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Daina mūsų Dainų šventėja
BALYS CHOMSKIS, Chicago, III.

Grožis yra tvarkos spin-ima, įspūdis silpnas ir skystas, 
duliavimas. i Daug geriau būtų, jei po pir-

Sv. Tomas Akvinietis1 mos dalies pertraukos, eitų mo
terų choras, paskui vyrų. Iš
vada: programa muzikaliniai 
yra gera ir stipri, bet mažai 

į Dainų šventės

Tonas ir žodis 

Tonas ir žodis, muzika ir
.. , x • i atsižvelgtapoezija — du atskiri sau pašau- 

liai, bet gali susijungti į meilės
draugystę, į bendrą, galingą Dirigentai ir chorai
srovę, sukurdami iš poezijos 
ir muzikos naują vienetą, va
dinama daina. Tačiau, kaip 
kiekviena moterystė nėra be
problemų, taip ir šis muzikali- 
nis ir žodinis junginys turi sa
vo problemų. Sunkiausia prob
lema yra egoistinė: kas viešpa
taus? Kas bus despotu? Ši mu
zikos ir žodžio problema neve
da prie krizės, ar iširimo, bet 
įneša į dainą daug puošnių va
riantų. Pas Stasį Šimkų muzi
ka ir žodis jungiasi taikingon 
harmonijon. Pas Juozą Gruo
dį ir, iš dalies, pas Vladą Jaku- 
bėną vyrauja muzika.

Broniaus įBudriūno dainose 
pirmauja poetas, muzika dek
lamuoja, interpretuoja, sudaro 
žodžiui atmosferą, puošia spal
vomis, suteikia šilumos, bet ne
gailestingai veda į nusiminimą 
ir melancholiją. Juozas Žilevi
čius yra diplomatinis dainų 
kompozitorius, jis žaidžia, kar
tais užleisdamas muzikai pir
mą vietą, kartais žodžiui. Se
sers Bernardos Vakaras tylus, 
laimėjusios dainų konkurse 
pirmąją vietą, yra gražiai iš
baigtas kūrinas, gerai sujung
ti akordai, ritmas ir melodija į 
bendrą visumą, muzikalinė 
mintis koncetruojasi tik dvie
juose žodžiuose: vakaras ty- sunkiausias 
lūs; tai dekoratyvinė daina.
Bernardas Brazdžionis yra po
etas, kurio eilėraščio mintis ir 
forma yra tobulai ir logiškai 
išbaigti, ir muzika negali nieko 
naujo pridėti, bet pasitenkinti 
tik iliustracija. Mūsų liaudies 
dainos turi tą savybę, kad žo
dis ir muzika yra du neatski
riami dalykai, du kūnai su vie
na širdimi.

Kiekvieno choro dirigentas 
yra ne tik muzikas, bet ir or
ganizatorius, psichologas ir 
pedagogas. Choro paruošimo
pabaiga reiškia dirigentui sun
kią pradžią koncerto metu. 
Klausytojai, žengdami per 
slenkstį į koncerto salę,' nešasi 
daug kasdieninių dulkių savo 
dvasioje. Pradžioje ji yra tik 
triukšmaujanti masė. Dirigen
tas atsistoja vienas tarp cho
ro, dainos ir klausytojų. Čia

Komp. B. Budriūnas

Jo kompozicijos “Šauksmas” ir “O 
DninųNemune” buvo pildomos 

šventėje

Romualdas Kisielius

Naktis prie Nemuno
Ten, kur naktis apgaubia žemę 
Su juoda liūdesio skara,
Ten kraujas Nemunu sruvena,
Ten verkia žemė Lietuva:

Jau gęsta viltys paskutinės 
Aiduos skandžių kančios dienų. 
Oi, kur tos naktys sidabrinės, 
Nusėtos tūkstančiais žvaigždžių?!

Taip viskas dingo, kaip svajonėj, 
Taip viskas dingo' kaip sapne,
Tik žėrintys padangių kloniai 
Dar skęsta Nemuno dugne. ..

Dainų šventės programa

Dainų šventei paruošti pro
gramą yra pirmas ir atsakin
gas žingsnis į Dainų šventės 
pasisekimą ir tikslą. Dainų 
šventė yra vienkartinis mo
mentas, meteorinis blykstelė
jimas, kuriame atsispindėtų 
ryškus tautos veidas, jos dva
sia ir kultūra. Jos programa 
privalo turėti vedamą mintį, 
idėją, šūkį. Aišku, kad progra
mos sustatymas nėra mecha
ninis darbas, bet kūrybinis 
veiksmas; čia neužtenka gero 
muziko, bet reikia ir gabaus 
režisoriaus talento.

Įvykusios Dainų šventės 
programa yra koncertinė, lo
kalinė, bet ne visuotinė. Ben
dras choras dainuoja 6 dainas, 
o grupės —"15 dainų, vadinasi 
bendram chorui buvo skirta 
tik 30 min. Tai didelė klaida. 
Turėtų būti atvirkščiai. Antras 
didelis nesusipratimas: progra
moj mes matome tik 3 liaudies 
dainas. Daug kalbama ir ra
šoma apie mūsų liaudies dainų 
grožį, įvairumą ir gausumą, 
tuo tarpu Dainų šventėj skiria
ma jai menka ir nežymi vieta. 
Koks paradoksas!

Dar labai svarbus ir sunkes
nis dalykas yra dainų progra
moj patalpinti kiekvieną dainą 
į tokią vietą, kad ji geriausiai 
skambėtų ir lengvai pasiektų 
klausytoją. Čia moterų choras 
labai nukenlėjo ir tik dėl to, 
kad programoj turėjo netinka
mą vietą. Po jungtinio choro, 
kurio skaičius siekė daugiau 
kaip tūkstančio, išėjo keliasde
šimt mergaičių, vėliau kiek di
desnis vienetas moterų, žino-

momentas, kaip 
pavyks viską sujungti į vieną 
srovę.

Dainų šventės dirigentų pa
siskirstymas dainomis buvo la
bai laimingas, dėl to dainavi
mas be ypatingų mazgų nu
skambėjo darniai nuo pradžios 
iki galo. Juozas Žilevičius pra
dėjo dainų šventę giesme “Die
vas mūsų prieglauda ir stipry
bė’’ ir himnais. Nuostabu, toji 
paprasta Naujelio giesmė, psal
mės tonu parašyta, padarė di
delį įspūdį. Čia ne muzika, gal 
ir ne teksto mintis, bet kažko
kia artima dvasia, jau tolima 
ir apmiršta. Tas gilus įspūdis 
įkvėpė klausytojui pasitikėji
mą tolimesnei programai. Ste
pui Sodeikai nuotaika jau pa
ruošta, nors choro masė dar 
neįjudinta ir sunkiai duodasi 
Sasnausko — Jau slavai sukilo 
— įvesti į teisingą tempą, bet 
Kačanausko — Vai, žydėk — 
choro pasyvumą palaužia, ir su 
Aleksio >— Berneli mūsų — di
rigentui pavyksta chorą su
kaupti gyvai dinamikai. Tai 
vienintelis sangviniko šypsnys 
visoj programoj. Jungtinis 
choras geras, ir prakalbėjo į 
klausytojus.

Moterų chorai, vedami sės. 
Bernardos ir Alice Stephens, 
dėl minėtų priežasčių, pražuvo 
oro tvankume ir prakaite. Dai
na nevirto tikrove, bet daugu
mai klausytojų ji buvo nebylio 
kalba. Ne jų kaltė. Alice Ste
phens yra / gabi dirigentė, ir 
jos moterų ansamblis yra pats 
geriausias lietuvių tarpe.

Grupės choras, vedamas 
Broniaus Budriūno, sukūrė ge
ro choro vaizdą. Dainų įvietini- 
mas labai geras: Vai, eičiau — 
Jakubėno, Pjovėjas — Kačins
ko, O, Nemune—Budriūno išė
jo beveik sonatos forma. Liūde
sys yra gražus, kada jis turi 
tendencijos virsti džiaugsmu, 
o džiaugsmas yra prasmingas, 
kada linksta vėl tapti liūdesiu. 
Tie momentai muzikoj yra la
bai žavūs. Budriūnas, kaip di
rigentas, turi širdį ir protą. Jis

išvilioja iš choro kas geriau
sia: jėgą ir grožį.

Antroj dalyj vėl grupės cho
ras, vedamas Alfonso Mikuls
kio, padainavo: Vakaras tylus
— sės. Bernardos, Oi, pasakyk'
— Šimkaus, Anoj pusėj ežeroį
— Žilevičiaus. Choras lengvai 
nugali techniškus sunkumusj 
įsijaučia į dainos dvasią. Mi-, 
kulskis — rafinuotas dirigen-' 
tas, neirkluoja su rankomis, 
kiekvienas mostas prasmingas, 
nemuša į taktą, bet gracingais 
judesiais laiko melodijos orga
niką. Jis chorą laiko, kaip nau
jagimį, kuris tuoj pajunta, kad 
tose rankose yra saugu. Labai 
gaila, kad Mikulskis užmiršo 
savo kelią ir nepasirodė dainų 
šventėje su liaudies dainomis. 
Liaudies daina yra, kaip kara
lienė, reikia laukti kol ji pir- 
rha prakalbės. Mikulskis buvo 
ją prakalbinęs.

Vladas Baltrušaitis ir vyrų 
choras atsidūrė po mišraus 
choro truputį šešėlyje. Diplo
matinė programos klaida. Vy
rų choro vieta buvo antros da
lies pradžioje. Mišraus choro 
skalė yra plati, vyrų — siau
ra, ir klausytojui susidaro įs
pūdis kažko nepilno. Nežiūrint 
to, vyrų choras buvo kultūrin
gas, dainuojantis. Baltrušaitis 
supranta dirigento rolę, jo 
muzikalinė fantazija yra visa
da kelyj — ar nuo vieno plius-' 
polio, ar prie kito minuspolio, 
tas duoda dainavimui natūralią 
gyvybę.

Dainų šventę užbaigė ben
dras jungtinis choras: Motus, 
motuše — liaudies daina, Op, 
op, — Gruodžio, Laisvės daina
— Žilevičiaus. Kazys Stepona
vičius, nepaprastai energingas 
dirigentas, labai atitiko dainų 
šventės minčiai: išpažinimas ir 
valia. Choras skambėjo galin
gai ir gerai. Dirigentui vieno

negalima atleisti, kad jis Gruo
džio dainą palydėjo dūdų or
kestru.

Dainų šventei realizuoti bu
vo daug darbo, pasišventimo 
ir sunkumų. Taip pat apie ją 
buvo daug ir pasisakyta. Na
tūralu, nes tai vienas didžiau
sių įvykių mūsų tremties kul
tūriniame gyvenime.

• Prof. Stepe,nas Kolupaila 
savo atsiųstame mūsų redakci
jai rašte gen. St. Raštikio kny
gą Kovose dėl laisvės vadina 
“istorinės reikšmės atsimini
mais”. Prof. Kolupaila rašo, 
kad “Gen. Raštikis buvo ypa
tingai populiarus Lietuvoje ka
rys: jis vadovavo mūsų ka
riuomenei sunkiausių bandymų 
laikais. Kai Lietuva patyrė 
keletą skaudžių smūgių, ir ka
riuomenei neteko pasireikšti, 
jos vadas galėjo tapti tautos 
nepasitenkinimo taikiniu. Ta
čiau ir tuo metu kariuomenės 
vado autoritetas nenukentėjo. 
Nepaprasto populiarumo St. 
Raštikio bijodama, vyriausybė 
pašalino jį iš kariuomenės va
dovavimo... Kai S. Raštikis iš
vengė čekistų arešto ir slapstė
si, visi mes jaudinomės ir ypa
tingai džiaugėmės, kai jam pa
vyko pabėgti per sieną. Visuo
menė nuoširdžiai užjautė jį ir 
p. Raštikienę jų šeimos trage
dijoje, kai žvėrys — bolševi
kai ištrėmė į Sibirą jų vaikus 
ir tėvelius...”

Apibūdindamas naujosios 
knygos autorių, prof. Kolupai
la sako: “Iš memuarų galima 
susidaryti S. Raštikio asmens 
charakteristiką: jis yra giliai 
humaniškas, mokąs pasakyti 

1 tiesą net apie priešus ir juos 
i užjausti nelaimėje. Jis yra ty
ras Lietuvos patriotas, savo 
gyvenimu parodęs pasiaukoji
mą. Jis nieko nekaltina dėl vie-

no ar kito . politinio įvykio, 
nors negali paslėpti nusimini-! 
mo dęl kaikurių aplinkybių. Jis 
yra giliai tikintis katalikas, jis' 
cveikino Pavasarininkų kon- JAV-se įsteigtas Lietuvai

čių Seselių institutas, prie ku
rio priklauso Šv. Kazimiero se
serys, Šv. Pranciškaus sese
rys, Nukryžiuotojo V. Jėzaus 
seserys ir Nekalto Prasidėjimo 
seserys. Iš viso tas institutas 
apjungia apie 1,000 lietuvaičių 
mokytojų, kurios veda 110 mo
kyklų. Vienas iš to instituto 
uždavinių yra seselių mokyto
jų ruošimas lietuviškam vaikų 
auklėjimui. Rv/pjūčio mėn. 17 
d. tuo tikslu pas seseles pran- 
ciškiėtes Pittšburghe pradeda
mi kursai, į kuriuos suvažiuos 
minėtų vienuolynų mokytojų 
atstovės. Suvažiavusias globos

gresą, parašė straipsnį “Židi
niui.” Takiau jis, kaip karys, 
nepriklausė jokiai politinei par
tijai, toleruodamas visas. Jis 
stengėsi įtikinti R. Prezidentą 
atsisakyti nuo diktatūros ir 
šaukti demokratišką'seimą, de
ja, be rezultato.

Knygoje labai daug įdomių, 
mažai žinomų faktų. Daugeliui 
buvo nesuprsntama, kodėl pa
triotas Raštikis pasitraukė iš 
savo svarbios vietos, o ne pa
ėmė valdžios į savo rankas, tu
rėdamas vieningą visuomenės 
pasitikėjimą. Jis griežtai pasi
sako prieš perversmus, kuriuo
se jis atsitiktinai nedalyvavo. 
Tačiau jam buvo siūloma mi
nisterio - pirmininko vieta, jis 
tą galėjo ir turėjo padaryti!”

Prof. Kolupaila beturįs ir 
“Kardo” numeni, kuriame tilpo 
gen. Raštikio straipsnis, dėl 
kurio tas numeris buvo sukon- 
fiskuotas ir dėl ko gen. Rašti
kis pasitraukė iš kar. vado pa
reigų. Prof. Kolupaila rašo: 
Tegu atleidžia autorius, kad aš 
pacituosiu vieną ypatingai 
reikšmingą to straipsnio vietą, 
kuriai mes visi vieningai prita
riame :

“Kiekvienas aktingas asmuo 
turi būti branginamas ir tin
kamai įvertintas, bet nevaržo
mas. Vadinkime aktingąsias 
asmenybes, kaip norime, akty
vistais, nenuoramomis ar ki
taip, tačiau vieno neužmirški
me, kad tik iš tokių asmenybių 
dažniausiai išauga reformato
riai, »vadai ir dideli veikėjai: 
juk aktinga — jūra, o rami — 
pūvanti bala. Mums labai rei
kia asmenybių, sugebančių ne 
tik nusimanyti, bet ir dinamiš
kai veikti” (Mintys metams 
keičiantis. Kardas, Į940, No. 
1).

Pagaliau atsiminimų knygą 
prof. Kolupaila taip vertina:

— Knyga verta paskaityti ir

KULTŪRINĖ KRONIKA
• 1,000 lietuvaičių mokyto-7 je, Šv. Kazimiero seserų vie

nuolyne, kuris tada švęs auksi
nį savo jubilėjų.

'Pranciškiečių vyriausioji moti
na M. Lojolą ir jų mokyklų ins 
pektorė sesuo M. Gabrielė, ku
ri bus ir tų kursų direktorė. 
Kursuose bus mokomasi lietu
viškų liaudies dainų, lietuviškų 
tautinių šokių, žaidimų, ins- 
trumerįtalinės muzikos, bus 
lietuvių kalbos ir literatūros 
paskaitos, bus supažindinta su 
lietuviškų jaunimo organizaci
jų veikimu. Paskaitininkais pa
kviesti motina Teofilė (kazi- 
mierietė, iš Chicagos), Alfon
sas Mikulskis, dr. Adolfas Da- 
mušis, Antanas Tamulionis, 
Stasys Barzdukas ir Ignas Ma- 
lėnas (šie visi iš Clevelando), 
be to — Magdalena Avietėnai- 
tė — iš Manhattanville College, 
New York, ir sesuo Kristina iš 
Pittsburgho.

Kursai baigsis rugpjūčio 25 
d. ir tada tų mokytojų vienuo
lynų vadovės turės dar ben
drus pasitarimus su Švietimo 
taryba, veikiančia prie Pasau
lio Lietuvių bendruomenės. 
Pagrindinis tų pasitarimų už
davinys bus subendrinimas li
tuanistinio auklėjimo progra
mos.

Ta pačia proga įvyks ir mo
kytojų vienuolynų viršininkių 
(motinėlių) pasitarimai drau
ge su mokyklų inspektorėmis, 

padiskutuoti. Nekantriai lauk- Bus svarstoma lituanistinio
sime antrojo tomo...

• Draugo Romano Konkurso
komisija jau turėjo antrą posė
dį. Nusistačiusi kiekvieną gautą 
rankraštį kiek galima greičiau 
studijuoti. Paskutinis terminas 
romano rankraštį atsiųsti yra š. 
m. lapkričio 1 d. Siųsti Draugo 
adresu. Romano Konkurso Jury 
komisiją sudaro pirm. Petras 
Balčiūnas, sekretorius Vikt. Ma-

švietimo reikalai, mokyklų ap
rūpinimas vaizdumo priemonė
mis, bus aptariama lituanisti
nių švenčių rengimas įvairiuo
se regionuose, angliškų leidi
nių rengimas lietuviškoje dva
sioje, Šv. Kazimiero šventės 
parinkimas maldų dienai už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Numatoma, kad tų kursų į- 
žymesni punktai bus užrekor-

riūnas, nariai: Aldona Augus- duoti transliacijoms į Lietuvą.
tinavičienė, kun. Alfonsas Su- 
šinskas ir Mykolas Vendauskas..

Sekantieji panašūs kursai bus 
suruošti 1957 metais Chicago

ėinrlionie ansamblis, vadovaujamas Al f. Mikulskis

• Iš Lietuvos kilusi rašytoja.
Neseniai iš spaudos išėjo vai
kams skirta, gausiai iliustruota 
knyga “Zigger, The Pet Chame- 
leon”. Išleido. Abelard-Schuman, 
New Yorke. Veikalo autorė yra 
Genevieve Gullahorn. Knygos 
aplanke pažymėta, kad ji yra 
gimusi Lietuvoje, į JAV atvyko 
teturėdama 8 m. amžiaus, ilges
nį laiką gyveno Maryland ir Ka
lifornijos valstybėse, o dabar 
gyvena su savo vyru iir dviems 
vaikais Illinois valstybėje.

Patyrėme, kad tai Genovaitė 
Jasaitytė iš Paliepių bažnytkai
mio, Kėdainių apkr. Kai tik ji 
pramoko angliškai, tuojau ėmė 
bendradarbiauti spaudoje, ir 
pirmąją jos apysakaitę vaikams 
nupirko laikraštis Baltimore 
Sunday Sun, kai mūsų lietuvaitė 
teturėjo dar tik 12 metų am
žiaus. Gyvendama Hollywoode 
ji buvo išrinkta redaktore jų 
augšt. mokyklos laikraščio. Sa
vo gabumais ji laimėjo ketverių 
metų stipendiją studijuoti žur
nalistiką Souther California uni
versitete ir buvo ten universite
to laikraščio moterų skyriaus 
redaktore. Baigusi studijas ji 
dirbo eilėje redakcijų.

Ištekėjusi pašventė laiką kū
dikių auklėjimui ir spaudos dar
be neturėjo sąlygų reikštis. Kai 
paaugę vaikai pradėjo eiti į mo
kyklą, ji vėl galėjo imtis plunks
nos ir davė šią naują kųygą, 
kur ji nupasakoja jų šeimos pa
tirtį su namuose pamiltu cha
meleonu. Knyga turi 61 pusla
pį gausiai ir vaizdžiai iliustruota 
dailininko George Mason.

• Sesers M. Reginaldos Ta
mulevičiūtės, k a z i m ieriet&s, 
smuiko rečitalis įvyko De Paul 
universiteto Mažojo teatro pa
talpose. Tai buvo dalis reikala
vimų bakalaureato laipsniui, ku
ris suteiktas seselei Reginaldai. 
Virtuozine technika ir šiltu tonu 
sesuo Reginalda išpildė Vitali 
“Chaconne”, Bacho du minuetu 
ir Gavotą bei Mendelsohno ant
rą ir trečią dalį “Concerto — 
E moli”. Pianu palydėjo prof. 
Povilas Stassevitch, De Paul 
stygų muzikos skyriaus vado
vas, sesers Reginaldos moky
tojas. Publika šiltai priėmė 
visą programą, bet ypač pa
skutinę dalį Mendelssohno. Dr. 
A. Becker, De Paul Muzikos 
mokyklos dekanas, pareiškė, 
kad jau ilgokas laikas, kai vie
nuolė smuikininkė nebuvo pa
sirodžiusi rečitaly ir gal praeis 
daugiau kaip dešimt metų, kol 
vėl kuri nors pasirodys. Lin
kėtina po šio laimėjimo seselei 
įgyti magistro laipsnį; tada į 
jos iškilmingąjį koncertą gau
siai sueisime Chicagos lietuviai 
pasiklausyti. (M. K.)

• Romualdas Kisielius, jau
nas poetas, gimė 1932 m. vasa
rio 7 d. Kybartuose, Vilkaviš
kio apskr. Pradžios mokyklą 
baigė Lietuvoje. Tremtyje gy
veno Ingolstadte, kur lankė 
gimnaziją. Šiuo metu gyvena 
Brooklyne ir studijuoja ekono
miją ir prekybą Bankininkų ir 
Prekybininkų kolegijoje New 
Yorke. Savo pirmuosius eilė
raščius išspausdino 1951 m. A- 
teityje, taip pat bendradarbiau
ja Karyje ir Darbininke.

• Dr. Vytautas Bieliauskas, 
psichologijos profesorius Rich
mond, Virginia, savo universite
to komandiruotas, dalyvaus ty
rimo darbuose Chicagos North- 
westem universitete, Psichote-

I rapiniam institute. Po to jis da
lyvaus Amerikos Psichologų są
jungos suvažiavime, kuris įvyks 
rugsėjo pradžioje. Dr. Bieliaus
kas atvyks Chieagon rugpj. 22

<1 dieną.
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Kai kurie įvardai
P. BCTfiNAS, So BOSTON, Mass.

Prie “Draugo” 1955 m. 306 rašyti, negu Lietuvos - 
nr. paskelbtųjų įvardų tęsiniu Lenkijos valstybė, nes ir 
galima prijungti kad ir šiuos tada vistiek jos atskiros vals- 
kitus jvardus: j tybės išbuvo. Kai sakome

Augštaitija, Augštaičiai, Lietuvos ir Lenkijos 
Augštaiėių kraštas, žemė, •ri-1 v a j s t y b ė, sąvokojame gy
tis, — tai ne tik kalbos, bet ir venimo ir gyvensenos tikrovę
Lietuvos valstybės dalies atž
vilgiu; žr. Žemaitija.

Audros ir veržlumo ar verži
mosi laikotarpis, vok. Sturm 
und Drang Periode; gal ne; au
dros ir varžto “veržimo” laiko
tarpis; tai literatūrinis įvardas.

dviem valstybėm atskiromis. 
Mūša upė vadinama per Lie

tuvą ir dalį Latvijos ligi Baus
kės mst., kol ji susitinka iš de
šinio šono Nemunėlio upę, o to
liau ji jau vadinama lietuviškai 
Lielupė “Didupė”, nors ir

Didlenkiai “Didžiosios Lenki- palatvės lietuviai ją visą nuo 
jos lenkai, gyventojai” ir maž-1 versmių ligi žiočių Mūša (se-

Ign. Končiaus drožinyslenkia! “Mažosios Lenkijos 
lenkai, gyventojai”.

Dvaras “didelis ūkis; tokio 
ūkio sodyba ir namai” ir rū
mai “puošnus namas, paloeius 
(pastarasis lot. — lenk. žodis); 
įstaiga, pvz. Žemės ūkio rūmai”. 
Taigi pvz. kunigaikštis, prezi
dentas, karalius gali turėti ir 
savo dvarą, o rūmus kaip įstai
gą ir tam tikrus jai namus tik
rai turi. Čia įstaigos įvar- 
das platesnis; jis artėja prie 
įvardo rūmai, kuris daugiau
sia ir vartojamas. Taigi ir sa
koma: jis buvo kunigaikščio 
rūmų (ne dvaro) vaidila, tar
nas, sargas, pareigūnas, juok
darys, patikėtinis ir kt.; prezi
dento rūmų ( = prezidentūros) 
sargyba, gydytojas, išlaidos, ži
nios ir kt. Tad ir d v a r i n i n- 
k o bei rūmininko sąvokos 
skirtingos. Žr. rūmininkas.

Galičo, arba H a 1 i č o, žemė; 
žr. Pskovo žemė (analogiškai); 
plg. Galicija, Galicijos sri
tis.

Juodoji Rusė, rus. Čiornaja 
Rus, iš rytų slavų išsiverstas 
įvapdas,— nieko tikresnio ne
sakąs ir galutinės istorinės tie
sos neatskleidžiąs. Tai dau-

niausias jos vardas Muša) te
vadindavo ir tebevadina.

Padūmė 1. seniau mokestis, 
imtas nuo valstiečio kiemo (gy
venamo namo; dūmo) ir 2. pa
dūmėje, kaip dūmai eina.

Palatvė, seniau ir pakuršė 
vadinta, yra Lietuvos baras pa
gal Latviją, o smulkiau: ties 
Žemaitija — Žemaitijos,-čių pa
latvė, Augštaitijos,-eių palatvė, 
Rytinė palatvė.

Polocko žemė žri P«kovo že
mė (analogiškai).

Pomeranija lot., arba Pama
rys, vok. Pommern, bet tik sri
tis į vakarus nuo Vyslos žemu
pio (tą žemupį pradedant nuo 
upės didžiosios kilpos), — tai
gi, Užvyslinis Pamarys. 
Pamarys prieš Vyslos patį 
augštupį geriau vadintinas 
Priešvyslinis Pama
rys, suprask, Prūsų žemės Pa
miškės (Pomesania) ir Pagu- 
dės (Pogesania) administraci
nių sričių pačios šiaurinės da -j 
lys. Bet ir Pa gudės ar Varnės 
(Warmia) ir kt. sričių šiaurinės i 
dalys būtų galima vadinti ir
Paismariu, nes jos prisi- į__
šliejusios prie Aismarių ūžta- i jz 
kio. Pomeranijos prūsai vadin-

net ir pats dvaro savininkas — 
dvarininkas, arba ponas”. Bau
džiavos laikais dvariškiais 
vadindavo ir valstiečius, dvarui 
baudžiavą einančius, juos skir
stydami į karališkius (ka
raliaus dvarų) ir p o n i š k ius, 
arba pono (davrponių dva
rų). Žr. dvaras.

Smolensko žemė žr. Pskovo 
žemė (analogiškai).

, sijos, Prūsų žemės gyventojus 
I ir vokiečius pavadindavo p r ū- 
sais, tai dabar ir šitaip nebe- j 
ra.

Vietovardis “vietos pavadini
mas” yra bendrosios Ir plačio
sios sąvokos. Kartais dėl griež
tumo ar kokio vietovių ar ko 
apibrėžtino aiškumo pravartu 
skelbti ir kitokių galimų termi
nų, pvz.: e ie rė v a rd i s (e’e- 
ro vardas), kaimovardis
(kaimo, sodžiaus, žem. sodos( th. «**«*> 4-0cw». res. pk. 0-7saa
vardas), kaina vardis (kal
no v.), k i e m p v a r dis (kie- 

i mo v.)/ miestovardis 
(miesto,-elio v.), p e 1 k ė v a r- 
dis (=balcvardis; pelkės, ba
los, palos, raisto, klamo, tyre
lio vardas), tautovardis 
(tautos v.), upėvardis tu
pės v.), vandenvardis 
(apskritai vandenų vardas) ir

------------------------- -- -----Bf, „ina icRIAUCELIUNAITt
AN ATOLU AUS KAIRIO

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 
metų sukilimo ir spaudos 

. uždraudimo laikų

LAISVĖS MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS,
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, 11L

(Gydytoja (r Cblrurgč) 
MOTKMŲ LIG {i IK AK.UŠEKUO9 

b I* IX .T ALI STB 
1760 West 7irt StriM

(Kampus 7 Ist Ir California)
Tek ofiso ir rea. REpublio 7-4149 
Vai. ll-l Ir 6-8 v v. Ėcšt. 1-4 p. p.

Priėmimas tik paisai susitarimą.

BB. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ne uju adresas: 425* W. 63rd St, 
OIIao M. Itl.lbuM* 6-4410 

Kczid. telef. Gilo v tiuli tt-0017 
Valandoa: 1-1 p. m. Ir 6-8 p. m. 

Penktad, tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pasai au tarti

giausia yra Sūduvos — Jotvos 1 tini ir Užvysliniais P r ū-
pietrytinės žemės, slavų savaip, 
anaip, pramintos.

Kautynės “susirėmimas’ ko
va, mūšis LKV. muštynės, peš
tynės, kibtynės — susikibi
mas”. Nors yra aiškinama, kas 
kariuomenės įstaigose supran
tama kautynės, bet, turbūt, 
geriau būtų sakyti Tannenb:r- 
go 1410 m. mūšis, Durbės eže-

s a i s. \ *
Pseudodimitras “Netikrasis 

Dimitras, Netikradimitris” (Ru 
sų istorijoje).

Pskovo, arba Ęliskuvos, že
mė, arba sritis (istorinė), ne 
Pskovo respublika ar kaip ki
taip, nes tesvarbu pačią sritį 
(žemę) pabrėžti, tyur ne vien 
atsikraustėliai rytų slavai gy-

fo 1260 m. mūšis, Šiaulių 1236 ] veno ir kur įvairių (net netoly- 
džių) įvykių yra buvę.

Badomo žemė žr. Pskovo že
mė (analogiškai).

Rūmininkas. kas turi rūmus; 
rūmų savininko tarnas, kuni
gaikščio, karaliaus, prezidento, 
didiko, valdžios rūmų žmogus, 
gyventojas, koks pareigūnas 
(ne dvariškis ar dvariūnas). 
Dvariškis, “dvaro darbinin
kas, tarnautojas, gyventojas,

m. mūšis, Sal«spilio 1605 m. 
mūšis; nepriklausomybės kovų 
meto, Daugpilio, Giedrai
čių, -Kėdainių, Kupiškio, Ra
dviliškio, Širvintų, turbūt, mū
šiai.

Luko žemė (slavuose) žr. 
Pskovo žemė (analogiškai).

Lietuvos ir Lenkijos valsty
bė (senoji; suprask, lyg ir jung
tinė) gal būtų geriau sakyti,

Sandomiro žemė žr. Pskovo 
žemė (analogiškai).

Šen prašiai įvardo galėtų ir 
nebūti, nes tai tik prūsai 
(baltų-aisčių tauta), ir nėra jo
kių naujaprūsių. Jei Prū-

kt.
Vitebsko žemė žr. Pskovo že

mė (analogiškai).
Žemaitija, Žemaičiai, Žemai

čių kraštas, žemė, sritis, ir. 
Augštaitija.

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. ų. p. 
Išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

> GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PK 8-3229 
lies telef. UAlbrook 6-6U79

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

B.0U1K1V Ilt VAIKŲ IJGŲ
SPECIALISTĄ

7160 South Weutern Avon m
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — i v. p p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. VRkare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Oflce tel. RE. 7-1168
Rea. tel. U'Albrook 6-3796

rei. ofisu VA. 7-6557, res. KL 7-4999

DR. FRANK C. KWINtt
(KV1EČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Wfl9t 47th Stre9t

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo I 
vai. Iki 4 v. pcplet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa dienų Ir šeštad. vak.

Ofiso tel. CLiffside 4-2899 
Rezidencijos: LAfayette 8-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 471 h Street 
(Kampas 47tb Ir Uermltage, 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North Uacker Drlve 

(Civic Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 0-2294 
5002 Mest lHth Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8. šeštad. 1—8 
Tel. TOunhuIl 8-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Kczid. tel. HEmlock 4-7080

C & G. TUCKPOINTING 
52 — A.F.L.

Tuckpointing — \Vindow caulking 
muro pvrcementavimas — Langų ki- 
tavlmus žiemai.

Atliekame įvairius dūmtraukio dar 
bus. Visas darbas garantuotas. Ne
mokamai apskaičiuojame. Pilnai ap- 
sid raudę.

3845 W. 78tli Plaee 
Ll’dlmv 5-41099 — U <llow 5-2279

GEORGE CHUCK

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimų. 

Del valandos skambinti telefonu 
Prospect (1-1795 nuo t iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

lies. tel'. GRovehilI 0-5003

DR. A. MACIŪNAS
6700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PKospect 6-2240, rez. WA1- 
brook 5-4860.
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• PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų, gaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontler 6-1882
'dmiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimimmiiiiiiiiiiiįiiiiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiHiii

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
^4701 South Danien Avenue

(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Seštad. '2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayefte 3-0018 
Rez.: UAlbrook 5-3018

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 Ist Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-o, treč. ir šešt. pagal sutarties

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

Universal Savings and Loan Assoclation užtikrina saugu
mą ir gražų pelną. ,

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agcntūrti iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
%-

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 Sonth Westen Aveaue 
Chicago 2®> Hl. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: Gito v etiUl 6-8191

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Bevcrly llills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — Kilimam 6-9799 
Buto — BEverly 8-3916

Ofiso llEmloek 4-58(5 
Rez, ILEml. 4-3751 į

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IH VIDAUS UGO9 

2745 W. G9 St.
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą 

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.

LAfuyette 3-49 19 
Namu — CEdarcrest 3-7 780

Z

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo C-8:S0 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet Kasdien 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virginia 7-0030 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244
Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

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

4055 Archer Avė.
K’mpas Archer ir California *■»«.

Atostogose iki rugp. 12 dieną, 
bet ofise dirbs gydytojas:

, 5-8 kasdien ir 2-6 šeštad.
Ofiso tvlef. YArds 7-1100 

Mezidcncijos — STcvvart 3-4611
DR. J. GUDAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 West 35th Street 

(kampas Halsted ir 35-ta eatvB) 
VAL. I—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—-4 vai.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. l'Rospeet 8-1223 arba WE 0-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet

Tek oriso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6256 South VVestern Aveniu
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

32G7 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p,

TeL ofiso l’Rospect 0-9400
Itczid. PKospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviėiūt£)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenne

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted St

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CIURURGAJi 

1407 So. 49th Ct., Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto Ir S-S vaL 

vak. šeštadieniais 19-1,
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympic 3-1481

Tel. WAIbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Mcdical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

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

Tręčlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818. 

Cfteo telefonas — III.shop 7-2625
DR, AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

(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
SPECI. CHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINES LTGO8 
2745 West 69th Street

VAL.: Flrm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:o0 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; prilaiko ak luina, 

keičia stiklus Ir rčmua.
4456 So. California Avė., Ohieago 

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

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir ssk-nad. 
tik susitarus

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted ir S4-moe gatvių! 

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

Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Z

Mes iš anksto kviečiame tisus atsilankyti j
t

mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems
pinigavus laikyti yra apdraustose taupymo ben- 

* •
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

laidžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau-

i ,
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojų!, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendu* 

ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.
Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

kias pinigines operacijas. * /
Chicago Savings b-vė, sąžiningai įr ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 

Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS SC LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKSCIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDYTOJA8J 
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehilI 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPE( IAIJST1

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

eusitarimi) Išskyrus trečiadienius
2422 Weat Marųuette Kd.

Telefonas REIiance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS G Yl (VTOJAS)
8925 Wcst 59th Street 

VAL. 1—4 poplot, 6:30—8:>0 vak 
Trcč.įad. pagal sutarti 

Tel. ofla,- Ir buto OLympic 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 W. 15th St. Cicero 
Kasdien 1-—8 v. ir 6—8 v. vakare. 

Išskyrus trečiadienius
Hutas 1520 So. 40th A ve. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Oflpo telef. l.Afsyctle R 3210. lei 
neatsiliepia, šaukite K Edžio 8 2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IK CHIRURGf

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:RO v 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:90 v 

Trečiadieni tlk susitarus

Tct ofiso YA 7-4787, r.-z. PR 0.123t.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršininšil telefonai
šaukite Sllduay 3-tMIOl

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcibis - Prote zlotas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Rpec. pagillia kojom

(Areli Kiipporta) Ir t.t.
Vak: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
(>R'ITIOPEI)I.IOS TECHMKOH LAB 

2860 W. 03ril Ht. Chicago 29, Ui. 
Tel PRospi-et 0-5084.

Skclbkilčs “Drauge”!
—

Tel. ofiso PR. 0-0440, rez. HE. 4-1169

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųnette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal SutartJ 

Tek ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-0059

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

Tek ofiso CA 0-O25Z, rez. PR 0-8069 
Rezid. 0090 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki'S p. p.; 6—9 ▼. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJA* 

Viri S6 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1822 
Pritaiko aklnltua 
Kreivas akla J 

Utelao.
Ofisas ir akinių dlrhtuv0 
756 VVest 35th Street 

Vai nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 19-1 19 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs za

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palenrvlnu aklų įtempimą, kuria 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregya- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus Speciali atyda kreipiama 
| mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-IS72 

Vak 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:19 
Iki 6 vak bekm. Ir treč. uždara,

:-------------- ■ ■ i ---------- ------------------------. -s

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2S24 8. Oakl<r A«e., Cbbago 8, lik Tel. Vlrglnla 7-9941; V-9942

Bnlered as Haooud < Imu, Matter March 21, 19I6, at Ckloa«o. llltaoša
Under the Act of March S. 187*.

Membor of l.hc Cathollo Prese Ase’n 8UBHCIUPTION RATKH
PukUshad daily, e.tpt Sundaya, *8.00 per year outside t>f Ckioaco

by th« *9.00 per year in Chicago A Cloaso
1 Lltkuanlan Cathollo PrSsa Boeiety *8.00 per year ln Canada •

Foreign *11.00 D'r jeMhPKBNIIMUKATA: Mi (airis U motų * m«n. B m 9a.
| < h t rago j !r Ciceroj 19.00 6.00 *1.7* •1.19

Kitur JAV ir Kanadoje *8.00 14.60 *1.69 |L99
Užsienyje *11.00 *6.6* **.99 *1.1*

Redakcija straipsnius taiso savo uuožlūrn. Nesunaudotų atialpanlų 
saugo, juos graži aa Uk tš anksto suaftarua. Redakcija už skalbimų 
neatsako •kslMraą kainos prlsluMč’amoa ge'-u. prašymu.
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šeštadienis, rugpjūčio 11, 1956 DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Prof. Ignui Končiui 70 metų
Prof. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Rame

Žymus Amerikos lietuvių vei- naujo ar nepaprasto. Ypač ma-
kėjas prof. Ignas Končius gimė 
1886 VII 31, jo patrono šv. Ig
noto dienų. Pagal naujų stilių 
tai būtų VIII 12 d. Taigi, turi
me progų sveikinti garbingų 
jubiliatų septintų savo amžiaus 
kryželi pasiekus.

Prof. Končius visada pabrė
žia esųs žemaitis: gimė Purvai
čių kaime Žarėnų vai. prie Saus- 
dravo upelio, netoli gražiosios 
Žemaičių Minijos. Kaip tikras 
Žemaičių patriotas, jis ėmėsi 
tirti savo įdomią ir mažai žino
mą gimtinę. Studentu būdamas 
jis išvaikščiojo 700 km Plungės 
apylinkių kelių, aprašydamas 
kryžių bei koplytėlių šventuo
sius. Kai Lietuva išsikeitė su 
Latvija pajūrio ruožą, I. Kon
čius drauge su V. Ruokiu 
kruopščiai jį ištyrė ir parašė 
knygą: Palangos kraštas, Pa
langos kraštui pažinti medžia
ga, 1925. Gaila, liko neišspaus-t 
dintas didesnis jo veikalas apie 
Minijos baseiną. Vėliau, profe
soriaudamas Kaune, kiekvieną 
vasarą keliaudavo po Žemaičių 
kraštą, tikrino, aprašydavo ir 
fotografuodavo kryžius ir senes
nius pastatus. Žemaičių senovės 
srityje jis yra geriausias žino
vas, nors tai nėra jo specialybė:
I. Končius yra fizikas ir mete
orologas. Daug metų mokytoja
vęs, jis parašė eilę vadovėlių, 
jų tarpe vienintelį lietuvių kal
boj Meteorologijos vadovėlį bei 
popularią knygą “Ūkininko dan
gus”.

Įvairus ir sunkus gyvenimas

Prof. Končiaus gyvenimas ne
paprastai įvairus ir sunkus: jis 
lyg pakartoja tragišką mūsų tė
vynės istoriją. Studijos svetur, į 
nes nėra savo mokyklų, moky
tojavimas savo šalyje, “neapsi
moka”, pirmas vokiečių bombar
davimas vestuvių naktį Didžiojo 
karo metu, evakuacija Rusijos 
gilumon, revoliucijos ir skriau
dos, grįžimas į tėvynę, entuzias
tingas darbas kraštą atstatant, 
jaunimą auklėjant ir skatinant, 
aktingas dalyvavimas visuose 
teigiamuose visuomenės žygiuo
se, mokslo kūryba, idėjos ir pa
reigos, šeima, jaunimas, skau
tai... Ateina sunkiausios dienos: 
klastinga okupacija, kalėjimas, 
Červenė, tremtis, emigracija, li
gos, liūdnos žinios iš tėvynės... 
Nežiūrint išgyventų kančių, mū
sų jubiliatas tebėra nepalaužia
mas optimistas. Tokiu jam pa
linkėkime būti toliau. Jis dar te-1 
betarnauja duonos kąsniui, nors 
nusipelnė pensijos. Tėvynės il
gesį jis reiškia savo nuostabiais 
medžio drožiniais. Neseniai iš
leistas puikus jo drožinių foto
grafijų albumas “Medžio droži- 

. niai gimtajam kraštui atsimin
ti”.

Apie velnią tarp šventųjų

Pažįstu prof. Končių 35 me
tus (lygiai pusę jo amžiaus!): 
drauge pradėjome dirbti Dotnu
voje 1921 metais. Daug iš jo pa
simokiau, ypač krašto tyrimo 
pamėgimo. Žavėjaus jo suorga
nizuotu Dotnuvos technikume 
Gimtajam Kraštui Tirti būreliu, 
mėgau klausytis jo įdomių pa
tyrimų ir sumanymų. Kur suti-

lonu būdavo susitikti datbe su 
jaunimu, su skautais: ir dabar 
dar susitinkame sueigose ar sto
vyklose, nors gyvename už šim
tų mylių!

Kai jaunimas buvo skatina
mas keliauti po Lietuvą ir ge
riau pažinti savo kraštą, man 
teko prisidėti prie prof. Kon
čiaus ir dr. K. Avižonio paruo
šiant ir išleidžiant pirmą siste
mingą vadovą “20 kelionių po 
Kauno apskritį”, 1937. Teko 
mums lydėti geografijos moky
tojų ekskursiją po Lietuvą au
tobusais 1935 metais. Žemaičių 
kraštą mums rodė prof. Kon
čius. Kartą jis paklausė: Ar no
rit pamatyti velnią šventųjų 
tarpe? Kaip tai įmanoma? Štai 
Lopaičių kaime, tarp Tverų ' ir 
Varnių, pamatėm dailią didelę 
koplytėlę, su gausiomis statulė
lių eilėmis. Tarp jų bene šv. 
Vincentas laiko už ragų griebęs 
velniūkštį. Prisiminėm, kad ir 
šv. Jurgis vaizduojamas su jieti-

ta čekisto žieve dar buvo likęs 
žmogaus sielos likutis!

Dar vienas “paslaptingas” 
girdėtas iš prof. Končiaus nuo
tykis. Susirinko šeima minėti jo 
brolienės mirties metines, nusi
fotografavo. Nuotraukoje, tarp 
gyvų žmonių, pasirodė ir velio
nė. Mat, ji buvo seniau fotogra
fuota, plokštelė liko neišryškin
ta ir pateko j kamerą antrą 1 
kartą. Panašu į spiritizmą...

Žemaičių kraštas dar laukia 
savo patrioto patikrinti kryžių, i 
kurie atlaikys žiauriausią okupa Į 
ciją. Palinkėkime jam greičiau! 
sulaukti tos valandos...

r'Zi
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Ign. Končius Koplytėlė

mi nuduriąs slibiną! Mūsų žur
naluose pasitaiko matyti nuo
trauką tos koplytėlės, ties kuria 
prof. Končius pirštu duria vel
nią!

Ties Červene, išsigelbėjo 
nuspirtas prie vagių

Ligi šiam laikui prof. Kon
čius susilaiko nuo savo nepa
prastų išgyvenimų “mirties ko
lonoje” paskelbimo: jis turi tam 
tikrų motyvų. Vienas nuotykis 
jo ■ pasakojimuose man padarė 
giliausią įspūdį: kaip jis stebuk
lingai liko gyvas. Minsko kalėji
me vokiečių numesta bomba su
naikino visus kaliftių sąrašus. 
Červenės kalėjime čekistai 
skirstė varomuosius į politinius 
ir kriminalinius nusikaltėlius. 
Paklausė Končių, politinis jisai 
ar vagis? Turbūt politinis, ne
susiprato kalinys. Profesija? 
Profesorius. Ko? Fizikos. Če
kistas pasijuokė, tačiau vėliau, 
pamatęs tarpe paklupdytų 
kniūbsčia “politinių” nedidelio 
ūgio fizikos profesorių, spyrė jį 
koja ir liepė nešdintis lauk, prie 
vagių. Politiniai buvo iššaudyti 
miške, o kriminalistus paliko 
kalėjime ir jie išsislapstė. Tarp 
jų išsigelbėjo mūsų kalinys. Po 
stora Berijos ir Stalino išaugin-

, KRONIKA
• Dr. Jono Balio “Lietuvių 

mitologiškos sakmės”, išleistos 
Nidos klubo Londone, jau pasie
kė Ameriką. Knyga turi 191 
pusi. Autorius čia patiekiamą' 
medžiagą yra daugiausiai išgel
bėjęs iš Lietuvos. Ten vadovau-1 
damas Tautosakos archyvui jau 
buvo suplanavęs stambų trijų 
tomų tautosakinių sakmių rin
kinį. Pirmas tomas Lietuvių 
liaudies sakmės — jau buvo iš
ėjęs (1940 m.), o kitus du to
mu išleisti sukliudė okupantai Į 
vokiečiai. Dėl naujos raudonųjų 
okupacijos turėjęs trauktis į už
sienį dr. J. Balys išgelbėjo apie 
ketvirtadalį sutelktos rinktinės 
medžiagos, kurią papildžius nau
ja, JAV-se surinkta medžiaga, 
susidarė net trys knygos: Isto
riniai padavimai (1949), Dva
sios ir žmones (1951) ir dabar 
naujai išleistoji — Lietuvių mi
tologiškos sakmės, 
liaudies pasakojimai apie Per-, 
kūną, laumes bei deives, aitva
rus, raganas ir burtininkus, slo
gutes, vilkolakius, milžinus, 
žmogėdras, saulę, vėją ir šaltį, 
ugnį. Pabaigoje duodamos san
traukos anglų kalba. Veikalas 
teikia daug įdomios medžiagos.

Įžangoje autorius trumpomis 
užuominomis kalba apie raidą 
tikėjimo į antgamtines būtybes. 
Ar neperdaug čia, jei taip būtų 
galima pasakyti, autorius atsto
vauja materialistinį religijos 
kilmės supratimą. Suminėjęs 
magiškuosius ir praktiškuosius 
primityviojo žmogaus religijos 
tikslus, autorius pažymi, kad 
atsiradus dvasininkų — filosofų 
luomui “jie išranda atitrauktinę 
pasaulėžiūrą: dievybę reikia 
gerbti dėl jos didybės ir kilnu
mo, reikia pajusti žmogaus 
menkumą prieš ją, reikia paro
dyti savo nuolankumą ir dėkin
gumą ir t.t t.” Tos pažiūros, 
kaip parodė naujausi Wilhelmo 
Schmidto, Martino Gusindės, 
Wilhelmo Koppers ir kitų etno
logų tyrinėjimai, nėra svetimos 
ir vadinamiems primityvie
siems ir, sprendžiant tikėjimo 
susidarymo problemą, negalima 
mažinti reikšmės protingosios
žmogaus prigimties, perdaug į- 
tak.os skiriant magijai, baimei ir 
praktiškiesiems tikslams.

Ign. Končius Lietuvos kryžiai

DIENR. “DRAUGO” 
Metinis Išvažiavimas

MILŽINIŠKAS IŠPARDAVIMAS

__________ _________ VARTOTŲ MAŠINŲ
kęs, jis visad paviliodavo užsuk- pan<?5am<,». kojinės ir "conaoles"- 
ti pas save pamatyti ką nors ' Nup,g|nl09 Silm“'išpardavimui

......... - - $9-95 ir augščiau
_____ . Garantuoti pataisymai

visų išdirbysčių mašinų.

SINGER SEWING CENTER
3349 W. 26th Street 

BIshop 7-6649

Pagelbėkite pastatyti Šv. Juo
zapo trečiojo ordino Šv. Pranciš
kaus seselėms vienuolyną, kurios 
mokyklą dabar lanko 400 vaikų. 
Senasis pastatas yra nukentėjęs 
nuo baltųjų skruzdžių.

Slntcr Mih-y Pulcherla. Viršininkė 
St. Francis of Assisi MIslon 
Kolite 1, K<»\ 28A 
Grcenivood, Misslselppt

Gerbiamoji Sesele Pulcherla:
Priimkite mano auką. naujam 

seselių vienuolynui Greenwood, 
Misstssippi. Tęskite savo gerą dar
bą neturtingas katalikų misijas 
tolimuose pietuose.

Vardas, Pavardė ..........

Adresas

Miestas Valstybė

Y*'*

• Lietuvių liaudies menas,, to
kia antrašte išėjusi Pauliaus 
Galaunės studija, kurios antrą 
laidą šiomis dienomis parūpino 

Šioje yra prekybininkas J. Karvelis, yra 
labai stambus ir svarbus leidi
nys. Ta studija nagrinėja lietu
vių liaudies meno plėtojimosi 
pagrindus. Knygos dvasią pa
vaizduoja pradžioje įdėtas M. K. 
Čiurlionio motto: “Liaudies me
nas turi būti mūsų meno pama
tas, iš jo turi iškilti savotiškas 
lietuvių stilius, jis yra mūsų pa
sididžiavimas, nes tas gražu
mas, kurį turi savyj, yra gry
nas, savotiškas ir išimtinai lie
tuviškas”.

Šios antrosios veikalo laidos 
tiražas — 500 egzempliorių.
Knyga yra susidariusi iš pra
plėstų lietuvių liaudies meno pa
skaitų, laikytų Lietuvos univer
siteto Humanitarinių Mokslų 
fakultete. Autorius daug patyri
mo įgavo berinkdamas ir be
tvarkydamas liaudies meną M. 
K. Čiurlionio galerijoje. Auto
rius panaudojo ir prof. Igno 
Končiaus rankraštinę medžia
gą apie lietuvių liaudies meną. 
Tuometinis fakulteto dekanas 
prof. V. Krėvė-Mickevičius pasi
rūpino leidinį gerai iliustruoti ir 
visos tos- iliustracijos gerai per
duotos antrą laidą perspausdi
nant ofsetu. Piešinius yra atli
kęs dail. A. Rūkštelė.

Gerai, kad šios laidos pra
džioje yra įdėtas turinys anglų 
kalba. Veikalas sprendžia lietu
viško ornamento pagrindus, lie
tuviškąją architektūrą — klė
čių, gyvenamųjų namų, bažny
čių ir koplyčių, varpinių. Daug 

! rašoma apie lietuviškuosius kry
žius, antkapius, koplytstulpius, 
neaplenkiama nei Lietuvos sina
gogų statyba.

Knygoje plačiai rašoma apie 
lietuvių liaudies skulptūrą, pasi
reiškusią Rūpintojėlių, šventųjų 
statulėlėmis. Aprašomi ir kiti 
liaudies drožiniai, kaip kultuvės, 
verpstės. Specialūs skyriai — 
keramikos ir geležies dirbinių, 
daugiausiai kryžių viršūnių. Ta
pybos skyriuje aptariami pa
veikslai, dekoravimai, margu
čiai: specialus skyrius apie au
dinius ir mezginius. Studija pa
remta gausiomis išnašomis iš 
ankstyvesnių veikalų rusų, len
kų, v-okiečių ir kitokiomis kal
bomis. Viskas pailiustruota gau
siais piešiniais, o gale knygos — 
turtingas priedas iliustracijų per 
visą puslapį ir stambūs įlipinti 
lapai pailiustruoti stogastulpių 
bei kryžių tipizacijai. Veikalas 
labai vertingas, turi 301 pusi.

• V. Montvilos, gyvenančio 
Lietuvoje, eilėraščiai išspaus
dinti sovietų žurnale “Družba 
narodov”, skyriuje Literatūri
nis palikimas.

Pirmadienį (Labor Day), rugsėjo 3d., 1956

O A K S DARŽE
Prie I I9th St ir Archer Avenue, Lemont, Illinois p

Tam pačiame darže, kuriame ir pernai buvo, šiais Ęf 
metaiš rinksis tūkstančiai Amerikos lietuvių. Daržas ge- 
rokai patobulintas. sp

Lietuviai biznieriai suveš daug dovanų, kurios bus įuį 
duodamos tiems, kurie atsilankys į išvažiavimą, už atsi- fic 
lankymo fciletus. [ue

Bus ir programa, pilna tokių dalykų, kurių vien tik ar 
ALCY^ĄS BARONAS ir artistai VALENTINAS, BRI^I- g 
KA ir DIKINIS gali perduoti susirinkusiems. g

Tango muzika aidės visame djrže, nes BALYS 
PAKŠTAS visus kvies į šokius. ' s}

Veiks bufetas su skaniais gėrimais ir valgiais. gį

Autobusai atveš visus, kurie neturi automobilių. ar

Rezervuokite Labor Day DRAUGUI ir remkite sta- Į0c 
tybos bei mašinų fondą. Uf

Kviečia
DRAUGO ADMINISTRACIJA

ATVYKITE IR 
ĮSITIKINKITE
MŪSŲ KAINOS MAŽESNĖS 

NEGU KUTUR !

Pasirinkite medžiagas tiesiai iš
ritinio ir jums nukirps kiek
yra reikalinga vienai eilutei ar
kelioms.

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME

DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LININE IR LAN

GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Darbo valandos: Kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki G vai. vak.; 

’ fteštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 vnl. vak.

HENRY S. Tel. WEbster

215 VVEST JACKSON AT WELLS
Patogioje vietoje, kuri lengvai pasiekiama traukinėliu (Elevated), 

gatvėkariais ir automobiliu.

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

Ll ETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apit 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė.
BROOKLYN 21, N, Y.

4038 Archer Aveeee

AUGUST SALDUMAS Traslder**

i
KEK 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IK 
PELNINGIAUSIA

TAUKYM
IENDROV

r
Tel. LA3-471K

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 
GELEŽINES UŽDANGOS
X ’ ■ • a': ■

Atsidarė nauja įstaiga pagelbėti saviesiems pasiųsti siuntnius 
į Lietuvą, esantiems Sibire ir kitose Rusijos vietose.

Viską apmokate vietoje (muitą ir persiuntimo išlaidas) ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatymas yra ga
rantuotas ir greitas, 5-6 savaitės. Galima silpsti naujus ir dėvėtus 
daiktus ir vaistus,

UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 
1263 N. Paulina St., Chieago 22, III. Tel. HU 6-3353
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga
li pasiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo išlaidos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite ąugščiau nu
rodytu adresu.

Raštinė atidaryta nuo 
tnndieniiiis ir Ketvirtad. nuo

10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
10 vnl. rvto iki 9 vai. vakaro.

Pir-

PALATINE BARGAIN BASEMENT

Tose pat patalpose yra pagarsėjęs "Palatine Bargain Base
ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me- 
džingų ir medžingų liekanų už nejmprnstni ženins kainas vyrų ir mo
terų kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinki
mas įvairių medžiagų liekanų, kurias tinka ir pasiuntimui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

Užvažiuokite pamatyti ir jūs įsitikinsite, kad pas mus yra 
didžiausias pasirinkimas ir žemiausios kainos.

STEIN TEXTILE CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TENTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.I
STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

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

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

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

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

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

vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., 1% bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais Ir sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.

Z
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LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

AMERIKOS LIETUVIU MOKYTOJU S-GOS SKYRIUS'

Redaguoja — J e r. Ignatonis, Jį630 S. Paulina St., Chicago 9, 

tel. FR 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonai

ŠVIETIMO SEKCIJOS REZOLIUCIJOS
JAV ir Kanados švietimo dar

buotojai, įsijungdami į visos lie
tuvių tautos likiminę kovą dėl 
egzistencijos, laisvės bei politi
nės nepriklausomybės ir, maty
dami pavojų svetimos įtakos ap
suptam lietuviškajam jaunimui, 
galinčiam žūti savo tautai, — 
išklausę patyrusių pedagogų f 
Antano Rinkūno, Igno Malėno 
ir Kazio Mockaus išsamių pra
nešimų, Juozo Kojelio ir Vaclo
vo Cižiūno raštu prisiųstų nau
dingų sugestijų bei gausių šios 
sekcijos posėdyje dalyvavusių 
atstovų pasisakymų, pripažįsta:

svarstyti ir mokymo darbui de
rinti steigti' bendrą seselių vie
nuolių mokytojų ir naujosios 
imigracijos pasauliečių mokyto
jų sąjungą.

Kitos pagelbinės priemonės, 
lituanistiniam auklėjimui sustip
rinti :

a) steigti jungtinę tėvų ir mo
kytojų organizaciją, kuri rūpin
tųsi drausmės, tvarkos, mokslo 
priemonių aprūpinimu ir kitais

Vasarnamis jauniems lietuviukams

Vienus iš šešių namukų, pastatytų Lietuvių Saleziečių berniukų va
saros stovykloje prie Cedar Lake, Ind. Kiekviename iš tokių namu
kų telpa 60 berniukų. .

Pranešimas

Visiems Amerikos Lietuvių 
Mokytojų Sąjungos Skyriams

Amerikos Lietuvių Mokytojų

buvęs čia pat prie namų su 
draugais ir jo supratimu, esą 
geriau tyrame ore su draugais 
pabūti, negu namuose tūnoti be 
darbo ir kalbos. Ar aš galiu vai

rių” Spaudos Bendrovė dar 
šiems mokslo metams išleidžia 
antrąsias laidas.

Elementorius išeina pataisy
tas ir pasipuošęs naujomis dail. 
T. Valiaus trijų spalvų iliustra
cijomis.

Antroji dalis perspausdinama 
su mažesnėmis pataisomis, pa
įvairinant iliustracijas.

Užsakymus jau dabar galima 
siųsti “Žiburių” Spaudos Ben
drovei, 941 Dundas St. W., To
ronto, Ont., Canada.

Ten pat galima užsisakyti ir 
pernai išėjęs elementoriaus ra
šymo sąsiuvinys “Kregždutė ra
šo”.

“Kregždutės” III dalies dar 
galima gauti pas jos pirmuosius 
leidėjus — Bostono Liet. Moky
tojų kolektyvą. Tuo reikalu 
kreiptis Liet. Enciklopedijos ad
resu.

Pažymėtina, kad platinto
jams, iki šiol neatsiskaičiusiems

kalais,
b) organizuoti už' mokyklinį

.... , ,, lietuviškojo jaunimo auklėjimą,
a) parapijinių mokyklų sese- juos y iant į iictUviška3 or- 

lių mokytojų svarbų vaidmenų ganizacijas,
mokymo ir auklėjimo srityje, „■ c|, olganizuotl jaunimo Svcn.
taip pat ir tų parapijų klebonų, t iįk , vaBaros stovyklas

ūkiniais bei organizaciniais rei- s-gos centro valdyba Kultūros j U^nai^r4 "u™ !UŽ ,pe^U?S. m®Uis Parduotus

kurie leido įvesti lituanistinių da 
lykų dėstymą į reguliarų pamo
kų tvarkaraštį,

b) iš kitos pusės su apgailes
tavimu junta vietos sąlygų stip
riai veiikančią įtaką, žymiai su
mažinusią visų švietimo darbuo
tojų bei jų talkininkų įdėtų pa
stangų lauktuosius rezultatus.

Gyvenamųjų sąlygų įtakoms 
bent iš dalies atsverti lituanisti
nio švietimo darbuotojai jieško 
naujų priemonių bei metodų lie
tuviškosios mokyklos ir šeimos 
pareigų kelyje ir skatina mo
kyklas ir šeimas:

a) ugdyti gerąjį lietuvį, nepa
laužiamą idealistą, sugebantį be 
atodairos kovoti už kilniuosius 
mūsų tautos idealus ir jiems 
aukotis,

b) mokyklos ir šeimos židi
niuose ugdomas Lietuvos meilės 
žiežirbas drąsiai ir ryžtingai iš
vesti į viešąjį gyvenimą, mo
kyklose ir namuose be abejonių 
ir baimės vartoti lietuvių kalbą,

c) suteigti vaikui pagrindinių 
žinių apie Lietuvą, jos praeitį ir 
dabartį, atskleisti tėvų gimto
sios kalbos gyvojo žodžio ir 
rašto paslaptis ir paruošti vaikų 
sugebėjimus, kad gražioji lietu
vių kalba būtų pilnutinė jauno
sios kartos minčių išraiškos 
priemonė.

Šiems tikslams pasiekti reika
linga :

a) sudaryti bendrą AJV ir 
Kanados mokykloms lituanisti
kos dalykų programą, kurioje 
tilptų lituanistinio švietimo.mi
nimumas,

b) ruošti trūkstamų vadovė
lių bei žodynėlių,

c) aprūpinti mokyklas litua
nistinėmis bibliotekomis ir vaiz
dinėmis priemonėmis,

d) sudaryti centrinę institu
ciją iš seselių ir pasauliečių mo
kytojų lituanistų, kuri koordi
nuotų lituanistinį švietimą at
skiromis sekcijomis JAV ir Ka
nadoje.

e) į lituanistinį švietimą į- 
jungti ir tuos lietuvių vaikus, 
kurie į mokyklą, ateina nebemo
kėdami lietuviškai,

f) mokytojų prieaugliui su
stiprinti lituanistiniam švieti
mui įtraukti akademinį jaunimą 
ir tremtines seseles,

g) lituanistinio švietimo bei 
tautinio auklėjimo klausimams

MUO’vflČČTNE —“ŠKKPAI
Visi gali Kauti

.»AVII) HIM.MAV PIIKSCIUI’TION 
PHAIOfACY

185 X. W»hash Avė., I ttli Fluor 
Chlrajro I, Illinois 
m: 2-1 (Kui —

kur vaikai besąlygiškai vartotų 
vien lietuvių kalbą ir ugdytų 
taurų lietuviškojo jaunimo cha
rakteri,

d) išsirūpinti, kad prie pirmo
sios Komunijos ir Sutvirtinimo 
sakramento vaikai būtų paruo
šiami lietuvių kalba, o mokslei
viams skirtosios pamaldos visur 
būtų su lietuviška Evangelija, 
lietuvišku pamokslu ir lietuviš
komis giesmėmis.

Visos aukščiau suminėtos prie 
monės bus sėkmingos, jei:

a) visi lietuviai tėvai susirū
pins savo vaikų lituanistiniu 
švietimu ir savo šeimose sukurs 
grynai lietuvišką židinį, kur vai
kas galės išgyventi pirmąjį kal
bos mokymąsi džiaugsmą gim
tąja kalba,

b) visi lietuviai mokytojai įsi
jungs į Amerikos Lietuvių Mo
kytojų s-gą ir organizuotai vyk
dys bet kokiose aplinkybėse li
tuanistinio švietimo programą,

c) visos lietuviškos parapinės 
mokyklos pagal krašto įstatymų 
galimybes suteiks galimybių li
tuanistiniam švietimui, lietuviai 
kunigai ir parapinių mokyklų

kongrese, Chicagoje, įpareigota
korespondenciniu būdu išrinkti Ats. Netvarkingas, nepunktu- 
naują ALMS centro valdybą, alūs ir vėlyvas vaikų grįžimas į 
Dabartinė CV vykdydama šį į- namus yra blogas įprotis. Šio 
pareigojimą, prašo visus ALMS įpročio šaknys glūdi ne vien tik 
skyrius pranešti savo narių są- blogame vaiko palinkime, bet ir i 
rašus su adresais. Pranešime nu- tėvų menkame - dėmesyje į savo I 
rodyti pageidavimus, kurioje vaikų auklėjimą. Yra tėvų gal-1 
lietuvių kolonijoje pageidautina vojančių, kad vaikas turi turėtit 
išrinkti naujoji valdyba, yisas laisvės, bet jie dažniausia apsi-, 
sugestijas ir informacijas nau- lenkia su tuo nepalaužiamu1 
jos valdybos rinkimo reikalu auklėjimo principu — vaikų 
prašome siųsti CV sekretoriui— laisvės ribų nustatymu. Nevar- 
Bernadetai Beleškienei, 6921 So. Į žoma ir beribė vaikų laisvė nėra 

tikra ta žodžio prasme1 laisvė, 
bet vaiko jautulių ir veiksmų 
mutulys, iš kurio nieko gero ne-

Claremont Avė., Chicago 36, Iii.
ALMS Čcntro Valdyba

Kas daryti?

vadovėlius, leidėjai nenusista- 
tę naujųjų laidų siųsti.

SKANIAI PAPIETAUKITE 
SAVO ŠEIMA 

Kiekvieną sekmadienį 
CRAWP0RD GARDEN 

RESTORANE 
Evergreen Parke 

Seimininkė „ -»». _ _Jūsų
SiclM-rt kvie-

k.ų, vištienos ir žu
vies, vėsinamose pa 
talpose. Rainos nuo $1.75.

3941 AVEST 9;>th STREET
Tel. GA.rd.en 4-4900

*• mram:

galima tikėtis. Vaikų gerų įpro- j ATREMONTUOKIT ir PAGRA-' 
čių ugdymas turėtų būti prade-' ŽINKIT SAVO NAMUS DABAR!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
Didžiulis, Vasaros Sezono, Baldų

IŠPARDAVIMAS
Sutaupykite nuo 20% iki 60% !

Išmokėjimai 24 mėnesiams, be finansų kompanijų
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 

Už $69.00 parduodamos studio cautch pas mus $3Q-00 
Už $99.00 parduodamos sofos, nakčiai miega

mos, pas nius tik . .................................................$69-00
Už $150. parduodamos 3 dalių sofa, kėdė ir oto- 
man, nakčiai 2 patogios lovos, pas mus tikĮj;-^ 9-00 

Už $200.00 parduodamos sofos su kėde, nylon,
ar vilnos apmušimu, naujausių spalvų,
pas mus tik.................................................................$ -| 40.00

Už $2503)0 parduodama sofa ir fotelis nylon 
ar vilna, naujo stiliaus, pas mus ................. $99-00

Už $300.00 parduodami sofa ir du foteliai eu
ropiečių skonio, pas mus . . . .............................$249-00

Už $590.00 parduodami setai Karpen, Pullman,
Nautbome, pas mus

Už
MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI 

$30.00 parduodami t-|)iįnkūiniai matracai

$399-00

$19-00įvairių firmų ir dydžių, pas mus.............
Už $50.00 Simmons, Columbia, Burton Dixie,

Sealey matracai, pas mus ....................................$39-00
Už $150.00 parduodami ąžuolo ar riešuto mie

gamieji su šlifuotu veidrodžiu, pas mus ..........$99-00
Už $200.00 parduodami 5 dalių puikūs ąžuolo

miegamieji, pas mus tiktai . . . ...................... $149-0®
Už $350.00 parduodami raudono medžio 5

dalių miegamieji, pas mus . . . . ...................... $249-00
Už $500.00 Brazilijos 5 dalių raudono me-...........................

džio miegamieji su 2 lovom, pas mus tiktai $349-00
Už $750.00 Švedijos kietmedžio 5 dalių mie-...........................

gaiuieji, didesniem kambariam pas mus. $499-00 
. ŠALDYTUVAI — PEČIAI

Už $200.00 parduodami 8 cub. šaldytuvai par-...........................
cclano vidumi, pas mus tik •>.........................$169-00

Už $250.00 parduodami 9—IŲ cub. šaldytuvai
visų firmų, VVestinghouse, Norge, Kelviną-...........................
tor, G-E, Frididaire, pas mus tik . . • ••$199.00

Už $520.00 13.1-2 cub. dviem durim šaldytu

vai, pas mus tiktai ............ ................................ $415-00
Už $120.00 parduodami virimui pečiai, pas

mus tiktai ..................................................................... r $85 00
Už $160.00 parduodami parcelano virimui pe

čiai, nedūžtamo parcelano, pas mus tik. . $129-00
1Ji $200.00 parduodami automatiški pečiai su 

su dviem kepinio pečiais .... .......... .................$169-00
Šildymui Moore, Siegler gazo pečiai ...................$99-00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ IR VIRTUVIŲ STALAI
Už $69.00 5 dalių forniea virtuvėm stalas par

duodamas, pas mus tik ..................................... - - 9-00
Už $100.00 5 dalių formica stalai, įvairiausių

spalvų, pas mus .............................................................$68-00
Už $150.00 parduodami 7 dalių formica stalai, 

pas mus tik .......................... .................................$ “| “| 0 (JO
Už $150. parduodami 5 dalių valgomojo kamb.

baldai, ąžuolo, riešuto ar raud. medžio, $119-00
Už $300.09 parduodami 7 dalių valgomieji, rie

šuto ar ąžuolo, pas mus tik. . . . ...............$200 00
Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomieji 57

metų stiliaus, pas mus .............. ..........................$395-00
KNYGOM SPINTOS — RAŠOMIEJI STALAI

Už $29.00 pardiKMlamos ąžuolo ar riešuto me
džio knygom spintos, pas mus tik

Už $39.00 parduodamos stiklo durim knygų 
spintos, pas mus ...................................................

Už $59.00 stiklo durim knygoms spintos 36” 
pločio, d a Imi r pas mus . ...................................

Už $29.00 parduodami rašomieji stalai, tik.
Uz $-19.00 parduodami ąžuolo rašomi stalai,

pas mus ...........................................................................
Už $120.00 parduodami rašomi stalai europie

tiško dydžio, tik ................... .......................................
Linolcum 9x12, įvairių spalvų, tik ..........................

TELEVIZIJOS APARATAI
Visų Amerikos fabrikų RCA, Admiral, Dumont,

Traveler, VVestinghouse, G.-E. ir kitę: 17 inčų......................
ąžuolo ar mahogany ........................ ...................$99-00

21 inčo parduodami u2*$300.00, pas mus tik • $ Q 9.00
21 inčo TV visų firmų ąžuolo ar raudono me

džio tiktai ................. ................................. .............. $229-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio po............ $6-^0

Lietuviii Prekybos Ramuose visos pi akės 
be sugadinimu ar brokų

FURNITURE CENTER, INC.
3224 So. Halsted St. Vlctory 2-4226

Įmonė atidaryta: Pirm., ketv. 9-9:30; kit. dienom 9-6; sek. 10-5.

Kl. Turiu šešiolikos metų sū- tag gana ankstyvame vaiko am-! Congo Wall piastic coateii sienų
r _i-_: _=—i. j------------,_i i apmušale, pėda................... 39c.

Tile,master, topic tile Kvdrat.
pėda ........................................ 29c.

Dažai —- Sienų popieriai — 
Grindys & Sienų tile

TED STANKIEWICZ
2458-60 W. 47th St., FR 6-3294,
Kreipkitės į mumis dėl eksper- 
tiškos instaliacijos, apskaičiavi

mai, nemokamai.

* t.n-o n 11 <x cnmoLji v eime v cLiti"
nų. Labai mėgsta draugystę ir žiuje ir jis ugdomas be paliovos 
ją pasirenka be tėvų pritarimo
ar pageidavimų. Ar aš galiu sū
nų prievartauti, kad jis rinktųsi 1 
sau draugus tokius, kokius aš, 
kaip tėvas, reikalausiu?

su nuosaikumu iki jo subrendi
mo.

Dėl vadovėlių

Ats Draugystė jaunimui labai 
svarbi ir reikalinga. Tėvai nega
li savo vaikų - varžyti, ir be jo
kios draugystės juos namuose 
laikyti. Parinkta draugystė vai
kui iš prievartos nebus' draugys
tė, bet tikras pedagoginis nesu
sipratimas. Tėvų pareiga iš an
ksto pramatyti savo vaiko polin
kius draugystėje ir nejučiomis 
pramatyti jam draugus ir suda
ryti sąlygas, kad vaikas pats 
susidraugautų, su pageidauja- 

esel’ės vienuolės mokytojos1 mais, nejausdamas primestinu-

A. Rinkūno vadovėlių “Kregž
dučių” pirmosios ir antrosios 
dalies laidoms išsibaigus, “Žibu-

nuoširdžiai vykdys čia užsimo
tus planus ir ugdys jaunojoje 
kartoje lietuvių kalbos ir tėvų 
krašto — Lietuvos* meilę.

mo.
Kl. Mano sūnus įprato vėlai 

grįžti namo. Kai aš pasiteirau
ju, 6ur jis buvo, jis pasiaiškina,

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad. Ir 
ieštad. • vai. ryto iki 4:80 p.p.

OFISO VALANDOS:
Trečlad. 9 ryto iki 19 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki 9 vat vak.

Clybourne Upholstery
Baldai* pataisomi. Veneciškos u- 

žuolaidos aptarnaujamos. Specialios 
kainos rff apmušalus — kėdės 34.00, 
sofos $68.00, apmušant 3 nr daugiau 
dalių komplektų. Nemokamai paima
me ir pristatome. Greitas patarnavi
mas. Geras dalbas. Geros kokybės 
medžiagos.

Tel. GR 7-5693

TERROS KNYGYNE JAU GAUTA
St. Raštikio “Kovose dėl Lietuvos”, atsiminimai .... $7.00
Dr. V. Sruogienės “Lietuvos istorija”............................. 12.00
A. Valucko “Nemuno sūnūs”, romanas, du tomai, abu 7.00
Jurgis Savickis “Žemė dega”, atsiminimai ...................... 4.50
P. Galaunė “Lietuvių liaudies menas” ............................... 8.50
A. Mironas “Naujas veidas”, novelės  ...................... 2 50
J. Simonaitytė “Pavasarių audroj”, romanas................. 2.50
Lietuvos žemėlapis, LE leidinys .......t.............................3.50
ir visos kitos lietuviškos knygos tiek Terros, tiek ir kitų 
leidyklų leidiniai.

Ten pat gintaro pa|Hiošalai, kristalas, medžio drožiniu, 
tautodailės audiniai, keramika, patefonams plokštelės, odos 
dirbiniai, vokiškieji radijo aparatai ir fonografai ir d. kt. 
Kainos žemos, pasirinkimas didelis.

ADRESAS:

TERRA, 3333 S. Halsted St., Chicago 8, III.

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams; televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

NARIAI UETUVIĮJ TAUP. IR SKOLINIMO

Pasinaudokit Reta 
Proga !

BURTON - DIKIE
Pagarsėję 

MATRACAI 
vietoje $89.50 

dabar pirksite už:”

po<t
$

B-VIŲ LYGOS KURIOSR ,

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SIO.OHO.Of 
I N

Paskolos Duodamos Name Igljlimit 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO i SAVINGS t LOAH ASSM.
6234 S. Westem Avo. Chicago 36, III

M

£*4

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th SL Chicago 32. Ui.

z DISTRICT SAVINGS A LOAN ASST 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, IU

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVĄ)

2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711
NKLLIR BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

ST. ANTHONY SAVINGS R LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. III., Tel. TO 3-8131-32

IIMIVERSAL SAVIHGS A LOAH fcSSM.

1800 S. Halited St. Chicago 8. Dl.

$19-00

$29-00

$39-00
$19-00

$39-00

$89-00 
•• $6-50

X.

I
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DON KAMILIUS
• I

Dr. P. CELIEŠIUS, I ndiana Harbor, Ind. 

Guarcschi, Don KamiUaus žmogų degraduoja į gyvulio ly-
nittža.sis pasaulis, II dalis, sulie
tuvino A. Sabaliauskas, 223 pus. 
Išleido “Tėvų kelias” Caracas, 
Venezuela, 1956 m., Spaudė Sa
leziečių spaustuvė. Tiražas 
1,500. ,

a) Veikalo apybraiža

“Don Kamiliaus” knygos ant
roji dalis yra tęsinys Don Ka
miliaus gyvenimo nuotykių iš 
pirmosios dalies. Tiek kalbos, 
tiek stiliaus, tiek formos požiū
riu abi dalys sudaro glaudžią 
vienumą.

Matomai Giovanni Guareschi 
yra gabus rašytojas, kad net ir 
eilinio gyvenimo aprašyme su
randa labai būdingų ir įdomių 
momentų, trumpais išsireiški
mais pabrėžia stiprius charak
terius ir tuo suteikia visam vei
kalui nepaprasto kolorito. Tei
singai sakoma, kad geram me
nininkui nėra paprastų dalykų, 
nes jis sugeba kasdienos pilkąjį 
gyvenimą transformuoti į meni-1 
nį kūrinį. Juo labiau, kad mūsų 
minimasis autorius turi stipraus 
Humoristo meninę gyslelę. To
dėl, kur tiktai jis savo humoris-' 
tiniu žodžiu paliečia, ten turi 
žmogus su pasigėrėjimu ir ma
lonumu nusišypsoti, net ir to
kiuose rimtuose momentuose, 
kaip Don Kamiliaus pokalbyje 
su Dievu.

Don Kamilius iš prigimties 
yra stambios išvaizdos, milži- 

’niškos sveikatos, sveiko proto, 
nors ir ne perdidelės išminties, 
greitos orientacijos ir sąmojaus, 
giliai religingas kunigas, bet 
staigus savo poelgiuose, judrus, 
temperamentingas — šimtapro
centinis italas. Jo vieno pilna 
visoje parapijoje. Nėra nė vie
no svarbesnio įvykio, organiza
cinio sąjūdžio, kur nebūtų daly
vavęs Don Kamilius. Jis ginči
jas ir politikuoja. Kur negelbsti 
žodis — padeda kumštis. Čia jis 
atgailoja ir meldžias, prašyda
mas altoriaus Viešpaties patari
mo, čia vėl maišosi tarp komu
nistų. Tačiau visi jo žingsniai 
nukreipti vienam ir tam pačiam 
tikslui — kuo daugiau avelių, 
suklaidintų komunistiniais paža
dais, atvesti į tikrąją Kristaus 
kaimenę — Kat. Bažnyčią. Prie 
šio tikslo eidamas vienus veikia 
malda, kitus žodžiu, trečius sa
tyra, dar kitus pasiaukojimu ir 
labdarybe. O kai jau nė viena 
iš šių priemonių negelbsti, tada

gi-
“Kai Peponis apsikabinėjo 

medžioklės įrankiais, Žai (šuo) 
pažvelgė į jį, paskui į Don Ka- 
milių.

— Eik, eik, — ragino šunį 
Don Kamilius. — Jis yra gy
vulys, bet nekanda. Žai ėmė 
sekti Peponį, bet netrukus sua
bejojo ir atsigrįžo.

— Eik, eik. — pakartojo Don 
Kamilius. — Tik būk atsargus, 
kad tavęs į savo partiją neįrašy
tų.” (p. 158). •

Ir reikia stebėtis, kad Peponis 
nesupyksta. Jis jaučia Don Ka
milui simpatijos, bet dėl komu
nistinės ištikimybės orumo sten
giasi ją nuslėpti. Pagaliau jis 
yra Don Kamiliaus paveiktas, 
kad tampa sielos gelmėse tikin
čiu ir nakties metu slaptu Kris
taus Švenčiausiame Sakramen
te adoratorium, bet išviršiniai 
liekasi ištikimas partijai. Tai 
yra daugelio mūsų laikų komu
nistų vaizdas. Jie savo gelmė
se yra tikintieji ir linksta prie 
religijos, tačiau partijos griežta 
disciplina j/os sulaiko nuo vie
šo savo tikėjimo išpažinimo.

c) Vertimas
Kad “Don Kamilius” yra bio

grafinių nuotrupų meniškai ap
dorotas kuYinys„tai yra auto
riaus kūrybinio genijaus rezul
tatas. Bet kad tas kūrinys mūsų 
kalboje neprarado savo spalvin
gumo ir meninės vertės, tai yra 
vertėjo nuopelnas. A. Sabaliaus
kas tiksliai ir žaismingai varto
ja mūsų kalbą, paįvairindamas 
ją raseiniškių žodingumu. Jis 
jaučia sinonimų prasmės stiprė
jančią ir silpnėjančią galią ir 
dėl to juos naudoja labai taik
liai. Pavyzdžiui žodį "kvailas” 
jis naudoja ištisos skalės plo
čiu: kvailas, paikas, pakvaišęs, 
neprotingas ir pan. Jis jaučia, 
kur mintis reikalauja stipresnės 
formos, silpnesnės, ar visai len
gvos. Tuo pačiu žodžiu niuan

suodamas vertėjas išreiškia! poliau tęsėme pasikalbėjimą 
minties spalvinę atomainą : laisvai įvairiomis temomis. Ypa-į 
griežtumą, nuolaidumą, draugiš- tingai jam buvo įdomu mūsų 
kurną, atlaidumą. į liaudies menas, p. Daužvardie- į

Itališko autoriaus veikalas! nės anglų kalba išleista knyga 
vertėjo pajėgumu įgavo lietu-’ apie lietuviškus valgius. Pasi-

sakė — labai norėtų ją turėti.! 
Kaskart vis labiau domėjosi mū
sų kraštu ir lietuviais bei jų nu
veiktais darbais. Nustebo, kai 
sužinojo, jog ir enciklopediją 
leidžiame, kartu suteikė žinių 
apie save.

Jis mums miel&*s ir savas
i .

Šernas yra mums mielas ir 
savas. Tiesa, lietuviškai jis ne
kalba, bet juk jo motina nelietu-

viškos dvasios. Tiesiog galima 
teigti, kad "Don Kamiliaus” vei
kalas yra neverstas, bet lietu
viškai atkurtas. Net asmenvar
džiai su vietovardžiais pagal 
jų etimologinę kilmę įgavę lie
tuvišką skambesį: Raudonodis,
Pukys, Liesius, Šlubis, Šird- 
spauda.

Dėl humoristinio pobūdžio 
ir trumpų, bet taiklių ir spal
vingų apibūdinimų, knyga 
“Don Kamiliaus mažasis pa- vė, išvežtas iš gimtojo krašto,

natrą keletą kartų. Jis, kaip ir 
kiti, kartojo ir vargo prožekto
rių šviesoje. Paskutinį kartą Si
natrą mačiau filme “High Socie- 
ty”. Jis su Grace Kelly (dabar 
princese Rainier) “sumušė” 
kartojimo rekordą — man ten 
bestovint dialogas buvo karto
jamas 12 kartų. Kam klaidinti 
skaitytojus!

Grįžtant prie Šerno — jam 
reikia tik linkėti ne eilinės sėk
mės, nes su juo kartu bus mini
mas ir mūsų Lietuvos vardas.

Tuitas žmogaus širdį greičiau 
sukietina, kaip verdantis van
duo kiaušinį. ' — Priežodis

saulis” yra įdomi, suaugusiems 
patraukli ir tinkanti skaityti 
jaunimui.

Besikalbant su akt. Šernu
JUOZAS KARIBUTAS, Los Angeles

illllllllllllllllllltllllilliillllllliiliiiilllliini
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Miehigan City TRiangle 2 2711 
Lietuviškas *111818188, alur ir vynas 

Gera maudymuisi vieta
IIIIIllllllll1111llllllllll llllllllllll111IIIIII1111

Kun. Ant. Sabaliauskas,
Don Kamiliaus vertėjas

Beverly Hills, vienoje puikio 
je terasoje: kur skėčiai dengia 
nuo saulės kaitrių spindulių, o 
gėlės supa Visą vasaros dienų 
grožį išpasakodamos, prie šal
tų užkandžių ir gaivinančių gė
rimų vyko mūsų poros valandų 
užsitęsęs gana draugiškas ir 
malonus pasikalbėjimas.

Šerno būdo savybės

Pavadinčiau jį labai mielu, 
tikru Lietuvos vaiku, nors ne be 
savotiškų charakterio savybių: 
sentimentalus, daugiau mėgstąs 
vienumą bei jam tik labai patin
kamus asmenis. Jam atrodo, 
kad geriausia ir jaukiausia ga
lima praleisti laikas, tik mažoje

mielai sutiko prisidėti prie siun
čiamo sveikinimo.

— Džiugu — kalbėjo jis, — 
kad lietuviai, būdami'tiek toli 
nuo savo tėvynės, sugeba išlik
ti ištikimi savajai tautai, ir jos 
kultūrai. Mane stebina jūsų 
siuntinėjama spauda, kurią aš 
vertinu. Kartu ta proga noriu 
išreikšti ir padėką už parodymą 
didelio dėmesio man su išėjimu 
“Helen of Troy”.

likęs našlaitis be tėvo, per 30 
metų nematė nei Lietuvos, nei 
lietuvių. Savo lietuviškos kilmės 
neslepia. Štai, vienos progra
mos pirmame puslapyje skaitė
me vardus Rossana Podesta ir 
J. Šernas, ir po abiemis buvo 
parašyta, kad* viena italė, kitas 
— lietuvis. Už tai Podesta bu
vo apdovanota ordinu, kaip gar
sinanti Italijos vardą. Dėl to 
nusipelno pagarbos ir Šernas. 
Taigi — netiksliai daro kaiku
rie korespondentai savo taria
ma kritika tik atbaidydami tuos 
lietuvių kilmės žmones, kurie 
jaučia ryšio su mumis.

Apskritai mūsiškiai tarpais 
nevengia netikslumų, štai vie
name laikraštyje Verbūnas ra
šė : “Frank Sinatra atsisakė 
nuo milžiniškų pinigų apmoka-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiimt  m

STATYBAI 
IK NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITTON AS. Prez.
3039 So. Halsted St.

TeL Victory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitiiii

— Beje. Kokį moralinį pasi-, mos sutarties dėl to, kad kaiku- 
tenkinimą jutote po šio garsaus'rias scenas reikėJ° kartoti po
filmo ir kokie tolimesni planai?

— Filmą “Helen of Troy” pri- 
skaitau prie vieno iš savo laimė
jimų. Kai dėl tolimesnių planų, 
sunku būtų ką tikro pasakyti

du ar tris kartus. Jis tevaidina 
tik kartą”.

Man pačiam teko matyti Si-

jaukioje savų artimųjų bičiulių Da5ar man svarbiausia —

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih 
Telef. REpublic 7-6hO3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atsto vas

4919 So. kaulina St 
PRospect 6-7960 

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiin

problema yra
būdžio. Yra atsitiktmų, kada ku
nigas, pagal momento reikalą, 
besivaduodamas sumanumu, tu
rėtų pasielgti vienaip, o įstaty
minis orumas reikalauja kitaip. 
Dauguma, sekdami įstatymus ir 
veikimo taisykles, patenka gy
venimo rutinon ir jaučiasi ra
mūs. Kiti gi, vaduodamiesi sąži
nės balsu ir pastoracine intuici-

. .... , , . ja, pasielgia pagal pasisiūliusį
CKteia darban savo stiprią momento reikal Toks ir 

kumšti, pncs kurilĮ niekas neat- ku„ Don Kamilius Jls dažnai 
silaiko. Ir reikia stebėtis, kad

draugijoje. Paklaustas apie di- 
cįesnio masto “party” atsakė:

— Gyvenimas yra per trum
pas, kad aš galėčiau juo taip 
pigiai švaistytis. Tai juk atima 
daug brangaus laiko. Norint ką 
nors gero per tų trumpą gyveni
mą sukurti, to negalima sau 
leisti. Aš per tą taip trumpą gy- 

i venimo tarpą ir taip nedaug ką
—------------------------------------ ------- , spėsiu nuveikti. Be to, labai
Antroji šiame veikale iškeltoji mė?stu vienumą, tęsė jis to-

pastoracinio po-'liau- ~ šeim* ir darb^ šiuo me’ 
tu noriu baigti raš/ti knygą, ku-

materialistus, viską vertinan
čius tik pagal medžiagą ir jėgą, 
klebono kumštis sužavi, bent gi mas klausia; 
toje Guareschi knygoje.

b) Problematika’

veikia pagal savo pastoracinę 
nuojautą. Po to bėga bažnyčion 
ir vienas su Kristumi kalbėda-

Abiejų “Don Kamiliaus” da
lių pagrindinė problema yra 
santykis krikščionybės 3U bolše
vizmu. Pirmajai pasaulėžiūrai 
reikšti autorius davė charakterį 
Don Kamiliaus asmenyje, ant
rąją pasaulėžiūrą pertiekia 
skaitytojui Peponio asmuo. To-. 
dėl visame veikale tuodu asmens 
nuolatos susitinka, nuolatos 
ginčijasi, nuolatos vienas antrą 
patraukia per dantis, nuolatos 
abu stengiasi išsilaikyti savo! 
pasaulėžiūros artumoje, išlai
kant reikiamą distanciją tarp 
savosios ir priešiškos, nuolatos 
stengiasi vienas antrą paveikti. 
Don Kamilius Peponį gerbia 
kaip žmogų, bet rūpindamasis 
jo sielos išganymu, nepamiršta 
jam priminti, kad komunizmas

“Viešpatie, ar nebūtų geriau, 
jei aš vietoj būdam.-s kunigu, 
imčiau verstis vežiko amatu?

— Ne, — nusišypsojęs atsa
kė Kristus. — Arkliams nerei
kia dvasinių patarnavimų, žmo
nėms gi visuomet reikia.

— Viešpatie, jei pasakyčiau, 
ką padariau, pakeistum savo

Ne, Don Kamiliau: aš pa
keisčiau savo nuomonę, jei Pe
ponis būtų ne žmogus, bet gy 
vulys.” (p. 189).

pigiai ni SArniAi 
PERKRAUSTAU
BALDUS
vietoji, n: l* toliau 
K. EIDUKONIS

intują dideli aunaveiunj 
ir apdraudaa 

W. 91st St. Chicago. Hl. 
Tel. PRescott 9-2781

ri jau stumiasi prie pabaigos. 
Tas man atima daug laiko. To
liau, kai esu laisvas, tvarkausi 
apie namą: dažau, prižiūriu ap
linką ir t. t.

— Taip niekur neišeiti ir ne
pasilinksminti, ar nėra per daug 
monotoniškas gyvenimas ?

— Ne. Dienos yra kuo pra
turtinti ir paįvairinti. Žinoma, 
visada einu kad ir į tuščiausius 
subuvimus, kur liečia tiesioginį 
mano darbą.

Stebisi mūsų organizuotumu
Jo prašomas siuntinėjau ang

liškai — lietuvišką spaudą. Sa
kosi, spaudą kruopščiai peržiū
ras ir jį lietuvių organizuotumas 
— stebinąs. Išgirdęs apie mūsų 
du didelius įvykius — kultūros 
kongresą ir dainų šventę jis

baigti knygą “The Climate Ma- 
kes the /Seas on”. Paskutiniu 
laiku turėjau dar porą filmų dėl 
televizijos ir ką tik baigiau 
“Riddle of The Red Nite“. Tas 
ir atėmė nemaža laiko. Jei siek
ti dar toliau, tai viskas ne mū
sų rankose, nieko nebūt galima 
pasakyti. Nebent tik spėlioti.

— Girdėjau, kad jūsų motina 
rašo. Ar ji ir dabar ką nors yra 
išleidus ?

— Taip. Ką tik neseniai baigė 
knygą “Tu enfanteras dans la 
douleur” ir antra yra leidžiama 
— “Echec au silence”. Kaip tik 
paskutiniuoju laiku mano moti
na yra labai užsidariusi ir daug 
rašo. Kiek teko iš jog girdėti, 
ruošiasi išleisti ir savo atsimi- 

ka^ba-

P&JJOKIJBKA
T, DEIMANTAI Gi I.AIRRODUAI 

Pardavimu Ir T&laynuui 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82, Iii. — Tel. LA 8-8617

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WOE8 stoties — Banga. 148. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

S:46 Iki 8:<0 vai. -ryte 
SEfiTAD. 8:90 Iki 8:10 ryte 

FIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
SEKAD. 8:80—»:SO v. r. U stotie* 

WOPA — 1490 kil.
Chicago 29, JI. HEmlock 4-1418

7111 So. ROCKWKLL ST

MOVI N G
4. BENIULIS atlieka įvairiu* 
u>erkraustymus ir pervežimui 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BL 7-7075 arba 
PR 8-9842

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 S*. Halsted SI. Mtaad 5-1252

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 

šv. Kryžiaus relikviją
Popiežius Pijus XII dovanojo 

iv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
itigmatizuotojai Teresei Neanum- 
įaiteL

Apie Teresės Nenmanaltfts gy 
/enimą — kaip ji pergyvena Kri- 
itaus Kančias, kaip jai pasidaro 
int rankų ir kojų stigmos (žai- 
fos), i* kurių teka kraujas — , 
Dikčiai aprašyta kun. J. Burkaus 
larašytoį knygoj TERESE NEU- ! 
KANAlTft. Knygoje yra daug i 
nuotraukų su Teresės Neuman i 
naitės pergyvenimais. Gražus J 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio ( 
’ormato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”.
2884 S. Oakley Ava-

Chicago 8, HL

GUŽAUąKŲ
BEVERLY HILLS GBLINYCIA 
Geriausios g818s d#l vestuvių, banke 
tų, laidotuvių Ir kitų paouoSlmų.

9445 W£ST 08RD STREET 
TeL PRospeet 8-0888 Ir PR 8-0854

rx

C|/|D’C SELF OfVli 9 SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202 
_AUGUST - RUGP. MĖN. 9, 10 ir 11 DIENOM \

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
MOUQUIN, 10 years Old

IMPORTED BRANDY Fifth $3.98
GRAIN ALCOHOL. 190 Proof

V.S.P. Fifth. . $4.89
RON QUERIDA, 8 years Old

IMPORTED RUM Fifth $2.89
LANGS 8 years Old IMPORTED

SCOTCH VVHISKEY Fifth y $4.59
CINZANO VERMOUTH

Svveet or Dry Fifth $1.39
KIJAFA WINE Fifth $1.69
WELL KNOWN 8 years Old 100 Proof

BONDED WHISKEY* Fifth $3-69
COFFEE LIQUEUR Fifth $3-79
BLATZ BEER, Case of 24 ckns Case $3-50

■J ’ 3S9

FEDERflL
5AVFNG5

Chartered <9 Supervtaed 
by the U. 8. Onvertinient

MUTUAL FEDERAL S AT INGS REKORDAS...

• Įsteigta Chieagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrove pergy veno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per-
stojimo. ,

*

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

•
• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti^ paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIE^ I

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phone VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKA8, Praa

Chartered Ir Snparviaed by tha United Statei Oovarnmaat

Įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo 9-toa ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-toa valandoa 
ryto iki 8 vai. vakaro. ŠeStadieniaia nuo 9 vai. rvto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais vigai neatidaroma

d
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NAUJOS KNYGOS LIETUVOJE
ANT. BERNOTAS, Waterbury, Conn.

Be jau anksčiau šioje vieto
je aprašytų, naujai Lietuvoje 
vaikams išleistų knygų, dabar 
gautos dar kelios knygos, skir
tos iki mokyklinio amžiaus vai
kams. Visos knygos didelio for 
mato, spausdintos gerame pie
šimo popieriuje ' ir gausiai i- 
liustruotos. Spausdintos Kau
ne, K. Požėlos vardo spaustu
vėje. Visas knygas išleido Vals 
tybinė Grožinės Literatūros 
leidykla Vilniuje 1955 metais.

1. Antanas Strazdas SENE
LIS GANĖ AVELES, iliustra
vo dail. O. Kirnaitė, 20 pusla
pių knyga.

Tai žnomojo mūsų liaudies 
dainiaus .— poeto kun. Antano 
Strazdelio trys daines, išleistos 
skaityti patiems mažiesiems. 
Knygoje telpa šios dainos: 
"Aušra”, kurioje Strazdelis 
apdainuoja rytą kaime,' laukuo
se ir pievose; “Sęnelis ganė a- 
veles” — apdainuoja, kaip se

Takučiu.
Bėga zuikis.
Žydi gėlės.
Čiulba ulba 
Volungėlės.

>— Argi oras 
Ne puikus?
Bėgtum lėktum 
Į laukus...

Iliustracijos dail. V. Kos
ciuškos — viso jų čia 20, labai 

1 dailios, patrauklios ir mažie
siems savo turiniu labai' prie 
širdies.

Knygutės išleista 40,009 eg
zempliorių; ats. redaktorė E. 
Liobyt’ė, techn. redaktorius Č. 
Vyšomirskis, korektorė D. Me- 
ciūnaitė.

3. Svečiuose pas saulutę, slo
vakų liaudies pasaka, vertė J. 
Stukas, iliustracijos dail. 
J. Vasencovo, 16 pusi.

Šioje slovakų liaudies pasa-

Šv. Mykolo parapijos choras, vadovaujamas N. Kulio, su savo klebonu kun. A. Valančiumi

vertė I. Olšauskaitė, 20 pusla
pių. Išleista Vilniuje 1956 m.

Knygoje telpa dvi apysaku- 
tės vaikams: ‘‘Peliukas ir pieš
tukas” ir “Gaidys ir spalvos”. 
Pirmojoje pavaizduota, kaip 
Peliukas (pelytė) pagavo'Vo- 
vos pieštuką, o pieštukas nu
piešė katiną, kurio Peliukas iš
sigando ir dingo savo urve. 
Antrojoje papasakota, kaip 
Vova (toks berniuko vardas) 
nupiešė gaidį, bet jis buvo ne
spalvotas ir kaip vėliau gaidys 

. koje pavaizduota, kaip saulutė palaipsniui ąsigijo spalvas.
Apysakučių iliustracijos pa

rui. Su dideliu vargu vokiečių 
okupacijos metu įsteigtas tas 
mokyklas vėliau daugumoje iš 
katalikų prievarta atėmė ir su
valstybino autoritatyvinis tau
tininkų režimas.

• 30 m. sukaktis kaip mirė 
inž. P. Vileišis sueina rytoj, 
rugpjūčio 12 d. Tą taurų idea
listą lietuvį mirtis užklupo Pa
langoje 1926 m rugpjūčio 12 a.,
beeinantį 76-tus metus amžiaus, «iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiimiiimii

lietuvių parapijos Urugvajuje 
ir tėvui J. Bružikui talkins pa
storacijos darbe. Naujas jo ad
resas: Casilla 1565, Montevi- 
deo, Uruguay, S. A.

• Apie A. Mickevičiaus poe
ziją. Sovietuose išleistas nau
jas veikalas “Adomo Mickevi
čiaus poezija” parašytas M. 
Rylskio. Knyga turi 80 pusi.

Valiūuienės vasarvietėje
priimami svečiai į namą ir į ka
binas. Gražus reginys į Atlan
tą (5 min. į privatų pajūrį). 
Aplinkui pušynas. Raini poilsio 
vieta (i/į mylios nuo did. kelio 
— route 3) su geru liet. maistu 
ir už pilną išlaikymą tik $30.00 
J savaitę suaugusiems. Kabinos 
be maisto $50.00 į sav. 1 šei
mai (2 kamb., virtuvė ir šiltas 
ir šaltas vanduo). Adr.: Mrs. 
O. Valiūnas, R. F. D. No. 2, 
Cape God, lSuzzards Bay, Mass. 
Tel.: Manomet 2023.

ARTI (RITI S A Itllll MATIEM. 
Nauji vaistai Hkaudaiitliiiiti raume

nims, aust y rusi. uis sąnariams. Sku
biai palengvinu parauilusių, mistvi il
sių, bei sutinusių nugaros, kilių, ko-

I Jų .kojų pirštų arba sprando ruo- 
1 menų ir sąnarių skaudėjimų. Varto- 
| kitę naujus AMERPOb vaistus. Tab
letės S 1.50, mostis Visl.as tik ui
S2.2U, pus Jūsų vaistininkų.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Koad,

Willow Springs, Illinois

Remkite dien. Draugą!

neliui beganant aveles, atbėgo nešvietė tris dienas, visi jos la
bai išsiilgo ir viščiukai išsiruo-vilkas ir norėjo avelę pagauti, 

kaip subėgę vyrai sugavo patį šė jos jieškoti; pakeliui prie
vilką ir nugabeno į dvarą pas N Pasijungė kiškis, šarka, an- 
poną, tas tijūnui liepė vilką iš- *r e^s’ *r v*s* U^*P° ant 
plakti ir paleisti; “Ei tu, Oo-!labai auSšto kaln0’ kur rado 
minykai”, kurioje apdainuoja-1 bešviečiantį mėnulį, o šis juos
ma vargšo baudžiauninko kar-'nuvedė ir Pas saulut^ Priža' 
ti dalia ir žiaurus tijūnas. dinta ,ir nuprausta saulutė vėl 

Dainų kalba netaisyta, pa- Prad®jo šviesti.
likta tokia, kokią vartojo , Iliustracijos ir ornamentai į- 
Strazdelis, užtat čia randame domūs’ *** viskas atllkta sl°-

tokius žodžius, kaip: štukelės, 
čėsai, dyvai, striokas, smertis, 
biednas.

Knygą labai gražiai iliustra
vo jaunoji dailininkė O. Kir
naitė. Iš viso yra 17 spalvotų 
iliustracijų ir vinječių. Piešta 
vandeniniais dažais. Iliustraci
jos sklandžiai priderintos prie 
dainų turinio ir žmonės dėvi 
tokius rūbus bei .vartoja įran
kius, kokie buvo Strazdelio lai
kais. Pavyzdžiui, kaimiečių bū
rys, sugavęs vilką, yra gink
luotas medinėmis šakėmis, 
spragilu, grėbliu, kultuve ir pa
galiais.

Knygos išleista 25,000 eg
zempliorių. Ats. redaktorė A. 
Liobytė, techn. redaktorius C.1 
Vyšomirskis, korektorė D. Me- 
ciūnaitė.

2. E. Mieželaitis ZUIKIS 
PUIKIS, iliustravo dail. V. Kos 
ciuška, 24 pusi. knyga.

Jau anksčiau okupuotos Lie* 
tuvos literatūroje reiškęsis E. 
Mieželaitis dabar parašė vai
kams knygutę “Zuikis Puikia”. 
Knygutėje lengva, eiliuota for
ma nupasakojama, kaip zui
kiai įsteigė savo mokyklą, kaip 
zuikienė ten išleido Puikį, bet 
tas, vieton ėjęs į mokyklą, su
viliotas pakelės įdomybių, su 
lape nuėjo į šokius, neišmoko 
pamokų ir už tai gavo dveje
tuką, bet vėliau pasitaisė ir 
mokyklą baigė penketukais.

Eiliavimo forma labai leng
va, kalba puiki ir mažiesiems 
lengvai' suprantama, vietomis 
primenanti Vytės Nemunėlio 
eilėraščius vaikams:

Jis — kuprinę 
Ant pečių 
Ir -— nurūko

vakų liaudies meno motyvais, 
tod'ėl lietuvio vaiko dvasia bus 
svetima. Gal tik naudinga su
sipažinti su kitų tautų kūry
ba, nes iš slovakų kūrybos lie
tuviškai, rodos, nieko nėra.

Knygutės išleista 50*,000 
egz.; redaktorius P. Velička, 
techn. redaktorius Č. Vyšo
mirskis, korektorė N. Karū- 
naitytė.

4. V. Sutejevas PASAKA 
APIE PELIUKĄ, apie gaidį ir 
pieštuką. Autoriaus piešiniai,

Ties autoriaus V. SutejeVo, iš 
dalies nespalvotos, todėl labai 
primena čia, Amerikoje, taip 
smarkiai paplitusias vaikams 
spalvinimo knygas — “Color- 
books”.

Knygutės išleista 50,000 
egz.; redaktorius J. Žemaitis, 
techn. redaktorius Č. Vyšo
mirskis, korektorė A. Tarase- 
vičienė. .

KRONIKA
• Saulės draugi jos įsteigtuose 

kursuose Kaune mokslas buvo 
pradėtas 1911 m. rugp. 11 d, 
taigi šiemet sueina 45 m. nuo 
įsteigimo tos švietimo įstaigos 
anais sunkiaisiais rurų okupaci
jos metais. Vėliau Saulės drau- 
’gija, išaugusi katalikiškoje Lie
tuvos visuomenėje, įsteigė visą 
eilę vidurinių mokyklų ir gimna
zijų baigiantis I Pasauliniam ka-

Jis yra išleidęs eilę savo ir kitų 
parašytų knygučių dar net sun
kiuoju spaudos draudimo metu. 
Taipgi bendradarbiavo Aušroje 
ir Varpe. Spaudos laisvę atga
vus, įsteigė ir leido pirmąjį lie
tuvių dienraštį Vilniaus Žinias.

• Antanas Mončys pakvies
tas į Lietuvių Dailės institutą 
tikruoju nariu. Šiuo metu 
skulptorius gyvena Paryžiuje 
ir aktyviai reiškiasi kūryboje. 
Mončys yra baigęs Ecole dės 
Arts et matiers mokyklą Frei- 
burge, Vokietijoje. 1950-51 me
tais studijas gilino pas skulp
torių. O. Zapkine, Paryžiuje. 
Laon bažnyčiai yra sukūręs 
kryžiaus kelius, kelionių Mado
nos ir Šv. Juozapo skulptūras. 
Metzo katedros bokštas turi 
apie 20 Mončiaus sukurtų 
skulptūrų. Lietuvių Religinio 
Meno parodoje Chicagoje gavo 
skulptūros premiją.

• Tėv. dr. J. Venckus, 28 
metus,dirbęs augštosiose mo
kyklose, dabar apsigyveno prie

DĖMESIO ATOSTOGININKA
Nepraleiskite neaplankę atostogų 

metu Wisc. gražaus Grotto Shrine.
šventovė Inspring urvas, nepaprasto 
grožio gėlės ir medžiai. Erdvi pikni- | 
kams aikštė, 6 mylios į šiaurę nuo 
VVisconsin Rapids ant State Hwy. 34

Kreiptis j:
REV. P. J. WAGNER 

Rudolph, Wood County, Wisc.
iiiiiiiiiiimiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

0402 S. Fairfield Avė., Cliicago 20
Tel. HF.mlock 4-8037 

VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI 
duoda pamokas. Prieš karų baigęs 
Čikagos universitetų.

1 dol. 25 ct. vai. — privačios. 
(S-čias augštas, durys po kairei, arti 

6 3-čios gatvšs lr Calif oi nla Avė.)

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantaa

1805 VVest 46 Street 
Chicago 9, DI.

Telef: IAfayette S-S085 
Gamina Juostas, takelius, Juosteles, 
pagalves vardinių, gimimo lr kitų 
progų dovanoms.

Jr
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Siuntiniai į Lietuvę ir Rusiją
per didžiausią Amerikos kontinente bendrovę

J KAM IENSKI
J A N I Q U E TRADING C0.

CENTRINI) RAŠTINE:
Toronto, Ont. Canada 835 Queen St. W............ Tel. EM 4-4025

SKYRIAI JAV:
New York City, N. Y. 306 E. 9th St.......................................Tel. GR 3-3470
Pittsburgh, Pa. 2013 E. Carson St......................... Tel. HU 1-5759
Minneapolis, Minn. 44 E. Hennepin Avė............. Tel. FE 6-2330
Buffalo, N. Y. 1162 Broadway ............................... Tel. FI 1272
Newark, N. J. 102 — 36th Av©............................................... Tel. BI 2-6816
Philadelphia, Pa. 725 W. Girard Avė.................................... Tel. St. 7-1422
Cleveland, Ohio 1029 Fairfield Av©.......................... Tel. CH 1-5547
Chicago, III., 2314 W. Cliicago Avė.......................... Tel. BR 8-6780
ir dar 10 kitų miestų Kanadoje ir JAV.
Pilnai garantuojamas kiekvienas siuntinys.
Pristatoma į dvi savaites.

Jūsų giminės Europoje gaus siuntinį he jokio primokėjimo. 

DIDŽIAUSIA BENDROVE DĖLTO KAD GERIAUSIĄ I

AR NORITE BŪTI KUNIGAIS?
TSvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus J kunigus. TBvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius: 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltSs po Panelės Švenčiausios vėliava; 
stokite , TBvų- Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novlclų vedSJul. Laiške pažymSkite kiek 
mokslo balgBte, klek amžiaus lr koks svei
katos stovis. Laiškų siųskite žemlaŲ paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngregaclja kviečia pas save kandidatus J brolius, kurie 

dirbtų jvairlus vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose Ir kitur. Labai pageidaujami mokų kokj amatų.. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimų ir sveikatų Dievui Ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedSJu: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj ir užbaigtus mokslus.

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

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

ATEIKITE IR PASIIMKITE!
Jau dividendų laikas Fairfield Savings Bendrovėje. Lie

pos 31 d., mūsų taupytojai pasiims didžiausią šešių-mėnesių di
videndą Fairfield’o istorijoje — daugiau negu $500,000! Su šia 
suma per paskutiniuosius 12 mėnesių mūsų kruopštiems tau- 
pytojams bus jau išmokėta virš VIENAS MILIONAS DOLERIŲ.

Jei jūs dabar negaunate dalies šio didelio pelno, tai lai
kas ruoštis kad ir jūs galėtumėte gauti. Atidarykite taupymo 
sąskaitą Fairfield Savings Bendruovėje dabar...pelnykite augš- 
tesnį,—negu—paprastą dividendų procentą už kiekvieną dole
rį kurj sutaupysite. Visos santaupos priimtos iki rugp. 15 d. 
pelnys pilną šešių mėnesių dividendą nuo rugp. 1 d.

FAIRFIELD SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1601 Milvvaukee Avenue 

Chicago 47, lll. EVerglade 4-3600

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių ? , 
lietuviškų valgių. Atidalytas per visą naktį, y 

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

Jr
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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
4102 Archer Avė. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

■ P

Apsisaugokite brangcnybi-s nuo ugnies, pavogimo, pamė
gino. Išsinuomokite SAUGIĄ PASIDftJIMVI Dftil TIJ 
PAS DROVERS. Tiktai »4.00 metams (Plius Taksai)
Nuo pirmad. iki Penktadienio — • vai. ryto Iki 2 v. p. p. 
Ketvirtadienio vakarais — 5 vai. p. p. iki H vai. vak. 
Patogus mašinoms pastatymas Drovcrs sklype.

DROVERS SAFE DEPOSIT COMPANY
AHIUATID WITM /•

sOromBanks
*47rfi Stre.f A /UJiW A vwkw YArcb 7-7000

Since 1883
-- -  ~________ LlU __  __ |__II W_ ~~

Du nuošimčiu,mokėsime už taupymo indėlius 
(savings accounts) pradedant Liepos 1 d., 
1956 m.

Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal De- 
posits Insurance Corporation.

METROPOLITAN STATE 
BANK

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

000000<>00<XX><><>0<X>000<><>000-00<>00000<>0<K>0000000000000000

K. GASIILNAS M(™cbV
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš {vairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

. . Tel. REpublic 7 - 6329
6715

Chicago 36, Illinois

------------------------------------------------------------------------------------------ ——

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

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą p«r mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT
AMERICAN INDEMNITT COMPANT 

DUBUQUE KIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S FIJND INSURANCE COMPANT
FIREMAN'S INDEMNITT COMPANT \

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANT

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CEntral 6-5206
*



šeštadienis, rugpjūčio 11, 1956

t f
/

' DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

n Ii v v fC*rn l*i •• icijos — tik mes keli literatai I — Ponai, dabar aš perskaity-;Baltrušaitis prieš oboK auditoriją i sc.enoje. Baltrušaitį skubiai nu- siu...
vedė iš scenos. Lvov-Rogačev-| — Ne ponai, bet draugai, —

Dažnai kalbant apie Jurgį 
Baltrušaitį, minima kad jis su
ėjo į konfliktą su sovietine au
ditorija per literatūrinį vaka
rą. Tada J. Baltrušaitis jau

Tačiau jo pasirodymas pasi
rodė nepaprastas; vos jis į- 
žengė, per auditoriją nulėkė žai
bas, tas zigzagas sudarkė iki 
tol tylią masę. Ypatingai stip-

buvo nepriklausomos Lietuvos rus buvo tas poveržis augštose
atstovas Maskvoj. Buvo jis 
kartu ir Rusijos Rašytojų są
jungos pirmininkas. Mums, da
bar, gal ir nelabai aišku, kodėl 
nepriklausomos Lietuvos at
stovas vis dar nebuvo nutrau
kęs ryšių su vienu iš sovietinio 
gyvenimo reišk'nių, būtent ta 
rašytojų organizacija? Sovieti
nio režimo sąlygose rašytojų 
susibūrimas vis labiau buvo 
pavergiamas režimui. Vienas 
kitas opoziciškai nusiteikęs na
rys nereiškė nieko kito, kaip 
tik jo savanorišką nusismerki- 
mą. Kaikurie organizacijos na
riai (kaip Serafimovič ir kt.) 
garsiai pasiskelbė komunistais 
ir pradėjo griežti pirmą smuiką

eilėse. Tuoj pašoko ant kojų 
kažin kokie asmenys, pradėjo 
mojuoti rankomis, pakilo triukš
mas, riksmai, nieko nebuvo į- 
manofna suprasti. Kažin kurie 
bandė kitus sulaikyti, ginčijosi, 
vo figūra linkdamas priekin 
(nuo jo man visad liko įspū
dis, net kada jis stovi, kad jis 
plaukiantis laivas, taip jo kū
nas vis pal.'nkęs priekin. Auksi
nis pensnė, puri oda, greitos ne
didelės akys, nosinis balsas, pa
sikalbėjimo spindesys — la
biau įdomaus ir reikšmingo ben
drakalbio aš nesu sutikęs).*

kis prisiprašė žodžio. Jis aiški
no: Baltrušaitis žinomas poe
tas, jis neturi nieko bendro su 
jok’omis egzekucijomis ir t. t. 
Kiek aptilo. Net nuskrido keli 
aplodismentai. Rengėjai aprimo. 
Bet vos tik vėl Baltrušaitis pa
sirodė, vėl viskas sukunkulia- 
vo, ir šiam kartui beviltiškai.

suriko man nuo viršutinių ei
lių...

Taip rodėsi prieš sovietinę 
auditoriją Maskvoje Jurgis Bal
trušaitis. Žinome, kad tai ne
tik buvo jo paskutinis pasiro
dymas su savo kūryba, bet ir 
pradžia labai ilgo tylos perio
do. Vėliau, jau palikęs Maskvą,

Teko paskelbti pertrauką, sku-' jis prašneko lietuviškai. Tačiau,
biai nugabenti Jurgį namo.

Po to teko pasirodyti man.
Galbūt ir aš koks nors “žmog
žudys”. Ne linksmai aš priartė
jau prie katedros.

jšu gyvendamas Paryžiuje jis 
išleido ir rusų kalba eilių rinkinį 
“Lilija i Serp”, kuris dar lau
kia vertėjo lietuvių kalbon.

J. GI.

Neseniai Vašingtone pirmą 
kartą paskelbta koresponden- 

Mes būrelis, trupinys, o per cija tarp ateistinių pažiūrų 
praviras duris į estradą maty- anglų rašytojo George Ber- 

.. ti, kaip įteka ir išsiskleidžia po nard Shaw ir sesers benedikti-
orgamzacijoje. Poezijos sekto-, eiles guolų tamgios fįgūros, įr nės. Tos vienuolės tikra pavar- 
riuje — ar simbolistai, ar Ma- yig augščiaUj vis tirščiau. Jei-I dė — Laurentia McLachlan, 
jakovskis ? Aiškiai nustelbė gu pirmose ’eįiėse dar galįma kuri buvo Stanbrook vienuolyno 
rėksnys. Majakovskis. Ir vis- pamatyti “savuosius”, tai to- viršininkė ir mirė 1953 metais, 
dėlto tose sąlygose musų Jur-1 liau yig .. tig taunojį jr neįį. praslinkus trejiems metams po 
gis ir pirmininkavo tai draugi-

BERN. SHAW LAIŠKAI VIENUOLEI
J. KUZMICKIS, Anglija

“Mūsų paslaptis”

Premijuota knyga
Dr. Mauricc Vernet, gyvenąs 

Paryžiuje, laimėjo 1956 m. Lo- 
eomte du Nouy premiją už sa-| 
vo veikalą “L’home, Maitre de 
sa Destinee” (Žmogus, savo Ii-j 
kimo viešpats). Minimas Le-( 
oomte de Nouy, kurio vardu, 
duodama premija, yra žymus 
mokselininkas, jaunatvėje atsi-' 
traukęs nuo tikėjimo, bet giles
nių studijų grąžintas į bažny
čią.

Šv. Pranciškaus antologija
Devin-Adair pasiskelbė, kad 

leis poezijos antologiją apie šv. 
Pranciškų. Antologija apims po
eziją apie tą popularų šventąjį 
— nuo pat XII šimt. iki mūsų! 
laikų.

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Siunčiame į Lietuvą, SSSR ir visą Europą pilnai apmokėtus ir 

100'/, apdraustus angliškų medžiagų, avalynės, maisto ir vaistų už
sakymus iš Anglijos, Švedijos, Danijos ir t.t. Labai greitai įkainuo
jame vietoje ir tiesiog iš Chicagos pasiunčiame į Lietuvą siuntėjo 
pristatytus siuntinius. Mes nugalėjome didžiausias kliūtis greitum • 
ir pigumo atžvilgiais, todėl nesiduokite niekam suviliojami. Lietu
viškas ir sąžiningas patarnavimas.

Palyginkite mūsų kainas su kitų panašių įstaigų kainomis:
--------------------------------------------- —f--------------------------

No. 7 ................. $18.06
10 svari) cukraus 
10 sv. K. taukų
No. g ............ .. .
20 sv. cukruus

$ 13.34

No. 9 ................. $23.00
20 sv. k. taukų

No. 10 ............... $14.49
10 kv. ryžių
10 sv. cukruus
No. 11 ...............
10 sv. kavos 
10 sv. cukraus

$33.55

I No. 13 ............ $39.5C
' 5 sv. cukruus 
j 5 sv. kavos 
I 4 sv. kokavon 

5 sv. Šokolado 
i

No. 22 ............... $29.61
900 gr. kavos 
500 gr. šokolado 
900 gr. sviesto 
2000 gr. ryžių 
2000 gr. bcc. lašinių 
2000 gr. taukų 
4 50 gr. sk. muilo 
450 gr. arbatos

No, 31 .............. $30.75
60 gr. Streptomyclno 
loo cc I’enicillino 
500 tai), scrpucll

No. 32 ........... $34.70
60 gr. streptomyclno
1000 tab. P.A.S. (0.50)
No. 33 .............. $33.10
120 gr. Ktreptomycino
Jei prje šių siuntinių 
norėtumėt pridėti vi
taminų ar kitų vais
tų, apskaičiuokite jų 
kainą iš katalogų..

jai, ir rado drąsos aktyviai pa
sireikšti, ateiti į tose sąlygose 
suorganizuotą literatūros vaka
rą.

Kas ten nutiko, leiskime kal
bėti liudininkui, rašytojui Bo
risui Zaicevui, kuris pasitraukė 
savanoriškon tremtin, ir savo 
puikioje knygoje “Maskva”, 
išleistoje Paryžiuje 1939 me
tais, pusi. 261—265, atpasako
ja tą Baltrušaičio nuotykį.

Rašo B. Zaicevas:

Nevisad teko literatūros va
karus pravesti idiliškai. Keista 
net ir reikalauti, kad revoliu
cijos metu “sapnas būtų ramus 
ir nerūpestingas”.

Mūsų draugija kartais rengė 
ir didokus parengimus: lėšoms 
surinkti, kartais literatūrai pa
tarnauti. Toks vienas vakaras 
buvo paskirtas politechnikos 
muzėjuje. Skaityti pakvietė 
Sologubą, Viac. Ivanovą, Bielą,
Baltrušaitį ir mane.

Politechnikos muzėjus žino
mas — tai garbinuotas pasta
tas, žiūri jis į Iljino vartus, vi
duje koridoriai, perėjimai, skai
sti šviesa, milžiniška auditori
ja, smarkiai kylanti augštyn.
Tą šaltą'vakarą viskas čia kun
kuliavo, virė: publikos stoka 
negalėtumėm nusiskųsti.

Bielas neatvyko. Sologubas 
sėdėjo aktorių kambaryje — 
plikas, šaltas.

— Taip, — sakė jis, lengvai 
' sukratydamas ant nosies pens

nė, — skaitysim. Taip, skai
tysim. Na ką gi, skaitysim.

Atvyko dėl šalčio įraudęs 
Baltrušaitis. Viačeslav Ivanov, 
su ilgu senamadišku švarku, su 
auksuojančiomis ir pražilusio
mis garbanomis aplink išpliku- į 
šią kaktą, gėrė arbatą, visa sa- 
tuos pat žodžius).

Lvovas - Rogacevkis tarė 
trumputį įvadą. Jis buvo so-
cial-demokratas, ir jis pri- (3321 s. Halsted — cuffstde 
statė mus savai auditorijai.

Viskas susidarė taiku ir na
tūralu. Viaceslovas Ivanov 
skaitė, berods, eiles. Mes su So-

nomoji”. Kalba, rūko, nekant
riai trypia kojomis.

— Na, skaityti, ką gi, skai
tysim, — kalbėjo Sologubas. — 
Skaitysim, skaitysim. (Jis mė
go “paslaptingai” akcentuoti 
Paskui atskrido.

— Šalin! žmogžudys! Krau
jas, žmogžudys...

Jurgis Kazimirovič Baltru
šaitis tiek-pat panašus žmogžu
džiui, kaip ir aš. Tuo tarpu nuo 
viršutinių eilių jau bėgo, tie
siog ritosi žemyn prie mūsų į- 
tužę žmonės, grasindami kumš
timis, įraudę iš pykčio — su 
veidais baisiais, tai aš gerai at
simenu.

— Žmogžudy! Šalin! Baigti!’
Baltrušaitis stovėjo išbalęs, 

kažin ką stengėsi tarti, bet ne
vyko. *

— Skandalas, — ramiai kar
tojo Sologubas. — Tai skanda
las. — Tikras skandalas.

Paaiškėjo, kad tai komunistai 
lietuviai protestuoja prieš jų 
draugų ekzekuciją Lietuvoje —

rašytojo mirties.

Tuo tarpu “The Atlantic” 
žurnale paskelbta vos dalis jų 
korespondencijos. Tačiau juo
du susirašinėjo viso 26 metus 
ir visi laiškai bus atspausdinti 
rengiamoje knygoje — “In a 
Great Tradition”.

“Brolis Bernardas”. Rašyto
jo Shaw laiškai, po kuriais jis 
pasirašė “broliu Bernardu”, į- 
neša nemaža naujos šviesos į 
jo asmenį. Vienuolės seselės, 
parengusios laiškus spaudai, 
pažymi, kad Shaw pasirodė la
bai susidomėjęs kontempliaty
viu gyvenimu ir sielos laisve, 
paradoksiškai simbolizuojama 
dvigubais geležiniais vartais.

Vieną kartą Shaw šitaip ra
šė vienuolyno viršininkei:

“Kai mes sekantį kartą ke
liausime jūsų kaiminystėje, aš 
dar kartą papurtinsiu jūsų tvo 
rą ir ilgesingai žiūrėsiu į kito
je jų pusėje esančią laisvę”.

Sir Sydney Cockerell, arti-

Viename ilgėlesniame laiške 
sės. Laurentijai Shaw rašė: 
“Aš atrandu didelę paguodą 
Jums rašydamas, o ne tiems 
visiems pasaulio žmonėms, ku
rių laiškai ilgai laukia atsako
mi”.

Shaw, kuris paprastai visų 
laikomas agnostiku, kartą nu
siuntė s. Laurentijai mažutį 
Betliejaus akmenėlį, kuris, 
kaip pažymėjo, “iš tikrųjų eg
zistavo, kai Jėzaus koja susi
daužė į jį ir kai Marijos koja 
jį sutvarkė laikytis tvarkos”.

Kai vienuolė dėkodama užsi
minė, kad Shaw ką nors įra
šytų ant to akmens dėžutės, 
rašytojas atsakė: “Kodėl tai 
negali būti paslaptis tarp mūsų 
ir tarp Marijos ir jos sūne
lio?”

Kai Shaw lankėsi Šv. Žemė
je, jis taipgi rašinėjo laiškus 
sės. Laurentijai. Vienuolės se
serys, rengdamos tuos laiškus 
spaudai, pažymėjo:

“Šitoks tobulai nuoširdus 
laiškas stengiasi sudaryti ne
jautrumo vaizdą, tačiau jis 
stebina nepaprasta pagarba 
krikščionių tradicijai. Jo rašy
tojas pasirodo toks jautrus re
gimiems įspūdžiams, ir religi- 
niems jausmams, kaip giliau
siai tikintis galėtų tik pagei
dauti. Tačiau laiške yra vidi
nio konfliktų pėdsakų... Gal-

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

titliolLB.' «

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY 
3741 W 26th St., Chicago 23, III. Tel. CR 7-2]26

MOVIMO

mas Shaw draugas, kartą lydė- 
atsakingas, kaip atstovas, pa-' j° rašytoją, dar kartą jam ap
sirodė Baltrušaitis. Iš tiesų,1 lankant vienuolyną. Tuo metu ( būt nesąmoningai žmogus, ku
rnės buvome tų įtūžusių žmonių' rašytojo veide pastebėjo iš- ris prisirinko tiek dau/ misti 
valdžioje. Nei ginklo, nei poli-1 raišką, kuri buvo visai nepa- 

1 žįstama išoriniam pasauliui.
Rašydamas vienai šio vienuo
lyno seselei, Cockerell paste
bėjo :

“Aš niekuomet jo nemačiau 
betko taip veikiamo kaip Wi- 
liamo Morris. Akivaizdoje Mor 
ris’o ir jūsų brangios viršinin
kės jis elgėsi gražiais ir atro
dė pripažįstąs, kad jis buvo už 
save vyresnio artumoje”.

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

įsigyti 1 957 m. modelius —
• Televizijas

• Radijo aparatus
• Iii fi fonografus

• Ilekordavimo mašinas 
Visokie elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdintuval

• Dulkiasiurbliai
• Kavos virduliai 

• Laid.vklcs (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

IDlTCLCvision
Csales - Service)

nių prietarų”, būtų laimingas 
tikėti, tačiau jame gįūdįs išdi
dus logikas negalėjo pasidaryti 
nuolankiu kūdikiu ir priimti 
tikėjimo, kai su juo susidūrė”. 

Išmintinga vienuolė

Laurentia McLachan, kuri 
buvo katalikų škotų kilmės, 
mirė 1953 m., sulaukusi 87 me
tų amžiaus. Sir Ivor Atkins 
“Times” laikraštyje pažymėjo, 
kad ji buvo tarpe didžiausių 
anglių viršininkių, “augšto iš
silavinimo ir kilnios asmeny
bės” moteris.

Jai mirus, nekatalikas 
Sydney Cockerell rašė:

“Numirė didi motelis.

Sav. Inž. A. S KM F: NAS

logubu sėdėjome estradoje. Iva- 
nov lenkėsi į katučius. Buvo 
Baltrušaičio eilė.

Jis — poetas vienišas, pa
niurusio ir nedėkingo tipo. Bal
trušaitis niekad neturėjo “po
puliarumo”. Jis buvo vertina- Į 
mas literatūroje, bet publika jį 
mažai pažinojo. Tuo laiku jis I 
buvo Lietuvos atstovas SSSR-e.!

tSJ5jffTLĘBsr5LS55«'E3J5S»'tLfe-aS''t
Dėmesio, namų savininkai!
Apskaičiavimai visokių rūšių gazo 

ir alyvos "eonversion” darbams.
Centriniu apšild. pataisymai ir iš

valymai.
Visokių rūšių stokerių aptarna

vimas. Nemokamai apskaičiuojame.
GLadstone 5-3515

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU zaizdu 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT- 

’IRŲ lr 8KAIID2IŲ ŽAIZDŲ,
'Soti. rne^‘?ų utd*ene!u.io8n^X j genimo laikotarpyje aš nc- 
dežti ir skauda. Kad pašalinti tą pažinau nė vienos moters taip 

I išmintingos, išlavintos, Sven-

.EGIJI.O Olntment. Jos g y d y m o tos ir taip UUOŠirdŽi'JS bei SU- 
patybčs palengvins Jūsų skaudčjl- . ... ,,
lą lr galfisite ramiai miegoti nak- SltVaraZlUSlOS .

Pažymėtina, kad sesuo Lau-1. Vartokite Ją taipgi nuo skau- 
žlų nudegimų. Ji talpg’ pašalina 
ilcžčjluią llgoa vadinamos PSORlA-

Sir

Ilgo

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Lietuvių Demokratų Klubas, 
9 skyrius, per K. D.
Rubiną . '................... $20.00

Vaišnorienė, Barbora 11.00 
Preiksaitis, Pranas . . 10.00 
Mencel, Veronika .... 5.00

• Tamošiūnas, Elena . . 5.00
N. N..................................... 3.00
Eivaz, Aleksandras 2.00 
Garmus, Julius
Jurevičius, A. M.
Lapas, Vilhelmina 
Petronis, Leonas 
Rukuiža, Antanas 
Sabaliauskas, Juozas 
Sragauskas, Kazys 
Tarner, Sonja . . .
Valiuškis, Antanas 
Zekas, Jonas . ..
Kaunas, Antanas 
Ancerevičius, Liudas 
Bastys, Marija 
Bender, Joseph C. .
Čepulis, A. M..............
Dapkus, Aleksandras 
Jankauskienė, Jadvyga 1.00
Kasakaitis, V............
Karpavičius, Jonas 
Keršys, Vincas 
Kudirka, Feliksas 
Mielinis, S/llvestras 
Neumaįnas, JiuLius 
Paužuolis, Antanas 
Rimkus, M. Mrs. .
Rudis, Petrė ............
Rupinskas, Joseph 
Semiotienė, Darata 
Snarskis, Anastazija 
Snipaitis, Juozas 
šermukšnis, Adolfas 
Shimkus, Peter 
Tenzagalskis, B.
Zaura, Antanas 
Maleckas, Petras 
Norkus, Ona

rentia beveik 70 metų laiko-
US. Taipgi pašalina peršėjimą ligos tan)Vįc jį yienuolvno iškėlusi adtnamos aTHLETE’S FOOT, su- 1 hipyje is vienuolyno įSAtiusi 
tabdo džiovinimą odos lr perplyšlmą koją tebuvo VOS

STATYBOS FONDAS

r>r 1$ TOLI IR ARTI
NAUJI otoeu TAOKAI-NAUJAUSI KMUSTrrtO (PANK/A! 

HtHį Merų PATr/fINIAS-PISUS INSĄŽININGAS AATAANAVtHAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Albmok 5-9309

L1ODĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6843 So. Westera Ava Air Conditioned koplyflp 
BBpabUe 7-8600 —- 7-6601 Automobiliams vislu

Ttaaaa, kert* gyvena kitos* mlsat* dalys*: gaasSas*
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba 

TOvvnhall 3-2109

JOHNOtDliKTS
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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mee turime koplyčias
! vimas dieną įr nak- BT visose Chicagos ir
I* Reikale laukit, Rolando d«ly« lr
mos. "uojau patarnaujame

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

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, hav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Virginia 7-2481

GLEN ELLYN NURSING . 
HOME

Tuojau gali priimti sveikstan 
čius ligonis, lovoje gulinčius bei 
gydytojų pacijentus. Licenscd Gai
lestingųjų seselių priežiūra. Pui
ki namų atmosfera. Privatūs kam
bariai — šviesūs ir erdvūs.

Tel. Glen Ellyn 4225

arppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
Ittūstančtos. suskilusios odos dcdlr- 
lnlų. odos Išbėrimų lr t t., taipgi 
Inkam, vartoti vaikučiams, kada pa 
įrodo skaudus išbėrimas nuo vysty- 
,lų. JI yrą gera gyduole nuo U; 
rlršlnlų odos ilgų. Le
rulo Olntment yra 
parduodama po 7 S 
3t., 61.36, Ir $».60.
Pirkite raistinėse Chl 
-agoj Ir apylinkese—
Ullvraukee, W'sc,Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
'.blgan arba rašyki
te lr atsiųskit* Mo- 
nsy order i

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chicago S4, HL

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo lr dažymo darbai. Taiaomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos lr t. t. MOBLLGAS benzinas. įvairių rūšių alyva, 

baterijos lr automobiliams dalys. Fi ręst one padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESA8, patyria auto apedaUstag

tus.
keturis kar

Aukojusiems Statybos Fon
dui tariame nuoširdų ačiū. Au
kojo šie asmenys:

Reikia laukti pilnos tų laiškų 
laidos, kuri gal įneš tikrai nau
jos -šviesos į Bcrnard Shaw 
asmenį.

Juodviršis, St.............. . $15.00
Quarnstrom, Elena . . 10.00
Smilgis, Frank .... 6.00
Barch, Ida ................. . 2.00
Tamulionis, A.............. . 2.00
Ticzkus, Antanas .. 1.00
Zurzickas, Petras .. . 1.00

3307 S. LITUANICA AVĖ.

PETRAS P. GURSKIS
650 Weut 18th STREET TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, UL Tel. OLympic 2-5245.

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1011

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 Wcst lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
DidžiaosiM Paminklams Planų 

Pasirinkimas miestai

Telef. — CEdarcrest 3-6335

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11391

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

ŽIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-6781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET REpablie 7-12131
2814 W. 23rd PLACE VlrgMa 7-6672:

/
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Anksčiau gausime pensijas
Nauji socialinio draudimo įstatymo pakeitįmai

I)r. jur. VL. ŠIMAITIS, Chicago, III.

jos atžvilgiu jau darosi beveik 
visuotinis.
Bus pakelti draudimo mokesčiai

Ryšium su įstatymo pakeiti
mu bus pakelti socialinio drau
dimo mokesčiai ir dirbančiam,

Socialinio draudimo santvarka Pagal slatistinius duomenis darbdaviui ir laisvių prote-

žingsnis po žingsnio lengvina 
darbininko ir jo šeimos būklę. 
1935 metų socialinio draudimo

daugiausia šeimų yra, kur žmo
nos yra jaunesnės už vyrus apie 
3 metus. Remiantis tuo, vyras ir

įstatymas suteikė apsaugą dar-, žmona gaus maždaug tuopačiu 
fcininkui, sulaukusiam 65 metus taiku pensiją. Tačiau ir tuo at- 

Vėliau ta apsauga bu- veju, jei žmona prašys pensijosamžiaus
vo praplėsta jo šeimos nariams 
po jo mirties. Dabar prezidento 
pasirašytasis socialinio įstaty
mo pakeitimas jau apima beveik 
visus dirbančiuosius ir jų šei
mas ir suteikia pirmenybių mo
terims.

Sumažintas amžius pensijai 
gauti

Pagal ankstesnius socialinio 
draudimo įstatymo nuostatus 
tiek moteris, tiek vyras galėda
vo gauti socialinio draudimo 
pensiją tik sulaukę 65 metus. 
Naujasis pakeitimas moterims 
pensijai gauti amžių sumažino 
iki 62 metų. , Taip pat suteikia 
galimumą gauti pensiją visiems 
tiems asmenims, kurie dėl kurių 
nors priežasčių liko nedarbingi? 
kai jie sulaukia 50 metų. 

Keturios grupės

Įstatymas apima keturias mo
terų grupes: našles, motinas tų. 
vaikų, kurie dirbdami išlaikė 
motinas, bet mirė, pačias dir
bančias moteris ir žmonas vyrų,' 
gaunančių pensijas.

Našlės, sulaukusios 62 metų 
amžiaus, gali gauti pensiją, jei 
jų vyrai dirbdami mokėjo socia
linio draudimo mokestį. Pagal 
senąjį įstatomą, jos būtų turė
jusios laukti iki 65 metų am
žiaus.

• l
Motinos tų vaikų, kurie dirb

dami jas išlaikė, jei jie mokėjo 
feoc. draudimo mokestį, taip pat 
turi teisę gauti pensiją sulau
kusios 62 metų amžiaus.

Našlių arba motinų pensijos 
dydis priklauso nuo vyro ar vai
ko mėnesinio uždarbio prieš mir
tį. Jei pvz. mėnesinis uždarbis 
buvo 100 dol., tai pensija būtų 
$41.30, nuo $150 mėn. uždarbio

sulaukusi 62 metų, ji ją gaus 
mažesnę, negu sulaukusi 65 me
tų. Pvz. jei vyras uždirbo $300 
ii mėnesį, tai žmona, prisijung
dama prie jo pensijos, būdama 
62 metų, pensiją padidintų iki 
$135.50, o jei ji prašytų pensi
jos tik būdama 65 metų am
žiaus, jų pensija būtų $147.80. 

Nepajėgūs dirbti asmenys

visus dirbančiuosius nuo baimės 
dėl duonos senatvėje. Tai dide
lis ir gražus žingsnis į priekį. 
Tačiau senatvės pensijos su
tvarkymu dar neišsprendžiama 
visą socialinio draudimo proble
ma. Šalia darbininko aprūpini- 

sijų asmenims. Nuo sekančio j mO senatvėje, šalia jo apdraudi- 
sausio mėnesio mokesčiai numa-1 m>o nuo baimės dėl vargo se- 
toma padidinti vietoj 2% iki' natvėje, dar baimė dėl darbinin-

Garsams nutilus
Kada saulėlydis dangaus nudažęs plotą 
Paskendo sutemą tvane,
Tada, svajodama lauką gėlė rasota,
Man audė pasakų žvaigždžių sapne.

O tu, su ilgesiu bridai į naktį juodą, 
Blaškeis nerasdamas savęs. . .
Tada, jieskodamos garsą versmėj paguodos, 
Ar jautė širdys, kad „MALDA" suves?

21/'o kiekvienam dirbančiam pa3 
darbdavį, o tiek pat ir darbda
viui. Tada nuo 4200 augščiau- 
sios uždarbio sumos darbiilinkas 
turės mokėti $94.50 vietoj $84 
dol. į metus. Verslininkai turės 
mokėti soc. draudimo mokesčio 
iki $141.75. Be to, numatoma, 
kad socialinio draudimo mokes
čiai vėliau bus dar didinami. To 
nereikėtų bijoti, nes išmintingai 
sutvarkytas socialinis draudi
mas yra vienas iš didžiųjų kul
tūringumo pažymių valstybėje.

,, • t • , • - Tai vra vykdymas jau seniaiŠalia specialiai moterims nuo- , „ a ./ a A
paskelbto artimo meiles jstaty-statų, įstatymo pakeitimas nu

mato lengvatas asmenims, kurie 
dėl tam tikrų priežasčių pasida
ro nepajėgūs dirbti. Tokie asme-

\ t

žuvautoja — čempionė
New Yorko mergaitė Fa.v Gaston, 
pagavusi žuvį 73/a svarų. Tarptau-

— pensija $51.40, nuo uždarbio j tinč žuvautoji} draugija jai pripaži- 
$200 į mėn. — pensija $58.90 ir 110 Čempionatą tos klases meškerio-

c.r,rn , • _ . . toiu tari>e. Ši žuvis, vadinama wa-nuo $350 ar daugiau mėnesinių, sug‘anta netoli B(.riliudl} sahj> ir 
pajamų pensija būtų $81.40. tai buvo pati pirmoji žuvis, kurią ta 

Dirbančioms moterims nauja- mergaitė savo ,'vyeninie yra suga- 
sis pakeitimas suteikia tą privi- v,isi.
legiją, kad jos gali gauti pensi--------------------------------------------------
ją anksčiau, negu vyrai. Tačiau nySi moterys ir vyrai, gali gauti 
ši teisė anksčiau gauti pensiją socialinio draudimo pensiją, su
yra kiek sunkinama ta prasme, iaukę 50 metų amžiaus. Nepajė- 
kad prašančiai pensijos, sulau- gumu dirbti įstatymas numato 
kus 62 metų amžiaus, pensiją laikyti fizinį ar protinį sutriki- 
mokama mažesnė, negu sulau- trukdantį pastoviai dirbti.

Nepajėgumo dirbti klausimas 
pensijos gavimo atveju, reikia 
manyti, bus sprendžiamas kiek-

kus 65 metų. Dirbančiai mote
riai paliekama teisė prašyti pen
sijos tarp 62 ir 65 metų am
žiaus. Atrodo, kad įstatymo au
toriai nenori "visai lengvai pa
leisti į pensiją moterį 62 m. 
amžiaus. Skatinimui dirbti ilgiau 
nustatyta pensija larp 62 ir 65 
m. amžiaus sudaro ne visai ma
ža skirtumą. Pvz. uždirbusiai 
100 dol. j mėnesį 62 m. išeitų 
pensijos $44.00, o 65—$55.00., 
nuo $200 mėnesinio uždarbio 
62 m. $62.80., o 65 — metų am
žiaus — $78.50. Pagaliau kuri 
uždirbo $350 ar dargiau į mė
nesį — 62 m. gautų $86.80, o 
65— jau $108.50.

Pensijos dydis nustatomas 
pensijos pr/šymo metu ir jis 
lieka pastovus iki gyvos galvos.

mo.
Ar .jau viskas?

Šis pakeitimas daug paleng
vino moters būklę, suteikė pa
galbą anksčiau nepajėgiems 
dirbti iki pensijai gauti numaty-

ko ir jo šeimos sveikatos tebė
ra palikta vien tik darbininko Į 
rūpesčiui ir jo asmeninei inicia
tyvai. Daugelyje Europos vals
tybių darbininko ir jo šeimos 
gydymas jau seniai sutvarkytas 
socialinių įstatymu prasme. Šis 
klausimas darbininkui yra ne 
mažiau svarbus, negu senatvės 
pensijos klausimas, šiandien 
JAV darbininkija milionus iš
moka sveikatos draudimo kom
panijoms, kas atsiliepia į jo ki
tus reikalus, o pilno tikrumo 
visvien neturi. Tas pinigų su
mas sutelkus į ligonių kasą, bū
tų galima apdrausti darbininką 
taip pat nuo baimės dėl jo ir jo 
šeimos ligos ir dėl ligos nustotų 
pajamų šeimai išlaikyti. Įvedi
mui nemokamo gydymo arba, 
tikriau sakant, gydymo apmo

Aš nemaniau, kad svetimi tremties šešėliai 
Primins man „GIESMĘ ANGELŲ“,
Kad ilgesys man praeities sapnus kels vėliai, 
Liūdnais akordais, kai prabilsi tu. . .

Aš nemaniau, kad vakarai garsuos kartosis. 
Kad gelmę ją siela palies. ..
Dėl ko tu kruvina širdim gal būt kvatosi, 
Nykioj buity tos svetimos šalies.

Tu netikėjai manimi ir mano žodžiais,
Juk aš sakiau, — sapnai nuvys. ..
Bet jie, kai siurbėlės širdin tau strigo godžiai, 
Ir rodės bėgantį nuo jų pa/vys. . .

Juk tavo lūpomis tada ruduo kalbėjo,
Prie seno bokšto, ilgesy. ..
Girdi dar vystančio j gamtoj tą raudą vėjo, 
Dar mirga danguje žvaigždė šviesi ?

Galbūt pavasaris sugrįš ir dienos ilgos 
Vilios pažvelgti į laukus.
Nors gal ir vėl mano dainoj žydės vosilkos, 
Tavų akordų ir tavęs nebus. ..

to amžiaus, įjungė naujas asme- j kamo iš ligonių kasos darbinin- 
nų grupes į socialinio draudi- į kui ir jo šeimai, moterų akcija 
mo planą ir, atrodo, apdraudė galėtų būti labai sėkminga.

VARTOKIME DAUGIAU CITRINŲ
STEFANIJA STASIŪNE, Cleveirnd, Ohio

Cihininė gira
Imti: 4 citrinas, 1 stikl. razin- 

kų, 6 kvort. vandens, į/} sv. 
cukraus, V2 uncijos mielių, 1 
valg. šaukšt. kvietinių miltų. 
Citrinas supjaustyti griežinė
liais, pašalinti grūdus (nes duo
da kartumą) ir kartu su nu- 

’ plautom razinkoru sudėti viską

Moterų konvencija 
Chicagoje

Chicagos arkivyskupija bus 
šeimininku Tautinės Katalikių 
Moterų konvencijos Chicagoje,

Iš moterų pasaulio
* Birutė Jakubauskaitė iš

Buenos Aires, Argentinos, ky
lanti šokėja, vis labiau prade
da garsėti filmuose ir televizi
joje. Ji yra šokėja klasikinių 
šokių. Prieš porą metų Birutė 
buvo nuvykusi į Madridą, kur 
taipgi vaidino filmuose. Dabar 
ji studijuoja pasaulinę politiką 
ir pradeda reikštis žurnalizme. 
Prieš kurį laiką viena JAV fir
ma — Cutex - Nail Brilliance 
pasirinko šią lietuvaitę išgarsin
ti savo gaminamą produktą. Į- 
vairiuose žurnaluose ir laikraš
čiuose spausdinamas Birutės 
paveikslas, kuriame ji demons
truoja, kaip tas produktas rei
kia vartoti. Jakubauskaitės tė
vai gyvena Buenos Aires, Ar
gentinoje, o dėdė — tėvo brolis 
Jonas Jakubauskas — Chicago
je.

* Dr. Bronė Sviderskaitė- 
Gruzdienė persikėlė nuolatiniam 
gyvenimui j Detroitą ir gavo 
ten leidimą verstis dantų gydy
mo praktika. Odontologiją ji 
buvo baigusi Lietuvoje 1941 m. 
Tačiau šiame krašte jai teko iš 
naujo studijuoti,kaip ir kitoms 
mūsų dantų gydytojoms. Šį pa
vasarį ji baigė sėkmingai lovos 
universitetą ir gavo dantų chi
rurgijos daktaro laipsnį. Rug
pjūčio pradžioje ji atidarė savo 
kabinetą Detroite, 15807 N. 
Warren St. Seniau dr. Br. Gruz- 
dienė buvo Chicagos gyventoja.

* Alė Žalinkevičaitė-Petraus- 
kienė, aktorė, režisorė ir poetė, 
ateinančiomis iš okupuotos Lie
tuvos žiniomis, serganti vėžio li-

kuri įvyks lapkričio 7—10 die-1 S3- Seniau kurį laiką ji gydėsi
nomis. Bus delegačių iš šio kraš 
to arkivyskupijų, vyskupijų ir 
katalikių moterų organizacijų.

į molinį indą. Užpilti verdan-1 Turiningos konvencijos metu
Beveik kasdien vartojame cit- 

i riną visiškai neatkreipdami dė
mesio j šio vaisiaus reikšmę ir 
vertę. O iš tikrųjų šio rūgštaus 
vaisiaus sudėtyje yra daug įvai
riausių vertingų medžiagų: cit
rininės rūgšties apie 7%, cuk
raus 2%, mums taip reikalingo 
vitamino C ir A, tiamino, niaci
no, pectino ir vertingų žievės 
aliejų. Tad esant citrinoje tiek 
vertingų medžiagų, nenuostabu, 
jog ji turi ir nemažos gydomos 
reikšmės. Citrina veikia gydo
mai į mūsų vidaus organus ir 
dezinfekuojančiai išviršiniai. 
Citrinos rūgštimi galima dezin
fekuoti nešvarų vandenį, ir, ne
esant kitom dezinfekcinėm prie
monėm, silpnu šios rūgšties skie 
diniu galima plauti net įvairias 
žaizdas. Pasaldintas citrinos

salo-'
Actą

timi parūkštinti sriubas, 
tas ar kitus patiekalus, 
reikėtų vartoti' tik būtinais atsi
tikimais, kur jo išvengti negali
ma, visur kitur turėtų atstoti 
citrina.

čiu vandeniu ir supilti cukrų. 
(Norint saldžiau, galima ir 
daugiau, negu nurodyta, dėti 
cukraus). Atvėsinus iki drung
numo, sudėti mieles, ištrintas su 
miltais. Taip palikti dvylikai

Citrinos reikšmė jau seniai i valandų stovėti. Po to perkošti 
buvo žmonijos suprasta ir todėl ir supilti į bonkas. Į kiekvieną 

bonką galima dar po razinką į- 
mesti. Užkimšti ir laikyti vėsio
je vietoje.

Tinka gerti pc 5 dienų.

nenuostabu, kad šis medis jau 
žiloje senovėje buvo žinomas ir 
rūpestingai prižiūrimas. Į Euro
pą citrinos medis atkeliavo iš1 
Mažosios Azijos. Kolumbas pir-j 
mas šį vaisių pasėjo Haiti sa-' 
loję, iš kur vėliau jis atsirado 
ir šiame kontinente. Pirmiausia 
jis buvo auginamas Floridoje, 
vėliau Arizonoje ir Kalifornijo
je.

Gaivinantis ir sveikas 
gėrimas

Imti: jĄ citrinos sunkos. 1' 7
skiedinys labai teigiamai veikia , , . „• 1 •... . a . ..* kvortą pieno. Pieną gerokai pa
iį ligonius, turinčius temperatū
ros. Toks gėrimas gaivina 
kiekvieną. Sergantiems kepi- 
nimis ir sutrikus virškinimui 
patartina vartoti citrinų. Ypač 
patartina su citrinos skiediniu 
skalauti burną, kas teigiamai 
veikia į smegenis ir apsaugoja 
nuo skorbuto.

O kaip puikiai citrinos rūgš-

kaitinti. Išspausti citrinos sun
ką ir supilti į karštą pieną. Pa
laikyti 10 min. Po to atsargiai 
išrūgas nupilti ir atšaldyti. No
rint galima dėti pagal skonį

bus programa Chicagos Amfite
atre lapkričio 7 d. vakare, ku
rion bus pakviesta Chicagos pu
blika. Svarbiausias šios pro
gramos numeris-bus pademons
travimas : Katalikė Moteris 

1 Katalikiškoje Veikloje.

Leningrade, bet dabar atgaben
ta iį Vilnių. Jąja rūpinasi vieno 
operos solisto, buvusio ameri
kiečio, žmona.

Alė-Elena Žalinkevičaitė-Pet- 
rauskienė 1948 metais iš Vokie
tijos tremtinių stovyklos sugrįžo 
pas savo vyrą Lietuvos . operos 
solistą Kiprą Petrauską. Pra
džioje dirbo režisorės darbą 
Valstybiniame Dainos ir Šokių 
ansamblyje. Ji yra išvertusi ei
lę operų, rašė eilėraščius ir spau 
sdino Alės Sidabraitės vardu.

Geriausias amžius 
vedyboms

Koks yra geriausias amžius 
vyrams ir moterims sukurti 
šeimas? Vyrai turėtų palaukti, 
kol jie sukaks 25 metus, o mo
terys, kai pasieks 23 metus. 
Taip tvirtina kun. F. J. Connell, 
žinomas moralistas ir Katalikų 1 
universiteto Teologijos fakulte-' 
to dekanas Washingtone.

Kalbėdamas Šeimos Gyveni-,, 
mo instituto vasaros sesijoje, 
kun. Connell pasakė: "Šių laikų

vienam asmeniui atskirai.

Nepajėgūs dirbti vaikai

Mirusio ar pensiją gaunančio 
vaikai, kurie yra nepajėgūs 
dirbti, iki šiol galėdavo gauti 
pašalpą iki 18 metų amžiaus. 
Gi naujasis pakeitimas numato 
mokėti tokiam vaikui iki tol, kol 
jis bus pašalpos reikalingas. At- 

1 rodo, kad įstatymas panaikino 
amžiaus ribą, o pagrindan paė
mė pašalpos reikalingumą as
meniui.

Nauja asmenų grupė I
Naujasis pakeitimas d socia

linio draudimo sistemą įjungia
Atrodo, kad pensijos didinimo, savistoviai dirbančius profesio- 
jau ią gavus, nenumatoma. Į nalu3, pvz. advokatus, dantų 

Pensininkų žmonos, kurios ik? gydytojus ir kt. aTip, kaip an- 
žiol negalėjo pensijos gauti dėl ksčiau verslininkai, ši naujoji 
nepakankamo amžiaus, dabar asmenų grupė turės mokėti so- 
galės pasinaudoti visos tos, ku- cialinio draudimo mokesčius. Į- 
rios turi 62 metus amžiaus. Tai jungus šią asmenų grupę į so- 
etitinkamai padidins pensininko cialinio draudimo sistemą, socia- 
šeimos pajamas. linis draudimas senatvės pensi-

Lietsargis servetėlėms
Kiekviena mėgsue. būti žino

ma, kaip sėkminga namų šeimi
ninkė — svečių priėmėja. Todėl 
dažnai kokia naujenybė, kito
kia nei visur sutinkama smulk
mena, padidina vaišingos šeimi
ninkės reputaciją. Toks nieku
tis yra kokteilinių servetėlių 
lietsargis, kuris yra kartu ir la
bai dekoratyvus ir praktiškas. 
Jis yra 12 colių augščio ir turi 
gerai poliruoto natūralaus me
džio pagrindą. Blizganti vario 
rankena dažniausiai derinasi su 
visais kambario daiktais, o spal
votos servetėlės priduoda gyvu
mą moderniuose namuose. Šis 
praktiškas servetėlių laikytojas 
atšvies pobūvius, jungiamus su 
vaišėmis. Nevartojamas, jis lai
komas permatomame plastiki
niame uždangale. Kainuoja 
$1.98 su tuzinu servetėlių ir per
siuntimu. Sužinoti, skambinti 
SUperior 7-0200.

81 metų moteris laimi... 
grožio konkn’’?**

Herforde, Anglijoje, teisėjas 
dr. Cyril Francis stebėjo dvide
šimt keturias poras lieknų kojų, 
kurios paradavo scenoje, pri
dengtoje uždanga, gražiausių 
kojų konkurse.

“Ši pora yra gražiausia”, pa
galiau pranešė teisėjas.

Pakėlus uždangą, pasirodė 24 
besišypsančios moterys, prade
dant devyniolikametėm ir vyrės 
nės. Gi laimėjusioji konkursą 
buvo Mrs. Gertrude Pritchard 
— 81 metų amžiaus.

Praktiškas patarimas
Prikalkite dvi tuščias, špūles 

nuo siūlų prie sienos ir turėsite 
puikiausią vietą laikyti šluotai. 
Pakabinkite tik šluotą augštyn 
kojom tarp tų dviejų špūlių.

Anglijos karalienės Elžbietos II-sios 
sesuo, princesė Margarita, pasirodo 
viešai, •demonstruodama naujausios 
mados skrybėlaitę. Princesė Marga
rita buvo išrinkta 1955 metų viena 
gražiausiai besirengiančių moterų.

nio, nepaprastai teigiamai vei-Į ~ iv- !ain"’’? antrą vietą kartu su
. ’ . . 1 paruostas kovoti gyvenime, kol \\ indsoro knnigaigstiene, savo teta,

, ... ./gyvenime jaunas vyras, baigęs
cukraus. Sios išrūgos gautos įsi savo mokslus neturi pakanka. 
pieno ir citrinos rūgščių jungi-1 mai ,aiko staMizuotis. Jia nėra

kia į mūsų organizmą. Ypač 
sveika kepenims, inkstams, pūs

tis pakeičia actą. Į tai ypatin-' lei ir virškinimo organams. Ap- 
gai turėtų šeimininkės atkreipti skritai toks gėrimas veikia de- 
dėmefii ir tik su citrinos rūgs- zinfekuojančiai ir gydomai.

jis nepasiekia 25 metų 
žiaus.”

Pastovi draugystė turėtų bū
ti leidžiama tik ten, kur yra ga-

am- pagal vedybas.

Vėliausia iš Paryžiaus
Pipirų raudonumo ir tamsiai 

Urnos besimos vedybos, tęsė ži- mėlyna yra dvi revoliucinės 
nųmas auklėtojas. Jis kritikavo spalvos, naujai atneštos pasku- 
ankstyvas vedybas ir perspėjo, tiniųjų pirkėjų iš Romos, Itali- 
kad perankstyvas jaunuolių jos, moteriškiems apatiniams 
draugavimas yra "nesveikas, rūbams. Ši italų įtaka plačiau-

Iliustracija
I<i«tavoa’

pavojingas ir blogas, tiek psi
chologiškai, tiek moraliniai”.

Kad pasiektų laimingų vedy
bų, pora turi suprasti vedybų 
socialinę prigimtį. Abu jaunieji 
turi realizuoti, kad vedybos yra 
"svarbiausia bendruomenės ge
rovei, o ne individo”.

Liesdamas mišrias vedybas, 
moralės ekspertas priminė, kad 
Bažnyčia priešinasi joms. Ji 
duoda dispensus joms “be no
ro”, jis pasakė; patyrimas pa
rodė, kad tokios vedybos daž
niausiai “baigiasi skyrybomis”.

Apie 60 specialių studentų iš 
37 diocezrjų, dauguma jų dioce- 
zijų šeimos Gyvenimo direkto
riai, klausėsi minimo universite
to vasaros sesijos paskaitos.

Gen. St. Raštikis su žmona ir dukrele
iš jo neaeiyai išleistos įdomios knygos ‘ Kovose <lėl

Darbštų žmogų gundo vienas 
velnias Linginį — šimtas.

<— Šv. Kaslanaa

šiai paplito ir dabar gaminami 
naktiniai iš nailono, kartūno, 
oriono ar batisto tų dviejų spal
vų labiausia perkama Paryžiu
je — viso pasaulio madų sosti
nėje. Šios spalvos taip įsivieš
patavo, kad net daromi chala
tai, vadinami “Chameleonais”, 
peršviečiamo nailono mezginių, 
kurio pamušalas yra arba tam
siai mėlynas arba ryškiai rau
donos spalvos.

Moterys balsuoja pirmą syki
Birželio 3 d. ekvadoriečiai iš

rinko prezidentą, vicepreziden
tą ir kongresą. Balsavimai buvo 
ramūs nežiūrint praneš mų apie 
sąmol. <ą prieš Jose Maria Ve- 
lasco - jarra, buvusį preziden
tą.

Iš viso balsavo 740,000, pris- 
kaitant moteris, balsuojančias 
čia piržną kartą istorijoje.
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