnui 
reikalingas dalis.

Jei motinos širjjia yra Dievui 
altorius, tai ir visi tie namai yra 
Dievui šventovė. — J. M. Sailer

t


