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kanka 75 m. amžiaus.' Ta pro
ga mūsų žymiam ir nusipelniu
siam kultūrininkui, bei valsty
bės vyrui davėme keletą klausi
mų.

— Kaip dabar jaučiatės, su
laukęs 75 m. amžiaus?

— Kaip to amžiaus senis — 
su visokiais negalavimais, skaus 
mėliais ir pan., bet dar nepalie
gęs. Jaučiuos apsilpęs ir dažnai 
pavargęs valandą kitą prigulu, 
kartais ir susnūstu, bet dar — 
ačiū Dievui — netenka ištisą 
dieną lovoje išgulėti. Gydytojo 
sūnus, vykdau visa, ką malonu
sis mūsų gydytojas Grasska 
man nurodo. Nuo pat jaunystės 
įpratęs į plunksnos darbą, neat
sisakau jos ir dabar, kartais net 
prisiversdamas, šį tą parašau. 
Savo dukterų rūpestingai globo
jamas, tikiuos nebepakartosiąs 
savo neseniai ištikusio apalpimo 
autobuse.

— Kaip Jūs stengėte savo gy 
venime išvystyti tokį darbštu
mą?

— Mano tėvas buvo ir dar
bingas ir pareigingas, o Motina 
įkvėpė man ir mano broliam ne 
tik meilės jam, bet ir stengimosi 
juo sekti kaip idealu. Mano žmo 
na, su kuria pragyvenau apie 
50 metų, buvo ne tik darbšti ir 
pareiginga, bet ir labai dabojo 
mano sveikatos ir visaip lengvi
no mano darbo sąlygas. Tad! 
kaip gi aš nebūsiu darbštus! O 
čia dar man — linkusiam į plunk Į 
sną visuomenininkui — vis te-j 
ko atlikti vieną po kito tiesiog 
griūvančius ant manęs, bet daž-, 
niausiai ne mano sumanytus dar 
bus. Ne vieną dešimtmetį teko 
kasdien atlikinėti po kelis įvai
riarūšius darbus, kur pavargus 
nuo vieno darbo poilsiu ėjo ki
tas darbas, o ten vėl trečias ir 
t.t. ligi vėlyvos nakties. Tik aš 
nenorėčiau laikyti savęs kokia 
išimtimi iš savo kartos veikėjų 
— daugeliui taip teko dirbti ir 
ne tik mano kartoje — tenka 
nekartą ir dabar — ir taip bus 
ir vėliau. Kad ir silpnos (neda- 
trauktos) sveikatos, tai pakel- 
dąvau, bet via jutaus — bemaž 
visą savo darbo amžių — pavar
gęs, kas — be abejo — neigia
mai atsiliepė mano darbams. Se
natvėje — suprantama — ne- 
bestengiu taip dirbti. Valandą- 
kitą padirbėjęs, turiu —. kaip 
sakiau — prigulti, o ne kitu 
darbu nuovargį įveikti.
{v.— Kuris Jūsų gyvenimo dar
be* Jums dabar labjausiai prie 
širdies

— Beveik visados — ne be 
išimčių — man maloniausias bū 
dąvo darbas, kurį atlikinėjau, 
tad ir dabar brolio Vaclovo vei
kalų tvarkymas spaudai. Šiaip 
aš mielai, kartais net graudžiai 
prisimenu savo vilnietišką dar
bą — partinį 1905-1906 ir sunk
metį 1902-1914 m., mokytojo 
darbą 1915-1922 m., spaudos 
darbą 1919-1922 m. ir iš viso 
visokeriopą vilnietišką veikimą, 
o Kaune — po to, kai mane len
kai ištrėmė iš Vilniaus—aušro- 
kišką, universitetinį, enciklop. 
ir vevesinį (WS). Žinoma, be
veik kiekvieno istorinio, litera- 
tinio ar kitokio veikalėlio ren
gimas yra susijęs su labiau ar 
mažiau maloniu jausmu, o 1944- 
1945 m. “Lietuvių tautos kelio” 
Įvairiose Vokietijos vietose ir il
giausiai Melbeko miškelyje ra
šymas pieštuku gal bus net su
laikęs mane nuo dvasinio lūžio.

— Kaip vyksta Jūsų brolio 
a. a. Vadovo paliktų raštų pa
ruošimas spaudai?

— “Aleksandryno” visus tris 
tomus esu spaudai parengęs. I 
sis tomas jau keli mėnesiai yra 
CHlcagoje, o jo fotografija pas 
mane. II-jo ir IH-jo išsiuntimas 
susitrukdo, nes I-jį pavyko nu 
kopijuoti nemokamai, o dabar
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tas nutrūko, gi apmokėtinai nu
kopijuoti man pertirangu. Turiu 
parengęs spaudai straipsnių rin
kinį “Praeities pabiros”, kurį 
žada išleisti “Karys”. Šiuo metu 
esu pasirengęs tvarkyti bent ku 
rį brolio veikalą, jei tik imsis 
kuri leidykla išspausdinti. “Se
nųjų lietuviškų raštų istorija” 
II dalis išspausdinta be mano 
tąlkos, o ji drauge su I dalim 
sudaro kaip ir įvadą į “Alek- 
sandryną”. Visų spaudai brolio 
paliktų veikalų antraštes esu 
jau paskelbęs, o jų tarpe yra 
milžiniška Lietuvių bibliografija 
(II leidimas) ir nepaprastos 
reikšmės XV-XVHI a. lietuvių 
studentų užsienio universitetuo 
se sąrašas. Kas gi išleis tuos 
svarbius, bet, nepelningus vei
kalus?

— Ką dar Jūs pats planuoja
te rašyti?

— Dar prieš kelerius metus 
buvau paskelbęs numatomus
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parašyti darbus, kurių nei vie
no ligišiolei nesu atlikęs — ir 
gal niekados neatliksiu. Ne tik 
dėl nebemažo savo amželio, bet 
ir kad ir dėlto, kad visų pirma 
turiu pasiskirti brolio veikalų 
išleidimui, šiaip mano amžiui ir 
mano darbo sąlygoms (Los An
gelėse) labjausiai tiktų atsimi
nimų rašymas, bet šiuo tarpu 
tam atsidėti nestengiu, nors ir 
atlieku tam parengiamuosius 
žygelius.

— Ar dar tikitės grįžti į Lie
tuvą?

— Išvykdamas 1944 m. iš Lie 
tuvos, buvau pasirengęs 20-čiai 
metų emigracijai. Tam esu ir 
dabar pasirengęs, bene labiau 
negu tie mano tautiečiai, kurie 
drauge su manim vyko “trum
pam laikui”, o dabar sparnus 
nuleido. Bet Jūsų amžius? — 
sakote. Žinoma, jis eis didyn, 
ne mažyn, o. be to ir kokia liga 
ar “accidentas” gali lengvai žmo 
gų iš gyvųjų išbraukti. Visko 
gali būti ir tas, kaip vaikų žai
dimuose, “nesiskaito”. Aš esu 
socialdemokratas (nepartinis 
nuo 1917 m. gruodžio 11 d.), 
maskolišką bolševizmą ne nuo 
šiandien pažįstu ir rainiai seku 
tarybinės “tvarkos” raidą, — 
Stalino, kulto nuvertimą — 
chruščevizmą, ir t. t., ir susilai
kydamas nuo pranašavimų, bet 
turėdamas prieš akis maskoliš
ko komunizmo (toje pat Lietu
voje ir kituose satelituose) tei
ginius ir neiginius, nė kiek ne
abejoki, jog nebe už kalnų bus 
toks Lietuvos gyvenimo sąlygų 
pasikeitimas, kai ne tik aš, bet 
ir daugelis kitų politinių mūsų 
išeivių laisvai galės jon sugrįž
ti.'

Kai 1918 m. vasario 16 d. 
mes, dvidešimt Tarybos narių, 
pasirašinėjom Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo raštą, 
darėme tai ne kaip karštuoliai 
ar išsišokėliai, bet kiekvienas 
turėdamas jau daugiau ar ma
žiau visuomeninio patyrimo, ne 
okupacinės valandos įspūdžių pa 
veikti, bet giliai suprasdami ir 
išgyvendami istorinę atliekamo
jo akto reikšmę. Vienas pasira
šiusiųjų, kuriam vėliau — nuo 
II-jo Pasaulinio karo — teko 
žiauriai nukentėti ir kurio šiuo 
metu aš dar nedrįstu įvardyti, 
man tuomet aiškiai pasakė: — 
Jeigu nors viena mūsų karta 
— kokiu s 20 metų — išgyvens 
nepriklausoma, kokios bebus po

Jau švinta —
augštam debesy
skambėjo sidabro kanopos, 
kažkur nudardėjo 
Hefaisto vežimas...

Varpas skambina priešpiečiams. — 
Išdžiūvus burna... ,
Aštrios hefaistiškos rankos, 
grubiai atriekusios duoną, 
siekia ąsočio.

I
Vidurdienio trumpas šešėlis — 
prie kalvės ilsisi ratai, 
augalotam pavėsy 
baltuoja plati skrybėlė. —
Saulė pačiam horizonte.

Liepsnojančio žaizdro
virpąs atspindys,
užlūžęs sienos briaunoj, 
suskaldo veidą pusiau. —
Tada — saulės laida.

Vakaras eina —
nusimeta marškinius,
sugirgžda sklendžiamos durys, 
pėda plati
basa spaudžias į smulkų ežero žvyrą. 

Garuoja viralas,
kvepia išbaltintos lino paklodės... 
Plaukiančiam vasaros debesy — 
sidabrinės žirgų kanopos.
Naktis.

LIETUVA

Aš jau greitai nebūsiu,
aš jau greitai užmigsiu:
mano kraštas žiema,
mano kraštas vidurdienis,

tik mano krašto deltie,
mėnuliui šviečiant,
žėri apsnigtas vaismedis.

n
Mano kraštas žiema,
mano kraštas vidurnaktis, 
vienišas balsas 
prarastų namų amžiuj,

tik mano krašto neužsėtais laukais-,
miego laukiant,
aidi rogių ilgi skambalai...

Aš dar negreitai nebūsiu, 
aš dar negreitai apkursiu.

to politinės ir kitokios katastro 
fos — dėl svetimų ar savų kal
čių — Tautoje įskiepytas nepri
klausomybės jausmas įveiks vi
sa tai ir po ilgesnio ar trumpes
nio laiko Tauta grąžins jam 
prarastąją nepriklausomybę.

Ar tokio tikėjimo mums ne
užtenka?

• Vyt. Alanto veikalą “Vi
suomenės veikėjai”, rugpjūčio 
18 d. pastatė “Atžalos” teatras 
Sydnejuje.

• Dali. Ant. Rūkštelė su šei
ma išvyko į Yosemite parką, 
kur išbus 10 dienų. Dailininkas 
paryžęs per tą laiką padaryti 
visą eilę peisažų škicų ir tapy
ti, kiek tik laikas leis.

• Vincas Kazokas, Australi
joje gyvenąs poetas, liepos 16 
d. Merrickvilleje buvo sužeistas 
pravažiuojančio automobilio. Su 
žalota galva, rankos ir skau
džiai sutrenktas. Be sąmonės 
buvo nugabentas į ligoninę. Ten 
aptvarsčiug buvo paleistas na 
mo, kur turėjo kelioliką dienų 
pagulėti lovoje.

SS

Pjūtis V. K. Jonynas

Pagaliau po 13 metų komu
nistų valdžia nutarė atgaivinti 
literatūros premijas Lietuvoje.
Laisvajame pasaulyje tuo tar
pu jau daugiau kaip dešimt me
tų sėkmingai tęsiamas Lietuvo
je gražiai pradėtas geriausiųjų 
metinių knygų premijavimas, 
kasmet skiriant po kelias premi
jas, paprastai po $500. šalia 
premijų kiekvienais metais ren
giami įvairūs literatūros kon
kursai: kasmetinis Draugo ro
mano konkursas $1,000, gau
singi dramų, novelių ir kitų žan 
rų konkursai. Lietuvoje per vi
są tą laikotarpį vos kelios “vi
sasąjunginės’.’ premijos numes
ta ištikimiausiems Stalino gar
bintojams. Šitokias “visasąjun
gines” Stalino premijas yra ga
vę S. Nėris (pomirtinę premi
ją), bolševikas A. Gudaitis Gu- 
zevičius, Teofilis Tilvytis ir An
tanas Venclova.

Ir štai šį pavasarį Lietuvos 
komunistų partijos ir Ministerių 
tarybos nutarimu įsteigtos as
tuonios valstybinės premijos už 
geriausius mokslinius darbus, 
literatūros ir meno kūrinius, 
trys premijos po 25,000 rublių 
ir penkios po 15,000 rublių. Šie
met 4 iš šių premijų skirtos ra
šytojams, likusios — muzikams, 
dailininkams, teatralams. Pir
mąsias premijas, t. y. po 25,000 
rublių, gavo Juozas Baltušis už 
romaną “Parduotos vasaros”,
Edvardas Mieželaitis už “Broliš 
ką poemą”, antrąsias, t. y. po 
15,000 rublių, padalijo Juozui 
Grušui už tragediją “Herkus 
Mantas” ir Justinui Marcinke- . ... ,
Tičiui už poemą "Dvidešimtas (mus. ^maite dar rysklau 5™ 
pavasaris”. atvaizdavusi..

Kuo gi pasižymi pirmasis 
laureatas?

Juozas Baltušis, gimęs 1909 
metais, perėjo piemens, berno, 
spaustuvės darbininko etapus, 
kol išėjo į rašytojus. 1941-44 
m. pažino stalinizmą pačioje 
Maskvoje, o jau nuo 1947 m. 
ėjo Pergalės žurnalo atsakin
gojo redaktoriaus pareigas; vė
liau, kai atsirado už jį atsakin
gesnis Jonas Šimkus, Baltušis 
degraduotas į eilinį to pat žur
nalo redakcinės kolegijos narį. 
Pirmas jo apysakų rinkinys 

‘Savaitė prasideda gerai” pasi-

KRONiKA
• Lietuvių prozos antologija, 

pirma dalis, baigiama įrišti ir 
tuoj pasirodys knygų rinkoje. 
Pirmame tome telpa Daukanto 
Motiejaus Valančiaus, Antano 
Tatarės, Aleksandro Fromo Gu
žučio, Žemaitės, Vinco Pietario, 
Žmonos (Ludvika Nitaitė-Di- 
džiulienė), Vinco Kudirkos, Bi
tės (G. Petkevičaitė), Ks. Va
nagėlio, Pr. Mašioto, Aišbės 
(Antanas Kriščiukaitis), Dėdės 
Antanazo, J. Gintauto (vysk. 
Staugaitis), Lazdynų Pelėdos 
(Sofija Pšibiliauskienė ir Mari
ja Lastauskienė), Jadvygos Juš 
kytės, Vaižganto, Meškučio 
(Pranciškus Vasiliauskas), Lin
dės-Dobilo, J. Uosio (Julijonas

rodė 1940 m., antras — “Bal- Jaseinskis), Jono Kmito, J. A 
tieji dobiliukai ’ — 1943 m. Mas Herbačiausko, Margalio, Šatri- 
&y°je’ bet ypačiai pagarsinta jos Raganos, Prano Penkaičio, 
Lietuvoje ir įvairiose “broliško- jOno Biliūno, Antano Vienuolio, 
se respublikose” jo drama “Gie
da gaideliai” 1947.

Premijuotasis romanas “Par 
duotos vasaros” dar nespėta iš
leisti, tačiau jo pirmoji dalis jau 
spausdinta Pergalės žurnale.
Veikalas parašytas “socialistinio 
realizmo”, to, anot Lietuvos Ra-

Konstantino Jasiukaičio, Vinco 
Krėvės, A. K. Puidos, Mykolo 
Vaitkaus, Vaidilutės (Ona Plei- 
rytė Puidienė), Sofijos Čiurlio
nienės, Romo Striupo, Igno Šei
niaus, Prano Bajoro, Jurgio Sa
vickio, Juozo Švaisto, Pušaitės, 
Antano Giedriaus, Putino, Ak-

šytojų sąjungos valdybos ple-1 lasmatė (Juozas Pronskus), Vy 
numo išaiškinimo, “priešakinio itauto Bičiūno, A. Šalčiuvienės, 
literatūros kūrimo metodo”, rei-1 Gustaitytės, Kazio KarP5aus ir 
kalavimais. Kuo gi skiriasi ta-, Mari.ios Aukštaitis kūrybos pa 
sai socialistinis realizmas nuo,! vyzdžiai. Knyga turi 608 psl. 
sakysim, Žemaitės realizmo ?! Viršelio skoningą aplanką pa- 
Svarbiausias dalykas čia yra davė Viesulas. Redaga-
tas, kad “socialistinis” autorius Vo *r )va(l^ parašė B. Brazdžio- 
mato “dvilypę gyvenimo tikro
vę” ir vaizduoja klasių (su
prask: luomų) kovą. Šiuo atve
ju toji kova vyksta tarp ūkinin
kų ir bernų, piemenų bei kito
kių samdinių. Iš tikrųjų šito
kius luomų interesų priešingu-

nis. Yra kiekvieno autoriaus 
trumpos biografijos.

• Pirmoji Lietuvių kalbos 
gramatika. Tokiu pavadinimu 
Lietuvos Valstybinės Politinės 
ir Mokslinės literatūros leidyk
la išleidžia knygą, turinčią 512 
pusi. Ją redagavo J^ Balčikonis 
ir B. Larinas. Leidinį paruošė 
Lietuvos Mokslų akademijos 
Lietuvių Kalbos ir Literatūros

Užtai įdomu pastebėti, kad 
tarybinis rašytojas, vaizduoda
mas nepriklausomos Lietuvos . . , ,

■p ; 2 v ’&i, , • gyvenimą, netyčia bus atiden- bistitutas. Leidinyje yra platus
Paviršutiniškam skaitytojui gę8 tarybinio gyvenim„ tikro. įvadas, D. Kleino gramatikų

n(-inn T Mino ’

Nepriklau somos ir sovietinės 
Lietuvos premijų palyginimas

25-kių ar net 15-kos tūkstan
čių premija gali būti įspūdinga, 
o jau bendra visų keturių pre
mijų suma — 80,000 rublių — 
tikrai imponuojanti. Tačiau iš 
tikrųjų taip tik atrodo. Paly
ginkime kelerių paskutiniųjų

vę, būtent: iš apačios į viršū
nes iškilusio žmogelio psicholo
giją. Buvusi samdinė Damulė, 
atėjusi į mirusio stambaus ūki
ninko Dirdos marčias, tuojau 
visiems samdiniams valgį pablo 
gina, piemenį nuo bendro stalonepriklausomybes metų preml- „ j -uns Cja

jų vertę su nuna, paskirtomis w taikli pKljckcija į a. 
rublinėmis ir pamatysime, kad Sitokios Damulė komu,
laisvos Lietuvos premijos buvo' nisUn5je santvarkoj _ tiks. 
žymia, svaresnės, nekalbant jau „au aki netvarkoje. - 
apie moralinę reikšmę: nepn- iikilu8io„ į fabrik dircktores
klausomoje Lietuvoje premija ar kitokias pirmūnes, engia dar-reiškė bteretunn, veikalo svo- baj8iau buržu,
rj, sovietinėje Lietuvoje - p.r-, 8i8tcmoje. Atsimenu,
muma lemia "socialistinis turi- , kalp' 1941 m geguž4s j d pro_
ny%, , ga rašytojams susirinkus Vil-Taigi Lietuvoje turėjome vals niujc , 3avo namu8 gnl0.
tybinę premija ROM btų, tre- žiOrėdama8 j įSsipusėiusia 
>ta premijų po 2.000 litų (Sa- Vendovo8 žmonelę, taikliai ir 
kale, Spaudos Fondo. Sp.ndu-I kandžiai pa8teMjo. ku0 nc Smė
lio), trejetą ketvertą po 1,000 ,.ni„x,
MtM <KVC, Lietuvos Raudonojoj yra da w įdomi 
Kryžiaus, Ukmergė,, rodan{, kad ra_
nės) - viso labo 15.000 litų , nel Bver8ti „bur.
kasmet tekdavo literatūros pre- ^„į,, 8avaip Jau
mijoms. Palyginę lito ir rublio fakta8, Rad kaj ne
perkamąja gabų. įsitikinsime, koIūkia darosi v,s dažne3n, , 

kad perkant butmiausras da y- rjko8 m Kaimas,
ku. (duona, pieną, sviest, la- 0 ne ko|flki8 dau^au dė.
šinius, aprangą, apavą...) ten- kineegniu siužetu — dau* ka ka mokėti 10 ar net 20 kartų "’aZ Dievas, kurio -
daugiau rublių negu litų. Vadi
nas, 50,000 rublių premija toli 
gražu neprilygsta 5,000 litų pre
mijai, o visų metinių literatū
ros premijų suma 15,000 litų 
atitinka ne 80,000 rublių, bet 
150,000-300,000 rublių. Čia jau 
nekalbame apie tai, kad tada. su 
litu galėjai daryti tai, ko dabar 
Lietuvoje balsiai nė pasvajoti 
negalima. Pavyzdžiui, Bernar
das Brazdžionis, 1937 metais 
gavęs porą premijų, su žmona 
(be jokios ekskursijos, be jokių 
palydovų...) apkeliavo tiek vals 
tybių, kiek tik norėjo. O kas 
būtų, jeigu šiandien Juozas Gru
šas pats vienas su savo šeima 
panorėtų atvykti į Ameriką pa
sisvečiuoti ? Ne, ką aš čia niekus 
svaičioju: tarybiniam žmogui į 
galvą neateina tokia kvaila min 
tis važinėti po kapitalistinį pa
saulį...

jau pirmo skyriaus vaikas ži
no! — “nėra”, o tačiau be jo 
neapsieina net tokie tarybiškai 
išprusę rašytojai, kaip Baltu
šis, pvz.: “...vis tylėdamas, ne
skubėdamas, ir r vienas. Dievas 
težino ką galvodamas”; “negi 
žinai, kada Dievas pašauks se
ną žmogų” ir tt.

Navatnų tipelių galerija

Bene ryškiausias veikėjas, ku 
rio šešėlis net ir po mirties den
gia veikalo spalvą, yra senis 
Dirda, nenorįs mirti, bet nei 
daktaro, nei kunigo neprisilei- 
džiąs: pirmo dėl pinigų, antro 
dėl to, kad kunigas savaime 
suponuoja grabą. Dirdos neap
gausi: viską mato nė nepažiū
rėjęs; gulėdamas lovoje, žino, 
kad kaimui pokštus darinėja ne

(Nukelta į 3 psl.)

Gramatica Litvanica” (1653) 
ir “Compendium Litvanico-Ger- 
manicum” (1654) fotokopijos 
bei jų vertimai į lietuvių kalbą. 
Pridėti D. Kleino vartojamų 

terminų ir vardų paaiškinimai 
bei įvairios rodyklės. Veikalas 
skiriamas kalbininkams.

• Kun. Valdemaras Cukuras
išvyksta studijoms Europon. Jis 
mano aplankyti Prancūziją, Is
paniją ir Italiją. Kelionėje už
truks iki vasario mėn. Kunigas 
Cukuras rūpinsis Romoje išleis
ti savo studijas. Šiuo metu jis 
studijuoja 16 šimtmečio Ispa
nijos mistikus, ypač šv. Joną 
nuo Kryžiaus. Taip pat jis yra 
parašęs studiją apie nerimą Dos 
tojevskio raštuose. Vienas iš jo 
kelionės tikslų yra aplankyti 
buvusį savo mokytoją Romoje 
Gorrigou-Lagrauge ir pasitarti 
su juo kaikuriais moksliniais 
klausimais.

• Adomo Mickevičiaus vai
kaitis gamina filmus. Jurgis 
Goreckis, kurio tėvas dr. Liud
vikas Goreckis buvo sūnus Ado 
mo Mickevičiaus dukters Mari
jos, dirba filmų studijoje. Suk
damas filmus jis apkeliavo Ara
biją, Ispaniją. Lenkiją, jis ruo
šia dokumentinį filmą apie Len
kiją, kur bus plačiai paminėtas 
ir Adomas Mickevičius. Gorec
kis nemažai dalykų nufilmavo 
nuvykęs ir į Vilnių, o taipgi ap
lankė Adomo Mickevičiaus ai
nius Lenkijoje. J. Goreckis gy
vena Paryžiuje ir tenai turi rau- 
zėjėlį Adomo Mickevičiaus at
minimui pagerbti.

• Poetas Balys Auginąs su 
žmona Valerija nuvyko vasaro
ti pas lietuvius pranciškonus į 
Kennebunkport, Maine. Graži 
aplinka palanlft mūsų rašytojo 
kūrybai.

• Akmens amžiaus lietuviai, 
taip pat viduramžių ir kitų bū
dingesnių laikų lietuviai vaiz
duojami filme “Lietuva — Eu
ropos nugalėtoja”.
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TARPTAUTINIAI KATECHETINIAI 

METAI
I>R. J. (JUTAS, Toronto, Kanada

I. Palaimingas darbas
Tarptautinis Religinio Auklė

jimo Studijų centras jau vei
kia nuo 1946 m., Briuselyje, va
dovaujamas jėzuitų. Nuo tų pa
čių metų šis centras leidžia la
bai gerą anglų ir prancūzų kal
bomis religinio-sielovados trimė 
nesinį žurnalą — Lumen Vitae. 
Centro direktorius ir žurnalo re 
daktorius yra dr. G. Delcuve, 
S. J., žinomas autoritetas reli
ginėje pedagogikoje.

Džiugu, kad minėtas centras 
gilina ir plečia savo veiklą. 1956 
m. rugp. 1-12 d.d. žengtas rim
tas žingsnis j platesnį bendra
darbiavimą besprendžiant šių 
dienų religinio auklėjimo klau
simus. Tomis dienomis įvyko 
Amsterdame, Olandijoje, tarp
tautinės studijų dienos, prie ku 
rių suorganizavimo buvo pri
traukta ir eilė kitų institucijų, 
besirūpinančių religiniu auklė
jimu, kaip Aukštasis Religinių 
Mokslų institutas, veikiąs prie
Liuveno universiteto, Freibur- Ja'» religinė kultūra ir tarptau- 
go Un-to Pastoralinės Teologi- tinis gyvenimas; modernusis
jos institutas Šveicarijoje, Ka- 
nizijaus Katechetinis centras 
Maastriche, Olandijoje, Aukšta
sis Katechetinis institutas Pary 
žiuje, Fordhamo universiteto re 
Ilginio auklėjimo skyrius New 
Yorke, Action Populaire, Van- 
ves, Prancūzijoje. Katechetinių 
studijų dienose dalyvavo 400 
asmenų iš 32 kraštų. Pagrin- 
rinė svarstymų tema buvo: 
“Šių dienų katechezė”. Rinkti
niai religinės pedasogikos ži
novai pasidalino mintimis ir su
sipažino su religijos mokymu 
ir • religiniu auklėjimu įvairiuo
se kraštuose (paskaitos atspaus 
dintos Lumen Vitae: vol. XI, 
1956, Nr. 4, vol. XII, 1957, Nr. 
D.

2. Gilesnė ir platesnė vaga
Antverpeno tarptautinės ka

techetinių studijų dienos prive
dė prie dar didesnio užsimojimo, 
būtent tarptautinių katecheti
nių metų. Jie prasideda š. m. 
spalio 20 d. ir baigiasi 1958 m. 
birželio 20 d. Jų vieta — Tarp
tautinis Religinio Auklėjimo 
Studijų centras Briusely. Tarpt, 
katechetinius metus globoja Bei 
gijos primas Jo Eminencija 
kard. van Roey. Per visus moks 
lo metus bus skaitomos rinkti
nių religinėje pedagogikoje au
toritetų paskaitos (prieš pie
tus), o po pietų atliekamos įvai 
rios pratybos seminaruose ir 
mokyklose. Šiuose katechetiniuo 
se kursuose siekiama gilesnio 
dalyvaujančiųjų išlavinimo, pa
siremiant paskutiniais dešimt
mečiais laimėtomis religinėje pe 
dagogikoje naujomis idėjomis, 
kreipiamas dėmesys į kateche- 
zės turinio atnaujinimą, taip pat 
į psichologiją ir metodą religi
nio auklėjimo ir mokymo dar
be. Kursų dalyviai gaus giles
nį supratimą apie tarptautinį 
katechetinį sąjūdį iš įvairių tau 
tų asmenų ir institucijų, kurie 
dalyvauja katechetiniuose me
tuose, taip pat iš studijų kelio
nės,' kuri numatyta tarp kovo 
2 ir balandžio 13 d.

Dėstys specialistai iš įvairių 
studijų centrų, taip pat svečiai 
profesoriai iš Belgijos, Vokieti
jos, Anglijos, Prancūzijos, O- 
landijos, Japonijos, Luksembur- 
go, Austrijos, Filipinų, Portuga 
lijos, Švedijos ir Ispanijos. Pas 
kaitos skaitomos prancūzų, an
glų ir vokiečių kalbomis. Kiek
vienas klausytojas, turėdamas 
specialų klausomąjį aparatą, 
paskaitas galės girdėti ta kal
ba, kuri jam geriausiai žinoma 
3. Kursų ir konferencijų apimtis

Mokymas dalomas į kursus 
ir konferencijas, apimant tris 
svarbiausius studijų dalykus:

1. Katechezės tikslas ir turi
nys. (Specialiai biblinis, litur 
ginis ir sistematinis religijos 
mokymas.

2. Religinės psichologijos ir 
religinės sociologijos klausimai 
valkų, jaunimo ir suaugusių la
vinime.

3. Bendroji ir specialinė re
liginio mokymo metodika pagal 
mokomuosius dalykus, amžių ir 
aplinką, paremtą tarptautine 
informacija, kilusia iš asmeni
nio mintimis pasidalijimo tarp 
įvairių kraštų studentų ir pro
fesorių.

Vieni kursai truks visus me
tus, antri vieną trimestrą, tre
ti vieną arba dvi savaites. Prieš 
piečiai skirti paskaitoms, popie
čiai asmeninėms studijoms. Se
minarinės grupės, vadovauja
mos atskirų profesorių, nagri
nės šias temas krikščioniškojo 
skelbimo turinys ir struktūra; 
religinis šeimos auklėjimas; re
liginis jaunimo auklėjimas; ne
tikinčiųjų mokymas; religinė 
giesmė; religinė iškilmė, kaip 
religinio auklėjimo priemonė; 
biblinis ir liturginis apaštalavi
mas; technika religinio auklėji
mo tarnyboje; religinė kultūra 
ir laisvalaikio apipavidalinimas; 
religinė kultūra ir viešoji opini-

mentalitetas ir evangelizacija.
Šie tarptautiniai katechetiniai 

kursai skirti kunigams, vyrų 
ir moterų vienuolynų nariams, 
taip pat ir pasauliečiams, ku
rie nori atsidėti religinio moky
mo ir auklėjimo darbui. Išlai

^AUGO
Didysis Metinis

IŠVAŽIAVIMAS!
Pirmadienį (Labor Day), rūgs. 2 d., 1957 m.

OAKS (SLOVAK) GROVE
11900 Archer Avė., Lemont, III.

DRAUGAS paprastai suruošia tik vieną metinį pikniką ir 
tas būna pats didžiausias iš visų Chicagos apylinkė piknikų.

DRAUGO metiniame išvažiavime Chicagos ir apylinkės 
lietuviai pasimato su seniai matytais bičiuliais bei giminėmis.

Gražusis ir didysis Oaks daržas turi daugiau patogumų ir 
erdvės negu bet kuris išvažiavimų daržas Chicagos apylinkėje.

Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas patarnaus prie 
bufeto ir prižiūrės automobilių pastatymą.

Gros skambus B. Jonušo orkestras šokiams ir bus nuola
tinė programa, kuri paįvairins dienos įvykius.

S. Metriks, Farm Foods krautuvės savininkas pardavinės 
Andrulio Michigan Farm surius.

Įžangos biletams bus piniginės ir prekinės dovanos. 

Autobusų tvarkraštis:
11; 00 vai. ryte ir 2; 00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Dievo Apvaiz

dos parapijos bažnyčios;
11;30 vai. ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Aušros Vartų 

parapijos bažnyčis;
12;01 ir 3;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Antano parap. bažn.; 
11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Kryžiaus

. parapijos bažnyčios;
ll;30 ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Nekalto Prasidėji

mo parapijos bažnyčios;
11;30 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Gimimo Pane

lės Švenčiausios parapijos bažnyčios;
11;OU vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčios.
B;30 ir 7;00 vai. p.p. autobusai išvažiuoja į Chicagą.
pr

Kviečiame lietuvišką visuomenę į šį metinį išvažiavimą.

DRAUGO IŠVAŽIAVIMO RENGĖJAI

P-

JAUNIMO RATELIO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠOKĖJŲ GRUPE CHICAGOJE.

kius egzaminus, išduodami spe
cialūs diplomai.

Užsiregistruoti ir daugiau in
formacijų gauti galima Interna
tional Centre For Studies In Re- 
ligious Edication, 184, rue Wa- 
shington, Brusels-Belgium.

Nereikia ir pabrėžti, kaip bū
tų svarbu, kad kas nors ir iš 
lietuvių tuose tarptautiniuose 
katechetiniuose metuose daly
vautų — galėtų susipažinti su 
šių dienų religinėje pedagogi
koje pasiektais laimėjimais ir 
pasisavinti tas priemones, ku
rios būtinos religinio auklėjimo 
darbe. Čia jau nekalbu apie pro 
pagandinę, patriotinę tokio da

lyvavimo pusę. Krikšioniškam 
pasauliui reikia priminti, kad 
mes gyvi ir dirbam.

Kiek uodas išgeria kraujo
Mokslininkai apskaičiavo, kad 

95 uodai per dieną gali išgerti 
vieną kvortą kraujo Penkias-

INTERIOR & IATER. FAINTING 
Isvul and Oil $2 per Coat, per whi- 
dow, scraped, puttied, Chose brand 
paint. ltesidcntial, Industrini, Com- 
mprcial. We speeialize in churches, 
schuols, eonvents, rectorles, semlna- 
ries, hospitals, orphanages, etc.
Work guaranteed. Eree estimates.
Call KEdzle 3-7978 — Hays or 

VAn Buren 6-2095 Eve’s, Ext. M.N.

dešimt iš tų uodų buvo užmušti. 
Jie buvo sunkesni už kraujo ne- 
gėrusius uodus net keturis kar
tus. Ši norma gali būti ir kito
kia, tai priklauso nuo vietos ir 
kitų aplinkybių.

..................... !

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarlma. 

081 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečlad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehUI 5-5608

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-73X3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmai!., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai 1, 7-2 vai
vak Šeštadieniais 10 , vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonas: PR 8-8229 
Res telef. WAlbrook &-5O76

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

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. tr kitu laiku pagal sutarti. 

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

"•'A. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chlcago 29, III

telefonas REpublic • 7-4900 
Rezld en čia: GRovehllI 0-8191
pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036

Rezidencijos tel. B Everly 8-8244

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

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

2454 Weet 71st Street 
(71-oa Ir Oampbell Avė. kampan)
Vai.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
šešadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta. ,

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Beaddendjos — STewart 2-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 35th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatve) 

VAI,. 1—4 Ir 6:80—-8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai. *

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9198
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
(LIETUVIS OTDTTOJA8)
2500 Weet 6Srd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p p Ir 7:8» 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefoną* GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ 8PFCTAL1STB 
— PR1TATKO AKTNIU8 —

Valandos: »-—12 ir 7—9 v v pagal 
susitarlma išskyrus trečiadienius

B423 W. MarųnstM Boad

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-18X1

OR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th. Court, Cicero
Kasdien III- 12 Ir 4—7 vai. Trečlad 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tel RElianoe 6-1811
DR WALTER J. KIRSTUK

’ '■'TUJAS IP CHIRURG*
■’ ' 1P '1V|I1IWJ»R

8925 W 4 59th Street
Vai. Piritiad., antrad., ketvirtad 

penktai!, nuo 1—4 p .p. 6:80
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1 
P P

ir 
8:80
4 v

Tel ofiso Ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

498H W. 15th St., Cicero 
Rei 1634 S. 49th Avė., Cicero

Kasdien 1-8 vai tr 6-8 vai vak. 
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-7868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečlad. tik susitarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KUDIKTŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7158 South Western Avenue 
(MEDICAL BŲILDINO) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1188
Res. tel WAlhrook 5-8786

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
pirmad., ketvlrtad., šešt.

p.p., antrad. ir 
iki 8 vai. vak.
1 d.

Valandos: 
nuo 1 iki 4 vai. 

penktad. nuo 5 
Atostogose iki rugsėjo.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. I. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 (South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly H i 118

Vai.: kasdien, nuo 6 v. v. Iki 9 v. v?.u 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

Išsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6766 
Buto - - B Everly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR YTDAU8 LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus Ugonlnp) 

Priima pagal susitarlma

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

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

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
IiAfayette 8-4949.

Namų — CEdarercst 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—5 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Resubltc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAčKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 V. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PF.C. CHIRURGINES IR 

ORTOPEIHNF.8 LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpubUe 7-2290 

▼AL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 8:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrins akis Ir pataiko akinius, 

kežčln stiklus ir ršmus 
4456 S. Oalifornia Ava. .TA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki g vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S v. p. p. 

uždarytas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
Lietuvių tauto* tauriausios 
bes Arklvysk. Jurgio Matulalčlo

Matulevlčiaiu

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. l žrušal: Mintys, pastabon pasi

ryžimai. čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos {žvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
Išganymui.

II. latiškal. Tat {vairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gŲv« 
nimiškos Išmintie.. perlai, Išreikš*

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U O A S”

4545 W. 63 St., Chlcago 29, III
iiiNiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimiMiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiMiit

P. ŠILEIKIS. 0 P.
< trthopeda. I»rotexl«tas 

Ar uratai-Protezai, Meti ban 
dėtai Spec. itagalba kojon 

(Areli Supports) Ir t- L 
Vai.: 9-4 Ir 6-8 Šeštadieniais »-i 
liRTHOPEDlJOH TECH M H OS LAK

2850 W. 63rd St., Chlcago 29, III 
Tel. PRospect 8-5081

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42.T7 vt K3rd SI
Ofiso tel. RElianee 5-4110 

Rezld. telef. GRovehUI 6-0017 
Valandos: 1-8 p m . 6-8 p m

Penktad. tik po pietų.
Trečlad Ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. Cl.lffslde 4-2898
Rezidencijos: I.Afayetlc 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas I7tb Ir Hermltage)

Vai
Šeštad

nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak 
nuo ’ Iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Prlve 
ffTvtc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. OEntral 6-2294

5002 West 16th Str., Cicero
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall S-O959 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ligos)
Ofisas ir res.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-619.1

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Tel .ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai I iki 4 v. p p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-941)0
Rezld. PRospect 6-94OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlutč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez VIctory 2-0747

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 We»t Marąuetio Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 v„ 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORlF
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezld. 6600 8. Artealan Avė.
VAL 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

Vai.
člad.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829

Pritaiko akiniu, 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dlrbtuvč 
756 Weet S5th Street

nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
nuo 10-12, penktad. 10-2 ii

šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

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

yra priežastis galvos skaudėjimo bet 
svaigimo Ir Bkaudančlų aklų karščio 
Atitaisau trumparegyste Ir toliregys 
tp. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
] mokyklos valkua

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 y. vak. Šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad tr treč uždara

patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų (ormoje.

III. Vilniuje, žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias perneštas sčnoje Lie
tuvos sostinSJe, kur Jis stengdamasis 
bfltl visiems vlaakuo, kad visus lal- 
noštų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 
Ir {rišta ) kietus 
82.60.

psl., paveiks, uotą 
viršelius. Kaina
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JAV knygos pasaulyje
'.IURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif.

Nobelio premijos laureatės 
Pearl Buek naujasis epistoliari- 
nis romanas LETTER EROM 
PEKINE (John Day leidinys) 
priverčia mus stebėtis siužeto 
parinkimu. Ir tas siužetas yra 
toks:

Amerikietė Elizabeth ir jos vy 
ras puskinietis Gerai MacLeod 
persiskiria. Tai nėra banalios 
amerikietiškos skyrybos, bet tai 
yra išdava to lūžio, kuris ski
ria vakarus ir rytus.

MacLeod pasirenka gyventi 
Kiniją, nes jis pasiryžta dirbti 
savo tėvynei. Tuo tarpu jo žmo 
na pasirenka gyventi savo kraš 
tą, kur ji sugrįžta iš Kinijos 
su savo sūnumi. Tačiau vyro ir 
žmonos meilė lieka stipri. Jie 
susirašinėja, ir autorė patiekia 
mums tą korespondenciją tarp 
mažo miestuko Vermonto vals
tijoje ir Pekingo.

Tuose laiškuose MacLeod pri 
siekia savo žmonai amžiną mei
lę. Jo laiškuose žodis “love” kar 
tojamas su tokiu įkyrumu, kad 
to žodžio reikšmė priartėja į 
nusidėvėjimą.

Elizabeth atsako jam su ne- 
mažesniais užtikrinimais savo 
amžinos meilės. Pagaliau ateina 
laiškas iš Pekingo: prašo, vyras 
pagal kiniečių paprotį, leisti jam 
vesti kitą žmoną, kuri bus lai
koma jo antroji žmona, kai tuo 
tarpu Elizabeth, kuriai jis tebe- 
prisiekia amžiną meilę, lieka jo 
pirmoji žmona. Elizabeth palai
mina tą santuoką su jautriais 
amžinos meilės pareiškimais iš 
mažo Vermonto miestelio. Pa
galiau ateina laiškas iš MaoLeo- 
do antros žmonos. Čia užsimez
ga susirašinėjimas tarp abiejų 
žmonų, kur antroji žmona nuo
lankiai nusilenkia pirmajai žmo
nai amžinos meilės sferoj ir t.t. 
ir t.t. Vienu žodžiu, tai yra dai
na be galo.

Autorės talentas padeda tam 
farsui suteikti kilnios tragedi
jos vaizdą. Netrukus mes ma
tysime, kaip ir visad, Pearl Buck 
naują knygą bestsellerių sąra
še. Atvirai tarus, mums gaila 
senutės, kuri eikvoja laiką to
kiems siužetams pinti, kada ap-

K>^<X><><X)OOOOOOD<WXKXXXX>0<X)

RADIJUKAS = 
= LIETUVON

Naujausi, maži, lengvi Transistorl- 
niai (be lempų) radijo aparatukat, 
labiausiai tinka siųsti i Lietuvą.. La
bai ekonomiški: ilgai veikia iš pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrfis, selektyvūs Ir labai galingi 
pagal savo dydj.

Užeikite įsitikinti j šią modernišką 
elektronikos krautuvę. Čia rasite taip 
pat didelį pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.

jfEL£VISIOn
Csales - servtceJ

Sav. Ink A. SEMCNAS 
3321 S. Halsted — Cbiffside 4-MM 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai.
ir ketvirtadienlale 9—9

0000000<>0<)-(>C><X><><><KXXX>000<>0

link mus slypi aibės vertinges
nių siužetų.

★
Kitas gana rizikingas siužetas 

matomas naujame N. Schute 
romane ON THE BEACH (Mor 
row leidinys). Įsivaizduokite, 
kad atominių ginklų karas pa
saulyje jau pasibaigė. Radio
aktyvios nuosėdos padengė že
mę ir apnuodijo ją. Visa žmo
nija jau išnykus. Tik Australi
jos krante dar tebegyvena keli 
spalvingi personažai. Tai Ame
rikos jūrų karininkas, alkoholi
kė australietė ir keli kiti, ma
žiau charakteringi tipai.

Jie visi žino, kad mirtis jau 
prie slenksčio. Radioaktivizaci- 
jos nuodai jau atslenka prie to 
tolimo Australijos kranto. Jie, 
paskutiniai žmonijos mohikanai, 
tarytum mirtininkai savo celėje, 
laukia savo nuskirtos valandos.

Kaip karti pašaipa žmonijos 
karaliams, paaiškėja, kad šunys 
gyvens žemėje ilgiau, kaip kad 
lemta gyventi žmonėms. Ilgiau
siai išliks pelės...
'Didele desperacija dvelkia ro

manas. Atominio karo žudynių 
padariniai yra baisūs. 4,700 ato
minių sprogimų gyvenviečių ra
jonuose išnaikino žmoniją. Ro
mane jaučiamas noras sukrėsti 
skaitytoją. Tai skamba tarytum 
pastanga pratempti tam tikrą 
didaktiką: šalin atominiai gink
lai.

Kadaise pacifistinė knyga:
Šalin karas turėjo pasisekimą 
pasaulyje. Su tokia pat tenden
cija parašyta ir ši ON THE 
BEACH knyga.

★
Visiška nesąmone dvelkia į 

mus vertimas iš prancūzų kal
bos. Tai M. Yourcenar romanas 
Coup de Grace (Farrar, Straus 
& Cudahy). Veikalo vyksmas 
Lietuvos kaimynystė, Estijoje. 
Veikėjai: palikonys viduramži
nių Livonijos baronų, kurie ro
mano vyksme įžengia į Rusijos 
revoliucijos įvykius. Išsemti ti
pai gyvena, kaip jie pripažįsta, 
automatų gyvenimą. Jie yra ne
reikalingi žmonės gyvenimui. 
Tai Turgenevo ir Čechovo at
garsis moderniame romane. Re
voliucija triuškina juos, be re
voliucijos bevalius ir nežinan
čius, nerandančius gyvenimo 
tikslų. Juodu pesimizmu dvel
kia tas pasyvumas prieš ateina n 
čius įvykius. Aišku, ne tiems 
žmonėms priklauso gyvenimo 
ateitis. Jie išnyksta vienas po 
kito.

Romano nuopelnas, galbūt, 
glūdi tame, kad visoje toje me
lodramoje yra puslapiai, kurie 
parodo raudonojo teroro veidą.

Tipingas žuvusiojo aristokra
to cinizmas pralošto gyvenimo 
prasmei lydi mus toj knygoj.

Gyvenimas tai patyrimo mo
kykla, kurios auklėtiniais visi 
esame. —S. Smiles

DAViDS TOOL SERVICE I
8171 W. Grand Avenue 
RIVER GROVE, ILL.

Pilnai aptarnaujame pjūklus ir 
žolės pjautuvus:—

• PAAŠTRINAME
• PATAISOME, ĮDEDAME 

NAUJAS DALIS.
Paimame ir pristatome. Išnuo

mojame: paprastus įrankius, moto
rizuotus įrankius, reikmenis staty
bai bei remontui, “Rototillers” ir 
žolės pjautuvus.

Atdara iki 9 v.v.
TEL. GLADSTONE 3-8511

»

Kretkampis, Vokietija

DTFNRAftTTS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS S

fe)

V. Ratas

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 

Pardavimas

Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. l‘Kospe<t 6-7960

Premijos Lietuvoj

(Atkelta iš 1 pusi.)
kas kitas, kaip i,o sūnus Povilio- 
kas: vieną šeštadienio naktį su
keičia kaimo kiemų šunis, kitą 
naktį tą pat padaro su vartais. 
Gyveniman jis taip įsikibęs, jog 
jaunystėje skustuvu sau pirštą 
nusipjovė, kad tik į kariuome
nę neimtų: “Ir namus išsaugo
jau, ir boba“. Nepasitikėjimas 
šeimos nariais parodytas lyg 
kokia buržuazinė liga: jį bus 
paveldėję ir Dirdos vaikai. O 
patsai Dirda net mirties patale 
labiau pasitiki piemeniu negu 
saviškiais: “Gyvenau vienas, 
mirštu vienas”. Todėl auksinius 
pinigus, užkasęs pakrosnyje, už
keikia. Čia Baltušis ne taip jau 
gudriai pasinaudoja persenusiu 
liaudies pasakojimų motyvu, bū
tent: jo jauniausioji dukrelė
dar nevisai mirusio tėvo ranka 
atkasa tą auksą. Toliau, deja, 
kaip feljetone: dukteriai beka
sinėjant su jo ranka, numirėlis 
atsigavo ir, pagriebęs jai už si
jono, taip sugniaužė, kad nė 
miriusiam nebuvo įmanoma tos 
rankos atgniaužti — taip ir pa
guldė autorius vargšą ant lentos 
su sijono gabalu rankose... .

Šitokių “nacionalinių tipų” kū 
rimas, anot tarybinio kritiko, 
“padeda plačiau suvokti kaiku- 
rių mūsų nacionalinės psicho
logijos (!) neigiamų bruožų is
torinę ir socialinę prasme”. Į- 
prastiniais terminais kalbant, 
“Parduotų vasarų” autorius kla 
siškai demaskuoja buržuazinio 
Lietuvos kaimo žaizdas, tary
biniu žargonu tariant, “piktžaiz
des”. Štai dėl ko veikalas, lite
ratūriškai nekaip teparašytas, 
premijuotas pirmąja premija!

Kaip atsvara tokiam nenaudė 
liui Dirdai parodoma pora ber
nų: Jonas ir Petnas. Jonas ti
kisi iš “buržuazinės” valdžios 
gauti žemės, bet “buožės” su 
kyšiais prieina prie valdžios, 
kad šis negautų... Negavęs že
mės, Jonas pasišalina iš gyve

nimo, panašiai kaip komunistų 
garbinamas poetas Janonis yra 
pasielgęs. Petras — jau beveik 
tikras bolševikas. Šeimininko 
prašomas jo dalgį ištinti, atsa
ko: “Nebuvo derėta!” O kai iš
varęs pradalgę neskuba eiti prie 
naujos ir kai šeimininkas pa
ragina pradėti antrą, įžūliai at
sako: “O tu man antrąją algą 
mokėsi?”

Dienraščio skiltys, deja, nelei
džia peržvelgti kitų prašmatnių 
tos kolekcijos charakterių: A- 
lyzo, Povilioko...

Kaimo išvirkščiom rankovėm 
vaizdas

Raudona gija per visą veika
lą driekiasi sunki samdytinio 
piemens dalia. Visi apysakos į- 
vykiai kaip tik perduodami pie
menuko lūpomis. Deja, daugeliu 
atvejų sunku patikėti, kad pie
menukas galėtų būti toks su
pratingas. Kompoziciškai labai 
ištęstas laidotuvių aprašymas, 
o tačiau nieko būdingesnio ir 
savitesnio jame neiškelta. Bet 
ypačiai trūksta stiliaus kultū
ros: daugybė tokių aiškinimų 
ir pridėliojimų, kurie jau per- 
nelig aštriai kvepia XIX šimtme 
čio realistais.

Kad Baltušis nepažintų Lie
tuvos kaimo gyvenimo, to nega
lima teigti, tačiau daugelyje 
vietų jo kaimo buities vaizdas 
tikrai išvirkščiom rankovėm. 
Pvz. dviračio pasirodymas kely
je vaizduojamas kaip neregė
tas stebuklas: “Arkliai baidėsi, 
stojo piestu, žmonės šlijo į pa
griovius”. Piemenys, metę ban
dą, lipa į medžius, kad pama
tytų tą “stebuklą”. O tuo tar
pu “margiausiom skarom nusi- 
dariusios moterys kėpsojo veži

OKUP. LIETUVOJ f
▼ Antaną* Vienuolis Žukaus

kas, rašytojas, kaip pranešama 
iš Lietuvos, mirė š. m. rugpjū
čio 17 d. Vienuolis gimė 1882 m. 
Anykščiuose. Mokėsi Liepojos 
gimnazijoj, Maskvoje studijavo 
farmaciją ir praktikavo įvairio
se Rusijos vaistinėse. Po Didžio
jo karo grįžęs gyveno Vilniuje 
ir Kaune. Įsikūręs vaistinę apsi
gyveno Anykščiuose. Studijuo
damas lankė Kaukazą, Krymą, 
nepriklusomais metais važinėjo 
po Europą. Iš kelionių po Gru
ziją parašė Kaukazo legendas.
Jo apsakymai Užkeikti vienuo
liai ir Amž:nasis smuikininkas 
laikomi jo kūrybos geriausiais 
pavyzdžiais. Už dalyvavimą 
1905 metų revoliucijos sąjūdy
je buvo patekęs į kalėjimą, pa
rašė Kalėjimo įspūdžius. Pirmas 
išspausdintas dalykas ir buvo 
Amžinasis smuikininkas 1907 
m. Vilniaus žiniose. Vėlesnė Vie 
nuolio kūryba reiškėsi realisti
niais kaimo ir inteligentų gyve
nimo apysakomis ir pasakoji
mais. Pirmųjų ryškiausias pa
vyzdys yra Paskenduolė, ku
rioj daug kaimo buities, sukaup 
tos į tragišką suviliotos ir pa
mestos Veronikos likimą. Ištisa 
tragiškų personažų galerija ro
do apysakoj Inteligentų palata 
ir bajorijos žlugimą apysakoj 
romane Vėžys. 1920-1937 m. iš
ėjo Vienuolio Žukausko 11 tomų 
raštų. Bolševikai dabar išlei
do jo 7 raštų tomus, kažkodėl 
į ją neįdedami Viešnios iš šiau
rės, kurią Chicagoje išleido Ter- 
ros leidykla. Bolševikų okupa
cijos metais Vienuolis parašė 
porą vaidinimų ir porą naujų 
Kaukazo legendų, be to parašė' 
apie kaimą verčiamą kolchozų, 
romaną Puodžiunkiemis. Vienuo
lis tik ką buvo atšventęs 75 m. 
sukaktį, kurią bolševikinė spau
da plačiau paminėjo.

ANKSTI KĖLĘS, JAUNAS VEDĘS,

PAS RUDAITĮ
PIRKĘS — NESIGAILĖSI!

Visos prekės tik goriausiu Amerikos fabriku. 

Kainos žemiausios visoj Chicagoj.

★ ★
3 dailų sofa Ir kėdė nakčiai dvi lovos dabar tik J 99 00 

Skalbimo mašinos, 10 svarų skalbto į 30 minučių, tik $ 89.00

Virimui parcelano pečiai ............................................... J 89 00

5 dalių formica virtum virt stalai, Įvairių spalvų, tik $ 39 00
Komodos baltinių sudėjimui, tik .................................. t 29 00

Rūbų spintos ...................................................................... J 19 95

Šaldytuvas 8 cub. pėdų Admiral, Westinhouse......... $ 159 00
L !*i r

Knygom spintos studomom stiklo durim................... J 29 00
Vatiniai matracai ................................................................ t ' į g 5 g

7 dalių valgomo kambario baldai su formina virtum $ 99.00 

Sofa ir fotelis svečių kambariui puikiausių spalvų J 150 00

Kavos staliukai, formica virtum .................................. $ 9 50

Kilimai 9x12 Bigelknv ar Alexander Smith, tik .... J 39 50 

Gėlėms staliukai ąžuolo ar riešuto spalvos .............. J 250

Ne tiesa, kad reikia daug pinigų įsigyti baldus. Tik reikia 
žinoti, kur juos pirkti.

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai.

Liepos ir rugpjiūčio men. krautuvė sekmadieniais bus uždaryta.

-P

Rudens mados vestuviniai rūbai Nuotakoms
Būtinai apsilankykite į

V I R G I N I A’ S 
BRIDAL SHOP 

6540 S. Halsted St, ENglewood 4-9404 '
Karališki - romantiški rūbai nuotakai ir pamer
gėms už šernas kainas. ę

Atdara: Pirmad. ir ketvirtad. vakarais

... r

MULTIPLE SCLEROSIS?
Multlple scleiosis pasireiškia ne

tvarkingu raumenų veikimu. Pa
sveikimas priklauso nuo atgaivini
mo nervinių centrų—ttk tada nor
malūs kūno procesai gali vėl har
moningai veikti. Chlropraktlkai 
stengiasi ta pasiekti — yra jau tu
rėjusi sėkmės savo gydymo būdais 
padėti daugeliui sergančių mul
tlple sclerosls, duodama Jiems 
Šviesesnės ateities viltį gyvenime.

Tyrinėjimai Spears Hospltal pa
gerino Šios žalingos ligos Chiro- 
praktlnį gydymų. Matykite jūsų 
vietinį chlropraktų ir raSyktte dėl 
nemokamos literatūros apie M.d 
bei kitas problematlnes ligas. 
Dept. L-106, Denver 20 Colorado 
SPEARS CHIROPRACTIC 

HOSPITAL

muose,... toli atkišusios ranką
su laikrodėliu ant riešo”!

Visdėlto senasis kaimas buvo 
prasmingas, turiningas, teikiąs 
siužetų net “kolūkių gadynės” 
rašytojui. Ypačiai neužmiršta
ma kaimo romantika šventadie
nį: “O gražiausia ji (vasara) 
kaime ankstyvą sekmadienio ry
tą... Tuoj sukils visi... Prasidės 
ilgas ir šviesus sekmadienis, bus 
daug gero visuos kiemuos...”

Tikrai: ne tik buvusiems ūki
ninkams, bet ir buvusiems ber
nams graudžiai malonu prisi
minti šviesius sekmadienius kai
me, šviesius ne tiek lengvu gy
venimu, kiek tėvynės laisve, ku
ri yra brangesnė ir mielesnė už 
betkurią išsvajotą idėją.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalal), 
prekės dovanoms.
284C W. 69th St. RE. 7-1941

Siųskite dovanas ank 

sti Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefonuo 

kito. ar .parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

FULI/Y ACCREDITED TUITION FREE

REGISTER FOR
THE 1957 FALL SEMESTER 

of the

CRANE JUNIOR COLLEGE
maintained by the Chicago Board of Education

2245 West Jackson Boulevard
Registration: Wed.; Sept. 4, thru Tues., Sept. 10

TWO-YEAR COURSES: For studente who wish to trahsfer 
with full junior standing to a senior college or university:

S IUNTI NI AI Į

LIETUVĄ
ir R U S I J Ą ,

Visi muitai iš anksto apmokami 
Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS ir VARTOTUS RŪBUS 

Medžiagas, Vaistus, Maistą ir t. t. 

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ 
VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

Reikalaukite magų naujo katalogo

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 S. Stato Street, suifo 1200 

Chicago 4, Illinois
Ttel.: WAbash 2-9354

Accounting
Advertising
Agriculture
Art
General Business 
Industrial Relations

Journalism
Llbrary Science
Fnglneeriag-
Mūšio
Pnyslcal Therapy 
Pre-Industrial Tralnlng

Pre-Physlcal Education 
Psy cholegy . sSSlI
Sočiai Service
Teachlng—Elementary 
Teachlng—High Sohool

TWO-YEAR COURSES: For studentą who wish to complete
two fully-accredited years toward meeting the entrance
requirements of professional schools in:

Dentistry Nurslng Pharmacy
I.aw ~_____ Veterlnary MedicineMedlclne Optometry Psychlatry

TWO-YEAR COURSES: For studentą who do not expect to 
go to senior college and who plan to enter business and 
industry after graduation: *

ChdYnlstry Technology 
Draftlng
Junior Accounting

Medical Technology 
General Education 
Secretarlal

General Clerlcal 
Medical Seoretariai 
Enfflneering Technology

ONE-YEAR COURSES:
Secretanal

FULL OR PART-TIMK PROGRAMS 
Day and Evening CIaases 8:00 a. m. to 10:00 p. m.

Classes start Thursday, September 12
AilmlHNion Kcqiilrementa: Graduation from a 4-year acored. Iilgti adiooi 1 

For further Information, see Registrar or phons HAymarket 1-6994

Office Clerlcal

Mes turime tiesiogi
nę sutarti su Intuo- 
rist Maskvoje nuo 
1947 metų.

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2556 WE8T 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R Pletkievrica, pre*.; E. R. Pietkiendca, sek r. Ir advokatas
Mokame aukMua dividendu*. Keičiame čekine. Parduodame Ir perkame 

valatybče bonus. Taupytajame patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami «ą«kait« Šiandien. Apdrausta Iki 910,000 
«

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai vakaro; 
antr. ir pank. 9 1U 6; trač. uždaryta, o Įeit. nuo 9 iki vidurdienio.

Perskaitę dienr. "DrauĮ’a", duokite jį kitiems.
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Prof. O. Halecki ir lietuviai
Laiškas iš Paryžiaus

E. TURAUSKAS, Prancūzija

Ryšium su Laisvosios Mokslo 
ir Literatūros akademijos vi
suotiniu susirinkimu šią vasarą 
posėdžiavusiu Paryžiuje, jame 
padarė pranešimą apie 1595 me 
tų Romos uniją žinomas lenkų 
istorikas, Fordhamo (JAV) uni 
versiteto profesorius Oskas Ha
lecki.

Pastarajam viešint Paryžiuje 
dar kelias dienas po akademijos 
susirinkimo man teko su profe
sorium susitikti ir ilgiau išsi
kalbėti apie jo mokslinę karje
rą ir dabar dirbamą mokslo dar 
bą. Prof. Halecki papasakojo, 
kad istoriko mokslinį kelią jis 
pradėjęs pirmojo Pasaulinio ka
ro metu Krokuvos universitete 
privat-docentu. Jau tuo metu 
jis buvo parašęs tris stambius 
veikalus iš Lenkiją istorijos: 
Sandomiero susitarimas 1570 
m. (liečia reformacijos istori
ją) ; Palesies, Voluinės ir Kijevo 
sričių prijungimas prie Lenki
jos 1569 m. ir Paskutinieji Švit
rigailos valdymo metai bei Vo
luinės byla Kazimierui Jogailai- 
čiui karaliaujant.

Karui baigiantis prof. Halec
ki parašė vokiečių kalba dvi 
knygeles: “Das Nationalitaeten 
Problem im Alten Polen” ir 
“Polens Ostgrenze”. Apėmęs is
torijos katedrą 1918 metais Var 
šuvos un-te joje išbuvo ligi 
1939 m., tačiau su trejų metų 
pertrauka nuo 1921 ligi 1924 
m., kada buvo įtrauktas į T. 
S-gos suorganizuotą Intelek
tualinio Bendradarbiavimo insti 
tūtą ir gyveno Ženevoje. Vos 
pradėjęs profesoriauti Varšu
voje, Halecki išleido stambų 
dviejų tomų veikalą “Dzieje 
Unii Jagiellonskiej”, kuriame, 
kaip pats pavadinimas pasako, 
nagrinėjama ir Lietuvos isto
rija.

Prasidėjus 1939 m. karui, 
prof. Halecki buvo užsieniuose 
ir čia pasiliko tremtyje, bet ne 
nustojo dirbęs savo mokslinį 
darbą. Nuo 1945 m. jis yra iš
leidęs keletą veikalų: Trumpą 
(414 pusi.) Lenkijos istoriją 
prancūzų ir anglų kalbomis, ku 
rios lenkiškas vertimas pasiro
dys dabar; “The Limits and Di- 
visions of European History”— 
veikalas išėjęs iš spaudos 1950

Greitas palengvinimas nuo

ASTMOS
NEMAIjONUMV ir nuo bronchų

ŠIENLIGĖS
SB

m.; jo vokiškas vertimas “Eu
ropa - Genzen und Gliederung 
seiner Geschichte” išeis Darm- 
stadte šiais metais. Kitas stam
bus 503 pusi. veikalas “Border- 
lands of Western Civilization” 
anglų kalba pasirodė 1952 m., 
o vokiškas vertimas “Grenz- 
raum dės Aljęndlandes” išeis 
šiais metais Salzburge (Austri
joje). Be to, ]Arof Halecki yra 
išleidęs 1952 m. veikalą “Euge- 
nio Pacelli — Pope of Peace”,^ 
kurio antroji laida išėjo 1954 
m., o lenkiškas vertimas “Pa- 
pierz Pokoju” išleistas “Veri- 
tas” 1952 m. Dabartiniu metu 
prof Hajecki yra parengęs isto
rinę studiją anglų kalba “From 
Florence to Brest” (1439 — 
1596 m.), kurią tikisi išleisti 
ateinančiais — 1958 — metais.

Prof. Halecki profesoriauja 
ne tik Fordhamo, bet ir Kolum
bijos universitete, dėstydamas 
Rytų ir Centro Europos istori
ją bei vesdamas seminarus su 
studentais. Tose sava pareigose 
jam tenka susidurti ir su lietu
vių kilmės arba sulietuvėjusiais 
studentais. Jis labai gražiai ir 
su pasididžiavimu prisimena 
dr. Jurgėlą, kuris pas jį padarė 
savo daktaro darbą, o šiandien 
vadovauja Amerikos Balso lie
tuviškam skyriui Washingtone.

Visai neseniai prof. Halecki 
Fordhamo universitete susidū
rė su jaunu studentu Jensins, 
kuris pasisakė esąs lietuvių kil
mės, bet nuo lietuviško gyveni
mo ir judėjimo visai nutolęs. 
Prof. Halecki prikalbino jį pri
siminti savo lietuvišką kilmę ir 
pasiimti tezę doktoratui apie 
Klaipėdą, ką jaunas kandidatas 
ir padarė. Tezė dabar rašoma.

Su pasigėrėjimu ir pasidi
džiavimu prof. Halecki minėjo 
jauną, nepaprastai gabų Kolum 
bijos universiteto daktarą Alf
redą Senną, juniorą, žinomojo 
kalbininko, buv. Lietuvos Vy
tauto Didžiojo universiteto dės
tytojo, šiandien Pennsylvanijos

NUO UZSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ ' 
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
n&gall ramiai «MMI Ir naktimi* 
miegoti ne* Jų užalaenBJuaioe žalždo* 
ntežBjlmą Ir akau^RJImą senų atvi 
ru ir skaudžių talždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbye* palengvins Juau skaudtjl 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak 
t| Vartokite Ją tapgi nuo skau 
džlų nudegimų. JI taipgi pagalinę 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA 
818. Taipgi pažaltna perMjlmą ilgos 
vadinamos ATHL.ETE.8 POOT. su 
stabdo džiovinimą odos Ir perplyžlmt) 
tarpptrftčlu. Yra tinkama vartoti nu< 
džtflstančios suskilstos odos dedir 
vinių, odos išbėrimų ir t t talpg“ 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus llbCrlman nuo vy 
■tykių. Ji yra gera gyduole nuo 1* 
virtinių odos Ilgų. La
gulo Ointment yra 
parduodama po 78 
et.. (1.S8. Ir 11.60.
Pirkite valstlneseChl- 
cagoj ,lr apylinkėse—
MI1waukee. Wloc . Oa 
ry, Ind. ir Detrolt, Ml- 
chigan arba rąžyki 
ta 1 r atsiųskite Mo 
nsy order |

LEOULO, Department D.. 
5618 W. Eddy SU Chieago 84, U,

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ATEITIES TAUINIŲ ŠOKIŲ ŠOKĖJŲ GRUPE CHICAGO J

un-to profesoriaus Alfredo Senn 
sūnų. Šis pas jį parašęs labai 
gerą doktorato tezę: “Laikino
sios Lietuvos Vyriausybės 1918 
— 1920 m. užsienių politika”.

— Nors jaunasis Sennas yra 
iš šveicaro tėvo ir tik lietuvės 
motinos, tačiau jis yra karštes
nis lietuvis, kaip tūlas gryna
kraujis jūsų tautietis, — su 
šypsena pareiškė prof. Halecki.

Prof. Halecki dar papasako
jo, kad prieš porą ar trejetą 
metų Kolumbijos universitete, 
prof Roberts vadovybėje esąs 
sudarytas specialus skyrius 
East - Central European Pro- 
gramm, kurio uždavinys ir tiks
las esąs studijuoti Rytų ir Cent 
ro Europos problemas. Tame 
skyriuje dirbą 12 profesorių, 
kurių tarpe ir Oskar Halecki. 
Tai esanti kukli pradžia plačio
je Amerikoje pagrindiniau su
sipažinti su labai svarbiais tos 
Europos dalies pagrindiniais 
klausimais.

Tenka dar pastebėti, kad 
prof. Halecki yra labai palan
kiai ir lojaliai nusiteikęs tiek 
istorinės Lietuvos praeities, 
tiek ir lietuvių atžvilgiu. Paim

sime, kad ir tokį pavyzdį. Vi
siems mums gerai žinoma, kad 
lenkų istorikai turėjo palinki
mo lenkinti Lietuvos didžiūnų 
ir Kunigaikščių pavardes savo 
veikaluose. Prof. Halecki sulau
žė tą vadinamą “tradiciją” ar
ba tendenciją. Savo veikale 
“Borderlands of Western Civi- 

Į lization” jis visur kruopščiai 
vartoja lietuvišką transkripci
ją. Pvz. “Lithuanian’s Expan- 
sion under Gediminas and 
his Son’s”; “Jogaila and Vytau
tas”; “Kęstutis”’; “Mindaugas” 
ir pan. Aiškumo dėlei kaikur 
Halecki skliauteliuose parašo ir 
seną lenkų vartojamą trans
kripciją

« ■ . .■-> ■«. hj. j • ■ i—
♦ KAZYS ČESNAUSKAS 1

6444 SO. TROY ST.
Telef. (VAlbrcok 5-7670 ii 

GHbson 8-4938
• Generalla kontraktoriua nau
jų namų statybai, jvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavlmal nemo
kamai.
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D A ŽYMAS 
D E K O K A V I M A S j

VL. VAITEKONAS
l>u>.oin»- ir dekoruojant? 

Įvairiomis iluAv iiio-ilekoravi- 
iiio (• i'hiiikoint.H b**l paveikH- 
laia - BAŽNYČIAS, SAI.ES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro.

Eksportas vidaus dekora
tyviam irengintui — intertor 
d«corator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldu, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

7144 S. SACRAMENTO AV.
Tel. PRospect 8-2215i/1

S 0 P H I E B A I, C U S

RflDIO PROGRAMA
Iš WGEP stoties — Banga 1S9i 

PIRMADIENIO vf>k. nuo 7—P v. 
NT’O PIRMAI) IKI PENKT T

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
SEŠTAD 8:30 iki 9:30 ryte 

SERMU). 8:30—9:80 y. r. IS stotie* 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chieago 29 III HEmlock 4-241B

DABAR ATDARA -
5087 Archer Avenue

Penkt. ir šeštad. — 
Sekmad. — Groja 
Plius Radio Show.

- POLISH LOUNGE
Tel. RE 5-9660

Groja JOE JOROSZ 
LEES DYNATONES
— Pasilinksminsite!

S

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAlumet 5-1064

CĮ/IP’C SELF OlVIr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES _ WALBROOK 5-8202

AUGUST-RUGP. 22, 23, 24 d. d.

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth 98

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth

IMPORTED FRENCH NAPOLEON 
BRANDY Fifth

$4.69

$3.39

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4«9

CINZANO VERMOUTH 
Dry or £weet

KIJAFA WINE

SCHENLEY GIN, FULL QUART

Fifth J. J 39 

Fifth J|.69

90 Proof Quart $3.33
ASSOKTED GERMAN WINES Fifth $1.39

kron-brannvin OR anderson,

IMPORTED AQUAVIT Fifth $3.98

HEINEKENS IMPORTED BEER. Case 
of 24 bottles $725

Su pagarba ir pasididžiavimu 
prof. Oskar Halecki atsiliepia 
ir apie jam pažįstamą ir gerai 
žinomą kolegą prof. Zenoną 
Ivinskį, su kuriuo kartu jam te- 
jko dalyvauti Pasauliniame Isto
rikų kongrese Romoje 1955 m. 
jr susiremti su Sovietų tenden
cingais istorikais.

Okup. Lietuvoj

▼ Kūjį. Justinas Lapis, Šv.
Jurgio parapijos klebonas Šiau
liuose, šią vasarą atšventė auk
sinį kunigystės jubilėjų. Į iškil
mes buvo atvažiavęs vyskupas 
ir daug kunigų. Jubiliatas turi 
apie 74 metus. Šv. Jurgio bažny 
čioje buvo ne tik šios iškilmės, 
bet ir misijos, kuriose buvo i- 
tin daug jaunimo.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2017 W. «7th PI., Chieago,

III. WAlbrook 5-8063

Neįtikite dien. Draugu’
STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristatę 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nuo 
•8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

Jau laikas užeiti į ...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CEBMBK ROflD Vlrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

-Z?

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

JONAS G R TUKI1
J. 0. TELEVTSION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ŠIENLIGĖ PUOLA!
Vėsintuvas su geru filtru — išganymas

NUOLAIDA LIG 13
2512 W. 47th St. Tel. FRontieT 6-1998

Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

ęAes 

mOkaine

ž£« 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA lt 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

»ENOROVf

403$ Archer Avcaee Tai L&3-67ia 
AUGUST SALOUKAS PracIderMs

=
Mliekame dideliu, 'r rr .žus automobilių remontas. Lyginimas, da 

žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame nir< mobilių dalia 
, Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”

Siūčiau gazolino stotis "PAGALBA” - A. Stanevičių*. Sav 
2641 West 71 st Str. (Kampas Tai man Avė.)

Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

kM 0X1N G "

%

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

_ JŪSŲBALDUS!

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretnriua

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

MAUJI ZMOfiCZ TROKAI-NAUJAUT/ KMUSTTMO I&MC/Ai 
Hsų Merų nmmMAs-p/sus t/rsąLiningas ermuiMAeiMAU

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIkmolc 5-9209

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westcm Rve., Chieago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSIiT

4559 So. Paulina St., Chieago 9, III,, Yfltd. 7-0145

CRANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W. 47th St, Chieago 32, III.

DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 S Hahtpd St ____________ Chieago 8. III.

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th Cl„ Ciceio 50. UI- tel. TO 3-8131-32

U NIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.

1800 S. Halsted St.. Chieago 8, III.



I

Šeštadienis, 1957 rugnh"”- * • r* *
dienraštis draugas, chicago, ilunois n

Tautinių šokių šventes laimėjimai
VLADAS JAKVBfcN AS, Chicago, III.

Tebūnie leista pareikšti ke
letą minčių, prisimenant šią va
sarą taip sėkmingai praėjusią 
tautinių šokių šventę; tos min
tys čia išeis iš asmens, šia sri
tim nesuinteresuoto, žiūrinčio 
j ją tik kaip i bendrą mūsų liau
dies meno lobyno dalį, bet gal 
kaip tik dėl to tumčio didesnės 
palyginamos perspektyvos.

I
Daugiau dainuojanti, kaip 

šokanti tauta

Istorinė tiesa verčia pripa-1 
žinti, kad lietuviai iš seno gar
sėjo, kaip dainuojanti, o ne kaip 
šokanti tauta. Mūsų liaudies me 
lodijų lobynas yra didelis; jų 
siavitumas pripažinjtas ne tik 
mūsų pačių, bet ir kitataučių 
autoritetų. Mūsų liaudies šokių 
įvairumas yra labiau ribotas, 
šokių melodijos iš esmės mažiau 
originalios ir jose dažnai jau
čiasi kaimynų, ypač lenkų, če
kų ir vokiečių įtaka. Mūsų šo
kio folkloristų, šokių sambūrių 
vadovų pastangos šią meno sri
tį plėtoti yra todėl ypač reikš
mingos ir jų vaidmuo čia ypač 
svarbus.
liaudies ir atskirų menininkų 

kūryba
Mums nėra pagrindo nusimin

ti dėl čio paminėtų faktų apie 
mūsų tautinių šokių sritį ir lai
kyti dabartinių mūsų išplėtotų 
liaudies šokių meną kažkokiu 
dirbtinu produktu ar falsifika
tu. Mes žinome ne vieną įvykį, 
kai atgimstančios, savo veido 
jieškančios tautos sukurdavo 
meno paminklus, turinčius ką 
aiškaus, organiško tautiško, bet 
neišėjusius betarpiškai iš liau
dies. Estų tautinis epas “Kale
vipoeg” yra sudarytas estų po
etų iš įvairių liaudies legendų, 
sekant suomių “Kalevalą, kuri 
tikrai buvo sukurta pačios liau
dies. “Kalevipoeg” visdėlto yra 
laikomas ypač ryškiu liaudinio 
epo pavyzdžiu. Įdomus yra įvy
kis taip pat su didžiuoju nor
vegų kompozitorium Edvardu 
Griegu, kuris visam pasaulyje 
išgarsino norvegų liaudies šo
kių ir dainų melodijas, jas pla
čiai pavartojęs savo muzikoje. 
Žmonės, girdėję tas melodijas 
natūraliai atliekamas norvegų 
liaudies, sako, kad jos toli gra
žu nesančios taip įdomios ir sa
vitos, kaip kad jos suskamba 
ryškioje ir savitumu žėrinčioje 
E. Griego kūryboje. Panašių 
pavyzdžių, pajieškoję, rasime 
ir daugiau.

Įdomi ir savita
Turint visa tai omenyje, ga

lima buvo nustebti, kiek mūsų 
tautinių šokių šventė atrodė įdo 
m i ir savita. Masiškai atlikti 
šokiai buvo darniai surepetuoti, 
jų pobūdžiui masiškumas, atro
do ypač gerai tiko; mūsų šokių 
vadovų atliktas nenąažas dar
bas jieškant įdomesnių ir sa
vitesnių judesių išeinant iš liau
dies suteikto kuklaus pagrindo. 
Reikia teigiamai įvertinti ir or
ganizacinį darbą, tiek visą pa
rengimą organizuojant, tiek ir 
tiksliai suderinant viso plataus 
krašto atskirų šokėjų grupių j 
apmokymą. Prieš svetimtaučius 
mes galėjome pasirodyti, kaip 
tauta, turinti įdomumą sukelian 
čius ir net gan savitus šokius. 
Dėl to galime tik pasidžiaugti 
ir palinkėti mūsų šokių vado
vams tolimesnės kūrybinės veik 
los; tiesa — su vienu rimtu 
perspėjimu: veikti budriai ir 

atsargiai, nesiekti pigių efektų, 
ir nenutraukti ryšio su mūsų 
liaudies dvasia. Iki šiol to, kaip 
atrodo, nėra įvykę; tai nepriva
lėtų įvykti ir toliau.

Muzikinis akompanimentas

Kaip muzikas, norėčiau čia 
paminėti ir tautinių šokių šven
tės muzikinį akompanimentą, 
ypač gi tą to dalį, kuri buvo 
suharmonizuota, suinstrumen- 
tuota dūdų orkestrui ir padiri- 
guota mūsų tautos srities žy
maus veikėjo Broniaus Jonušo. 
Milžiniškoje, skambioje akusti
kose salėje sunku buvo užgirsti 
kiekvieną orkestro detalę, ta
čiau įspūdis buvo itin geras. At
rodo, kad Broniaus Janušo pri
eita prie uždavinio sąžiningai, 
panaudojant jo platų dūdų or- 
kstro spalvų žinojimą, o taip 
pat jieškant įvairumo šokių me
lodijų harmonizacijoje. Dauge
lis šokių buvo aranžuota ne pri
mityviai kartojant iki begalybės 
trumpą keturių ar aštuonių tak 
tų frazelę, bet buvo patiekta 
variacijų forma, keičiant pos
muose instrumentaciją bei har
moniją.

Labiau pavykusius liaudies 
šokių aranžementus būtų pra
vertu išleisti kaip plokšteles (ži 
noma, panaudojant tokį pat ge
rą dūdų orkestro sąstatą). To
kios plokštelės būtų naudingos 
mūsų tautinių šokių grupėms, 
joms galėtų evantualiai atsiras 
ti ir gan plati rinka tiek senos 
kolonijos, tiek ir naujųjų atei-

CHICAGOS MOKSLEIVIŲ TAUTINIO ANSAMBLIO KANKLININKES

vių tarpe. Svarbu, kad Br. Jo
nušo aranžavimai paduoda mū
sų šokių melodijas galimai įdo
miu būdu, stengdamies suma
žinti kaikurių melodijų banalu
mo ir svetimumą. Neužmiršime 
taip pat, kad Bronius Jonušas, 
šalia Emeriko Gailevičiaus (To
ronte gyvenančio muziko Sta
sio Gailevičiaus tėvo), neturė
jo Lietuvoje konkurentų maršų 
kūrybos srityje. Tiek vieno, tiek 
kito muziko maršai laimėdavo 
visus konkursus ir susilaukė 
didelio popularumo visoje Lie
tuvoje. Kelėtą skambių, popu- 
larėmis lietuviškomis melodijo
mis paremtų Br. Jonušo kūry
bos maršų girdėjome ir per tau 
tinių šokių šventės pertraukas.

Reziumuojant, tebūnie leista 
pareikšti štai ką: iš vienos pu
sės, muziko širdžiai pernai įvy
kusi dainų šventė buvo arti
mesnė už šių metų šokių šven
tę; daina visdėlto atrodo arti
mesnė lietuvio prigimčiai už šo
kį. Tačiau, antra vertus, ši šo
kių šventė buvo taip pat gražiu 
pavyzdžiu organizuotų mūsų 
tautos pastangų • plėtoti savo 
savitą tautinį kultūrą begyve
nant šioje plačioje, mus pri- 
glaudusioje šalyje.

KRONIKA

• J. Daužvardienė kalbėdama 
Lietuvių Seserų Institute apie 
ornamentų kilmę pripažino, kad 
jų sumanytojas nėra žinomas, 
bet spėjo, kad tai yra liaudies 
kūryba. Gal paprasta kaimo 
mergaitė, stebėdama gyvenimo 
užtiktas geosetrines formas jas 
panaudojo savo “gryčiutės” pa
puošimui. Iš jų ji sudarė siety- 
nėlius, šiaudinukus, paukščiu
kus ir kitus ornamentus, kurie 
tapo išskirtinai eglutės papuo
šalai.

Kalėdų eglutės puošimo pa
sekmės yra didelės. Pirmiausia, 
eglutė tapo lietuviško liaudies 
meno dalimi. Toliau, muzėjuose 
ir kitose institucijose suruoštos 
eglutės programos prisidėjo prie 
atgaivinimo lietuviškų kalėdinių 
tradicijų, kuriose taip gražiai 
atsispindi krikščioniškoji dva
sia. Eglutė yra svarbi priemonė 
garsinanti pasaulyje lietuvių 
tautą ir jos kultūrą.

Kalbėtoja priminė, kad mūsų 
tradicinė eglutė randasi tarp 
daugelio tautų eglučių Seselės 
M. Gracijos, SjS.C. suruoštoje 
knygoje “Nauja Kalėdų išvaiz

da” (New Look at Christmas) 
kuri netrukus išeis iš spaudos.

• Vilniaus katedros architek
tūra. The Polish Research cent
ras Londone išleido Zbigniewo 
Dmochowskio “The Architec- 
ture of Poland”, kurią recenzuo
ja London “Times” literatūros 
priedas ir sako:

“Eilinių ‘bazilikinio’ pavidalo 
bažnyčių tarpe įspūdingiausia 
yra Vilniaus katedra, Gucevi
čiaus permodeliuota 1777 'me
tais. Tai viena griežčiausių nau
jo klasikinio stiliaus to meto 
bažnyčių Europoje, su jos augš 
tu Tuscan portiku ir jos Tuscan 
kolonadomis iš šonų”.

Matyti, autorius Vilnių pri
skaito prie “lenkų architektū
ros” sričių. Knyga turi 429 psl. 
ir kainoja 17 šilingų.

• Istorinis Lietuvos Albumas
išeina iš spaudos lapkričio mė
nesį. Pirmieji lankai jau pradėti 
spausdinti. Turės 240 psl. fo
tografijų ir 20 psl. bus paskirta 
tekstui, paveikslų paaiškinimui. 
Albume bus lietuvių dailininkų 
paveikslų ir įvairūs istoriniai 
vaizdai. Jame bus visi Lietuvos 
miestai ir apims visą buvusią 
Didžiąją Lietuvos kunigaikštys

tę. Rup išspausdintu kreidinis , 
mc popieriuje ir įrišta kietais' 
viršeliais. Leidžia "Nemunas”.

• Dr. Jonas Grinius tarptau
tinėje Knygų mugėje, įvykstan-

| čioje š. m. spalio 5-10 d. Frank
furte prie Maino, organizuoja 
lietuvišką skyrių. Knygų leidė
jai ir autoriai prašomi skubiai 
siųsti po 1 egzempliorių gražes
niųjų leidinių, išleistų laisvaja-! 
me pasaulyje. Siųsti dr. Jonui' 
Griniui šiuo adresu: J. Grinius i 
Muenchen 54, Kristallstr. 8/11 
West Germany.

• Anastazijos Tamošaitienės
Dailės studijoje baigiama pa- j 
ruošti Vilniaus krašto tautinis 
drabužis Genovaitei Kaneb iš 
Worcester, čia gimusiai, antros 
kartos lietuvei, penkių mažyčių 
vaikučių motinai. Tautinį Vil
niaus kr. drabužį padėjo jai iš
sirinkti M. Galdikienė.

Ponia G. Kaneb vyksta rug
sėjo mėn. į Romą atstovauti lie
tuves moteris Pasauliniame 
Kat. Moterų kongrese.

Anglius persiųs vamzdžiais

Pittsburgh Ccfrisolidation 
Coal bendrovė išrado būdą, kaip 
anglis galima siųsti į tolimes
nes vietas vamzdžiais, kas labai 
sumažina transporto išlaidas. Į 
sumaltas anglis įmaišoma van
dens, varoma tą košę siurbliais, 
o paskiau vanduo išskiriamas.

STEIN TEKTILE BENDROVE YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.
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Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui į užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik.............. ...........................$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffe- 
ta” paprastai $1.98, dabar tik ................ ........................... 98c

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

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės Iki 
12.98, tiktai ........................................... . ................................. $1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik .$1.09 
Atvykite į STEIN TEZTILE ir patys įsitikinkite. $n kiek

viena pirkinio virš 820.00 gausite vienai šaknelei medžiagos
-ai p dovana
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laees”, satiną, taffetą, “brocades”, Sbantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

Prašome aiškiai JMilėničti adresų — 1300 HO. UNION —, nes Strtn 
Testlle yra tik šioje vietoje Ir Jokių skyrių neturi.

t binkan t rytus nuo Halsted St., lt/2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje lld 5:30 vaL vak. 

Tai. MOnroe 6-8152

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

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

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

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

FEDERAL —

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

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

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

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

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

I
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Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacramento) 

PHONE: Vlrginia 7-114 I

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI naują

RHEEM

LOVVBOY
ŽIEMINĮ

A1R-OONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame orę.

GAZU AR ALYVA

.• .V.

.. t

M ?

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, m.

TOvvnhall 8-6670 
BIshop 2-8429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusioms. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III. 

Kaina $1.50
J

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANKS TV & RADI D, INC.
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURECo.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 34711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
&

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

Untversal Savings and Loan Assodatlon užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
$10.000.60 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, oi pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas. 1

M1 pankoly ir vlnaln floantinlald reikalais kreipkltfe Į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J*



I 1

ŠeštadiSnis, 1957 rugpjūčio 24

Lietuvių liaudies menas
ANT. BERNOTAS, YVaterbury, Conn.

P. Galaunė, LIETUVIŲ LIAU racijos, Kočėlai — 9 iliustraci- 
DIES MENAS, medžio dirbi- jos, Rankšluostinės — 110 iliust 
niai, I knyga, Valstybinės Gro-, racijų.
žinės Literatūros leidyklos lei
dinys, Vilnius, 1956 m., XXII + 
336 pusi. |

Tai stambus albumas, paruoš' 
tas žinomojo mūsų liaudies me
no mylėtojo P. Galaunės, tai- Į 
kininkaujant redakcinei komisi
jai iš T. Černiausko, Juozo Mi
kėno ir L. V. Vaineikytės bei4 
dail. V. Bačėno.

Knyga didelio formato, spaus 
dinta gerame popieriuje, iliust
racijos spausdintos giliaspaude 
buv. “Spindulio” spaustuvėje, 
Kaune. Visi tekstai spausdinti 
lietuvių ir rusų kalbomis.

Knygos pradžioje įdėtas pa
ties P. Galaunės parašytas įva
das, kuriame jis mus supažindi
na su lietuvių liaudies meno dir
biniais apskritai, sustodamas 
ties knygoje kalbamų dirbinių 
skyriais smulkiau. Kadangi, kaip 
pasakyta, medis Lietuvos kli
matinėse sąlygose ilgai neišsilai 
ko, tai patys anksčiausi medžio 
dirbiniai yra iš XVIII amž. pa
baigos, dauguma iš XIX am
žiaus, o dalis yra iš šio šimtme
čio pirmosios pusės. Ant kaiku- 
rių dirbinių (varpsčių, kultu
vių) jų dirbėjai yra net dirbi
mo datą išpjovę, kurių anks
čiausia matyt bene 1831 m., gi 
vėliausia — 1931 m. Taigi, da
lis dirbinių padirbta jau neprikl. 
Lietuvos laikais (viename net 
Gedimino stulpai išpjaustinėti).

Knyga padalinta tokiais sky 
riais: Varpstės — 7 iliustraci
jos, Varpsčių mentelės — 93 
iliustracijos, Prievarpstės — 
277 iliustracijos, Šaudyklės — 
14 iliustracijų, Sprąsčiai — 14 
iliustracijų, Kultuvės — 47 iliust

Knygos gale pridėtas iliustra
cijų sąrašas, iš kurio matome, 
kur iliustracijoje pavaizduotas 
dirbinys šiuo metu randamas.
Dauguma dirbinių yra krašto
tyros muzėjuose (Kauno, Vil
niaus, Šiaulių, Telšių, Utenos ir 
kt.), dalis — iš privačių rinki
nių, o dalimi naudotasi turimo
mis muzėjuose nuotraukomis ir 
net dail. K. Šimonio piešiniais.

Nuotraukos iliustracijoms da 
rytos J. Stanišausko ir P. Ga
launės iš muzėjuose esamų eks
ponatų, o foto negatyvais nau
dotasi M. K. Čiurlionio vardo 
dailės muzėjaus archyvu, ku
riam nuotraukas savo laiku bu
vo darę B. Buračas, A. Ingele- 
vičius ir V. Kuprevičius.

Pažymėtina, kad eksponatų lų statyba bei sanitarine
aprašyme (kur dirbinys rastas vaįkų priežiūra 
arba kieno padirbtas) paliktas

DTFNRASTTS DRAUGAS CHTGAGO TLLTNOTS

RUGUČIUS ŠOKA VILNIUJE, MENO MUZĖJAUS KOLONŲ FONE 1943 M. VI.21 d.

senas Lietuvos administracinis 
paskirstymas (kaimas, vals
čius, apskritis), nes “identifi
kuoti vietoves su dabartiniu ad
ministraciniu suskirstymu daž
nai neįmanoma”.

Savo įvade P. Galaunė kalbė
jo, kokius motyvus liaudies 
meistrai savo dirbiniuose var
tojo (linijos, geometrinės figū
ros, žvaigždės, saulutės, auga
lų ir gyvulių motyvai), tačiau 
nutylėjo, kad daugelyje dirbi
nių yra išpjaustinėti paprasti 

arba stilizuoti kryželiai, kop
lytėlės, bokštų viršūnėlės, o po
roje dirbinių net 
raidės IHS.

Knygos redaktorė J. Grigie
nė, techn. redaktorius V. Lau
kys, korektorė M. Sakalauskai
tė; knygos išleista 600’egz., jos 
kaina Lietuvoje 40 rublių.

Steinmetz buvo nusistatęs ne
kurti šeimos, nes jo tėvas ir 
senelis buvo, kaip ir jis, kupriai: 
jig suprato paveldėjimo grės
mę. Bet jis labai ilgėjosi vaikų, 
todėl pavedė savo namo vieną 
augštą gausiai šeimai, ir nuo
širdžiai globojo vaikus, kaip jų 
senelis, guldė juos į lovas, se
kė pasakas, gamino žaislus. Vai 
kai nebijojo kuproto “senelio”, 
o jų motina rūpinosi visu Stein- 
metzo ūkiu. Jis turėjo įsirengęs 
šiltnamį, kur augino įvairiausius 
kaktusus ir orchidėjas, laikė 
pelėdą, dvi varnas, septynis ali-

išdrožinėtos gatorius ir net nuodingą driežą 
Gila monster. Varnos pasivog
davo blizgančius daiktus iš kai-

torė. Jis turėjo šešis įvairius kūrybingais ir galingais. Tada 
automobilius ir buvo vienas stei t mokslininkai pritaikys savo la- 
gėjų elektrinių automobilių fir- Į boratorijas Dievo studijoms ir 
mos. Tačiau jis vairavo auto- i tų dvasinių jėgų, kurios dar nė-

ra paliestos. Kada ši diena a- 
teis, pasaulis matys daugiau pa
dangos vienoje kartoje, kaip 
seniau per keturias kartas. 

Mirė Steinmetz nelauktai:

mobilį tik vieną kartą gyveni 
me. Jo elektrinį automobilį vai
ravo mechanikas, sėdėjęs už
pakaly, o jis turėjo vietą prie 
netikro vairo, tik dėl žiūrovų
akių. Jis turėjo fenomenalią at-' 1023 m nuvyko pamatyti Kali- 
mintį ir daug matematinių pro- fornįją grįžo pavargęs, atsigu- 
blemų sprendė atmintinai : bet , lg ir'nebeatsikėlė. Jo pagrindi- 
jis visai neprisiminė pavardžių, j n-g gyvenjmo šūkis buvo: padė- 
•todėl kad nesistengė jų atsimin-! ti kjekvienam! Ir visi mes nau- 
ti, kuo yra garsus amerikiečiai, i dojamės jo išradimais...

Garsus mokslininkas nebuvo j 
ateistas. Laikraštininkų paklaus 
tas, kokią jis pramato didžiau
sią pažangą per ateinančius 50

Elektroninis grąžtas
Vokiečių išradėjas Kari Heinz 

metų, Steinmetz atskleidė savo, gfeįgerwald užpatentavo Carl 
pažiūrą, didžiausi atradimai lau 2eiss bendrovės naudai savo nau

Iš didžiųjų žmonių gyvenimo
Išradėjas K. Steinmetz

PROF. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Dame

Elektros inžinierius Karolis Kartu su tarnyba Steinmetz 
Steinmetz laikomas greta Tomo , ėmė dėstyti Union universitete, 
Edisono vienu didžiausių geni- Shenectady, N. Y., mieste, išlei- 
jų elektrotechnikos srityje. En- do keletą vadovėlių ir pasidarė

mynų, aligatoriai pabėgo į upę, ’ ktini dvasine linkme. Kaip aiš-Į jai įgrastą grąžtą, kuris veikia 
kiai moko istori ja, čia glūdi di-į elektronų srove ir kuris gali 
džiausią jėga žmogaus ir istori- išgręžti skylutę net kietame dei- 
jos pažangai. Bet mes tik žai-i mante Tas j0 “grąžtas” gali pa
deru su ja ir dar rimtai netv- darvĮj 1/250 dalies colio skylu- 
rėm, kaip tą darėm su gamtos tę ar ma^esnę. Elektronų srovę 
jėgomis. Kada nors žmonės su- Įvarko elektromagnetas. Su tuo

visas miestas dalyvavo jų gau
dyme, bet vieno nepagavo.

Turėjo keistų palinkimų

Steinmetz turėjo daug keistų 
palinkimų. Jis bijojo elektros,
nors tyrė žaibus per 50 pėdų pras, kad materialiniai dalykai “grąžtu bus galima gręžti kie- 
ilgumo, visad dėvėjo batus su neatneša laimės ir nepadaro jų čiausius žemės metalus, 
storais guminiais padais, kaip
izoliaciją. Jis vartojo savotišką 
stenografiją, kurią mokėjo skai i 
tyti tik jis pats ir viena sekre-

ciklopedijose žinoma nuotrau
ka, kurioje abudu su Edisonu 
studijuoja kažkokį prietaisą. 
Tai buvo neeilinė asmenybė.

Steinmetz buvo vokietis, jis 
gimė 1865 m. darbininkų šei
moje Breslau mieste. Motina 
mirė netrukus, jį išaugino sene
lė. Karolis buvo žemo ūgio, kup

žymus profesorius. Daugiausia 
žinomi jo žaibo tyrimai ir prie
monės prieš žaibo pavojų.

Darbas nuošalumoj

Prigimties nuskriaustas ir 
jaunatvėje niekintas, Steinmetz 
vengė žmonių, mėgo dirbti vie-

Swimming, riding, atts and crafts. 
After school rėcreational program. 
Kindergarten through 8th grade. 
Pick-up Service aceredited. Small 
classes. Indlvidual attention.

ST. GEORGE SCHOOL
(Non sectarian)

4810 Kilis Avė. Chicago 15, Illinois 
Call KKnwuod S-87O2. Ext. IMI 

for furtlier Information

B I A M E

špardavimą!
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRU IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Krautuvėje "MARGINIAI”, ad-........................ nas. Turėjo savo vasarnamį ________ .....__________ , „„
rotas, kiti vaikai jį skriaudė *r|Mohawko upės užkampyje, kur resu: 2511 W. 69th St, Chicago
niekino. Parodė didelius gabu-.; t Vfllfindn. 29’ !,,lnols’ Salima gauti gražiausi
mus studiiuodamas Breslau ir i P / T ’. liaudies meno išdirbiniai, knygos,Us stu įjuodamas Breslau ir mig sededavo baidarėje, skaity- žurnalai, taip pat galanteriją. Te

damas ir rašydamas. Plaukti lefonas — PRcspect 8-4585. 
jis nemokėjo: kartą, apvirtus

Berlyne, ėmė dalyvauti sočia 
lištų sąjūdyje ir turėjo bė?ti
nuo reakcijos į Šveicariją, kur i baidarei( jis dugnu prišliaužė 
baigė Zuericho Politechnikos in prje kranto jr nenuskendo. Ta

čiau jis nesišalino nuo visuomeni 
nio veikimo: jis buvo vienos stu 
dentų korporacijos narys ir pa
dėjo jai pasistatyti namus bei 
įtaisyti teniso aikštę. Jis buvo 
išrinktas į švietimo tarybą ir 
uoliai rūpinosi geresnių mokyk-1

Chicagos svariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICKiC GROVE
83 r d St. and WiMow Springs, Rd.

Willow Springs, Ilinois____

stitutą. Vienas kolegų, ameri
kietis, pasiūlė jam keliauti į A- 
meriką. Imigracijos įstaiga ne
norėjo jo įsileisti: jis neturėjo 
pinigų ir nemokėjo anglų kal
bos, ir dar menkos išvaizdos 
kuprys! Kolega išvadavo jį iš 
tos bėdos.

Iškilimas Amerikoje

Pradžioje Steinmetzui nesise
kė Amerikoje. Jis negavo darbo 
pas Edisoną, bet jį įvertino smul 
kus fabrikantas Eickenmeyer, 
priėmęs jį braižytoju už 12 do
lerių algą savaitei. Čia Stein
metz rado pritaikymą savo ga
bumams, tuoj žymiai patobuli- - ---------
no tramvajų motorą. Garsas i ji ,7 JUU 7, CKXXXKXKK><XXHXK>0<>0<><><XXX><>0
apie jį paplito, didžiulės firmos Nauja mostis ir tabletes atnaujim 
General Electric vyr. inžinierius '2IV_kenčlH,rt,em"
E. W. Rice aplankė jį ir kvie- ARTHRITIS - RHEUMATISM
tė i mvo firma Steinmetz nt-i , ** nauJa k°mt"naclj&. Amekpol, te j savo urmą. ntemmeiz ai nkubiai palengvina sąnarių uždegi- 
siaakė — jam buvo nepatogu nio nukeltą , skausmą, paraudimą Ir
apvilti Eickenmaeyerį, kuria jam “„X''“r,'kX‘u YS7 rt”.*.': 
pirmas padėjo įsikurti. Tada matlsmas. Mostis: Skubiam paleng- 

, Ų., 7 . • , • l vtnlmul reikia (trinti ryte Ir vakare.General Electric nupirko jmo- TabletSa: Ilgesniam palengvinimui 
nę, kartu su Steinmetzu, ir jis ^igio2 tttble,p" 3 kart 1 dlen* po 
pasidarė didžiausiu tos firmos Mostis, sse; Tabletes, »3.bo pas 
šulu ligi mirties. Kelias savai-1 Xe: va‘,t,n,nl1* arbft *'UORe va,8t‘- 
tes jam nemokėjo algos, pamir
šo įtraukti į al?ų lapus. Vėliau 
firma jam pastatė 3 augštų na
mus, įrengė jam nuosavą labo
ratoriją, labai jį vertino. Susi
darė legenda, kad Steinmetz ne
gauna iš firmos algos, jis turi 
čekių knygutę ir visus jo če
kius apmoka firma.

Shimkiis. 3301 S. Halsted 
llargis, 2452 Marųuette Blvd. 
Pullman's, 1 1 254 S. Mlchlgan 
Kartanas, 2453 W. 69th 
Olidevvell's, 3557 W. «3rd 

. Blestek, 8000 So. 52nd, Cicero 
SI k y tas, 2635 W. 51st 
Lewlckl’s, 5558 S. Pulaski '
Kopec, 5109 W. Fullerton 
Rakus. 8201 S. Halsted 
Alba rašykite tiesiog i 

AMKRPOIi, «57 N. Ashland Avė..

VILNONE VYR. KOSTU 
worstcd (Sliarskin) medžiaga 
regnl- vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik ....................

VYRIŠKAM 
S H yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik MOTERIMS VILNONE PAL

TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

FRONCZAK’S HARDWARE 
2606 W. 47 St., VI 7-3138

Pilnas pasirinkimas įvairių 
spalvų ELLIOTTS PAINTS. 
Elektriniai ir kanalizacijos reik
menys bei motoriniai įrankiai. 
Atvykite ir įsitikinkite.

llllllllllllllllllllllllllllUllllliųilllllllllllli

Mes parduome medžiagas, 
kurios vertingos 

LIETUVOJE!
Kadangi dabar daug mui

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

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

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22. III. * 

Telet. HUmboldt 6-3353
Chlmgn 99, III.

<XHXKX>0000<X>0000000000000« IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

KOSTIUMUI

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar 
už jardą tik

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšė. 
specialiai už jardą 
tik ............................ S"|,00

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

(stdfidaml Juozo Spelčlo alumlnlajus “S t o r m 
Wlndowe” langu*,. Ju6a turint nerelkSs rūpintis 
kiekvieną pavasarį Ir rudeni langų IftSmimn Ir 
sietelių Hudejimu. J. Spalčto alumlnljaus "Storm 
Wlndowe'’ laikys tiek Ilgai, klek Jūsų namas sto
vės. Paftauklte mus dar Šiandien Ir mes pada
rysime Jutus tuos nuoHtablua langus.

Pas mus taip pat galite |nlgyt» visų rOSIų 
, ' apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
825» So. Halst<*d St. Tel. VIctory 3-#47S
Galite skambinti kasdien arba atvykti ) mūsų 
Jstaigą nuo 9 vai. tki 5 vai. vak. Pirmad. tr ket- 
vlrtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

Pasinaudokite Draugo" flassificil skyriumi

Nuo ko didelis kraujo 
spaudimas?

Clevelando veteranų ligoninė
se dr. N. Shuman surado che
minę medžiagą kraujuje, kuri 
esanti perdidelio kraujo spau
dimo priežastimi. Ta medžiaga 
pavadinta hypertensin. Jieško- 
ma būdų veikti prieš ją. Ta me
džiaga taip stipri, kad jos dvi
dešimtoji gramo dalis gali sukel
ti padidintą kraujo spaudimą 
160,000 žmonių. z

Kritikos istorija
Trumpą literatūrinės kritikos 

istoriją parašė W. K. Wimsett 
ir Cl. Brooks. Knyga ne taip jau 
trumpa: turi 755 pusi. ir vadina
si “Literary Criticism: A Short 
History”; išleido Alfred A. 
Kopf, New Yorke. Kritikų pas
tebėjimu, tai nėra grifežtai isto
rinė studija, tai daugiau chrono 
logine tvarka vykdoma kritikų 
kritika.

4,000,000 nuotraukų per 
minutę

Radijo Inžinierių instituto su
važiavime buvo pranešta, kad 
išrasta tokia kraštutiniškai grei
to veikimo kamera, jog ji per 
sekundę gali padaryti 4,000,000 
^nuotraukų. Ja galima daryti 
nuotraukas eksplozijų, žaibo.

Šviečiantieji kilimai
Harold E. Wadely (Irvingto- 

ne, N. Y.) išrado tokį fosforuo- 
tą siūlą, iš kurio išausti kilimai 
meta šviesą, ir įėjus tamsoje į 
tokį kilimą turintį namą, jau iš 
karto šviesu ir nebus pavojaus 
ant ko nors užgriūti, kol bus 
įžiebta elektra.

SUMAŽINKIT SVORĮ 
GYVENKIT ILGIAU 

Suliesėkite ir išlaikykite liesumą 
Gydytojo priežiūroje 

Skambinti po 2 popiet 
DEarborn 2-1010 
DEarborn 2-1016

Siuntiniai Į LIETUVA per 3-4 savaites.

Siunčiame siuntinius I LIETUVĄ bei kitus kraštus. mais
tą, avalinę, odą, teksilės medžiagas, muzikos instrumentus (aikor- 
deonus), kirpėjam reikmenis ir kitus dalykus. Siunčiame pigiau
siom kainom ir pristaitome trumpu laiku.. Čia paduodame kai ku
rių kainas: kainos jau su muitu:

Vaistai:
Streptomycin 10 gr. $2.80;
Isoniazid (rimifon) 1000 tabl. $7.00;
PAS granulate y2kg (500 gramų) $5.40;
Cortison 50 tabl. $9.50.
Prie vaistų galite prijungti ir kitus dalykus kaip maistą ir 1.1., o 
persiuntimui ir licencijai pridėti dar $6.50.
Cukraus 22 svarai $6.45 pUus $6.50 — Viso $12.95.
Taukai kiauliniai 22 sv. $17.10 plius $6.50 — Viso $23.60.

OR Bl S
4414 South Rockvvell St, Chicagd 32, III. VA 7-2445

298 Bathurst St. Toronto 2B Dnt, Canada, EM 4-2810
Užsakymus galima siųsiti paštu prijungiant money order. Rašykite 
lietuviškai.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti aao ugnies namas, baldus, automobiliu* 

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

GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANV 
AMERICAN BONDINO COMPANY
AMERICAN INDEMNITY COMPANY

DUBUQUE PIRE & MARINE INSURANCE COMPANY
PIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
PIREMAN’S INDEMNITY COMPANY

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS PIRE A MARINE INSURANCE CO

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

WESTERN PIRE INSURANCE COMPANY 
WE8TERN CA SU A LT Y & SU RETY COMPANY

lies esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrlters

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

Telefonas GBntral 6-5206
JV

f

VAISTAI LIETUVON!
IR Į KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS

SEROMICINAS

LARGACTILIS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CVCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1370 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO 22, 1LL.

Telefonai BRunsnick 8-8419 ir 8-9494 

Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų
MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND S TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6d 210
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS CEalav O.nftfM

va kiekviena pirkini otoioy O-OOUO
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 

9:30 ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais uždaryta

■saaHBsnaB&iskMmM 
IUCUS SISTERS RESTAURANT 

(Hau|af) dabar atidarytas
Galima gauti rūgūčių kopūstų ir kitų skanių 
UetuViikų valgių. Atidarytas per visą naktį. 

29 metai toje pat vietoje.

IBM W. 47111 St, Tel. LA 3-9670

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRISMANTAS. sav.

IBM W«t 46th Strest
Chicago 9, III. Teief. LAfayette 3-3085

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

ooooooooooooooooooooooooooooooooooc
SIUVĖJAS 

MOTERŲ RŪBŲ 

Mm. moteriškų kostiumų tr paltų užsakymus 

M (vairių kailių užsakyti paltai duodami Ūmo- 
UjftmuL Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
Ir pigiau kainuoja.

6716 SOUTH MARSMFIELD AVEMUE
Chicago 36, lUinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329

G A SI C N A S
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Šeštadienis, 1f>r>7 DFENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

11 Pažangus" rašytojai užjūryje
EDV. blLAIT IS, Cicero, III.

Čia yra komunistų spaudos j likimas nėra gausus, bet jie ga 
sudaryta informacija apie lie- na revoliucionieriški, ką galima
tuvius komunistinius rašyto
jus išeivijoje, šią apžvalgą
mes dedame, galima sakyti, I Tad greičiau atūžkit audros! 
dėl dviejų priežasčių. Visų i Trenkite greičiau perkūnai! 
pirma ji parodo, kaip silpna
yra komunistinė raštija išei
vijoje. nepaisant labai didelio 
komunistų dėmesio šiai sri
čiai. Ir antra, ji padės mūsų 
skaitytojams susiorientuoti, 
kurie rašytojai išeivijoje yra 
sovietų tarnyboje. — Red.

patirti pvz, ir iš šio punkto:

Tarybinjį “Tiesa” 1956 m. 256 
nr. paskyrė visą puslapį “pažan
giesiems” užjūrio lietuviams-kū- 
rėjams, apie kuriuos įžanginia
me savo žodyje laikraštis taip 
rašo: “Savitą vietą kovingoje 
visos lietuvių literatūros stadi
joje — demaskuoti kapitalistinį 
pasaulį — užima JAV ir Pietų 
Amerikos šalių pažangiųjų lie
tuvių rašytojų kūryba. Pažan
gus darbininkų klasės judėjimas 
lietuvių emigracijoje išugdė ne
mažą būnį plunksnos darbuotojų 
— publicistų literatūros kūrė
jų”.

Čia skaitytojai yra supažindi
nami su 7 tokiais kūrėjais, ku
rių kūrinius bendra gija sieja 
“neapykanta išnaudotojiškam 
pasauliui, negailestingas kapita
lizmo piktžaizdžių — nedarbo, 
socialinės neteisybės ir aštrių 
socialinių prieštaravimų — at
skleidimas, kovos, darbininkų 
klasės vienybės motyvai”.

Pati pirmoji vieta čia skiria
ma JAV lietuviams gerai pažįs
tamam “darbininkų klasės vie- 
nytojui” -— Rojuį Mizarai, 1945 
m. išleidusiam romaną “Bernar
do Gavelio klaida”, iš kurio iš
trauka laikraštyje yra duoda
ma.

Toliau yra aprašomi kiti pa
žangūs “kūpėjai”: Stasys Jasi- 
lionis, Bronius Klimavičius-Bied- 
nas, Linas Valbasys-Kapso sū
nus, Pijus Storpirštis, Jonas 
Kaškaitis-Kaškiaučius, Vincas

Įdės dirbtinę širdį į Tarpt, spaudos kongresas
Mediciniškų tyrimų institu-1 Šiemet tarptautinis katalikų 

to, veikiančio prie Lebanon Ii- J spaudos kongresas yra šaukia- 
goninės, Los, Angeles, mokslinin mas Austrijos sostinėje Vieno
kas dr. P. F. Salisbury skelbia,
kad netolimoje ateityje pacien-

Lai greičiau nutyla raudos,
Lai greičiau išnyks siaubūnai.

(Balsas iš Kavyno)

Jonas Kaškaitis —?tai kitas 
JAV atstovas, gimęs 1885 m. 
Lietuvoje ir jaunas emigravęs į 
šią šalį. Atvykęs Amerikon, įgi
jo gydytojo specialybę, o kury- 
boję užsirekomendavo kaip eilių į « 
rašytojas. Jis yra išleidęs stam
bų eilėraščių rinkinį “Prošvais
tės”. J. Kaškaitis visada buvo

tui bus galima įstatyti naują 
mechanišką širdį į jo krūtinę. 
Jis jau tokias “širdis” yra pa
daręs ir ruošiasi pradėti ban
dymus su gyvuliais. Tokios į vi
dų įstatytos širdies “plakimas” 
būtų palaikomas magnetais, vei 
kiančiais iš lauko pusės.

Kaip išvystyti muskulus?
Max Planck Darbo Fiziologi

jos institutas Vokietijoje (Dort 
munde) po 12 metų tyrimo pas-

je. Jis prasidės rūgs. 30 d. ir. kelbė naują atradimą apie bū- 
baigsis spalio 3 d. Paskaitinin- dus, kaip išauginti stipresnius į 
kais pakviesti — prancūzų poli- i muskulus. Vieton ilgų įtemptų , 

— m-----twm2_is_ i--------  mankštų, tas institutas atkrei-|tikas Pierre Pflimlin — buvęs 
popularų sąjūdžio vadas, lordas 
F. Pakenham — augštas parei
gūnas Attlee vyriausybėje, R. 
Mažini — direktorius italų laik
raščio “Avvenire d’Italia”, E. 
Gabel — buvęs “La Croix” re
daktorius, Fr. de Luis — žino-

Išradimas padidins lėktuvų Į mas Madrido laikraštininkas.
greįtį 1 Taipgi kalbės vokiečių laikrašti-

Westinghouse Electric bendro 
vė išrado naują liedinį, sudary-

ištikimas pažangiam judėjimui, 
darbo žmonių interesams. Šiems 
interesams yra skirta ir jo poe
tinė kūryba, kurioje jis aštriai 
demaskuoja amerikinį gyveni
mo būdą, rodo darbo žmonių iš
naudojimą”, — rašo “Tiesa”.

Linas Valbasys yra vieninte
lis lietuvis, kuris parvyko į že
mės “rojų^, kur, kaip savo pas
kutiniame eilėraštyje ra4ri: 
“Virš galvų, kaip ugnis, vėlia
vos raudonos: tai tėvynėje nau
jas gyvenimas eina pirmyn!” šis 
Kapso Sūnaus slapyvarde rašęs 
poetas tik šį rudenį iš Brazili
jos parvažiavo į Tarybų Lietu
vą. Savo literatūrinę veiklą L. 
Valbasys pradėjo 1928 m. Be 
eilėraščių, jis rašė taip pat pub
licistinius bei literatūrinės kriti
kos straipsnius, bandė savo jė
gas beletristikoje.

Vincas Jakštys atstovauja 
JAV “pažangiuosius” rašytojus. 
Jis yra gimęs 1880 m. Suvalki
joje. Būdamas 20 metų amžiaus, 
išvyko į Škotiją, kur aktyviai 
dalyvavo lietuvių darbininkų ju
dėjime. 1909 m. atvyko į JAV 
ir čia prisidėjo prie vietos “pa
žangiųjų”. V. Jakščio apysakų 
temos — lietuvių emigrantų bei 

I Amerikos darbo žmonių gyveni
mas. Jo “pažangioji” kūryba

, „ . , i laikraštyje yra atstovaujama “I
Jakstys-Senas Vincas, duodant ,aužą,. ap kog trauka, kū
jų kurmių ištraukas I rioje jis raįfj rasj djskri.

Stasys Jasilionis (1892-1950), į minaciją 
laikraSčio žodžiais tariant, yra T>. toM užjūrio
įžymus pažangiosios darbininkis- ,ietuvių raSytojai ,r jų

mo, molybdeno, titanijaus ir bo 
rono. Tas naujas leidinys vadi
namas K545. Jis gali atspariau 
pakelti karštį. Kadangi spraus- 
minių lėktuvų greitis pareina 
nuo karščio sprausminiuose mo 
toruose, tai tas išradimas ga
lės padidinti sprausminių lėktu
vų greitį dar kokia 100 mylių 
per valandą.

i ninkai. Kongresas vyks Austri
jos episkopato globoje. Garbės 
prezidiuman jau pakviesti “Os- 
servatore Romano” (Vatikano 
laikraščio) redaktorius Dallatb- 
re ir austrų žurnalo "Die Fur- 
che” redaktorius dr. Funder.

PRIVATE MODERH^" 

NURSING HOME
Modern. privatūs namai sveikstan-l 
tiems ligoniams senyviems, diabe- Į 
tikams, gydytojo pacijantams, ir 
gulintiems ligoniams. Prieinamos 
kainos. Registruotos gail. seseles 
prižiūri 24 vai. Didelis gražus kie
mas ir porčius. Namų aplinka.
MARIE’S NURSING HOME

2346 S. Union Avė. Blue Island, III. 
FUlton 8-2242

pia dėmesį, kad muskulai kiek
viename žmoguje labiausiai au
ga, kada jie labiausiai būna 
nors trumpam laikui pilniausiai 
susitraukę. Pagal tą vokiečių 
teoriją, bet kokia muskulų mank 
šta, kartojama bent kartą die
noje, kada muskulai labiausiai 
susitraukia nors kelioms sekun
dėms, pakels tų muskulų jėgų 
4% per savaitę.

George Williams kolegijos Chi 
cagoje profesorius, fiziologijos 
daktaras Steinhaus sutinka, kad 
“begalinis kartojimas mankštos 
labai nepagreitina muskulų au-

gimo”. Tokia mankšta labiau 
nepagreitinanti muskulo augi
mo, kaip kad ją pagreitina vie
nas pilnas, visiškas jos susitrau 
kimas kasdien.

Šio tipo mankšta pilvo raume
nims yra tokia: sutraukti pilvo 
raumenis kiek tik gali, ir dar 
trauki labiau į vidų, iki kiek tik 
galima. Tada — atleisti. Per 12 
savaičių muskulo jėga padidė
sianti 509r, jeigu tik taip bus 
mankštinama nors kartą dieno
je.

Sunkumų kilnotojams dr. 
Steinhaus pataria tik vieną kar
tą dienoje pakelti tuos sunku
mus, ir tai užtikrinsią raume

nų augimą. Dr. Steinhaus Vo
kietijoje darė šios rūšies eks
perimentus su augščiau minėto 
instituto dr. Erich Mueller

Jeigu darbas nebūtų reikalin
gas pragyvenimui, tai jis vis- 
tiek būtų būtinas mūsų laimei.

— S. Johnson

G*U 2 AUS ČTų
BEVERLY MILLS GĖLINYtlfl
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

SOUTH CHICAGO’S NEWEST 
WALK-IN YARD 

EVE.RYTHING FOR BUILDING
ALSO

PAINT AND HARDWARE
PEBSONAL — INDIVIDUAL — SERVICE 

FREE DELIVERY

DIXON LUMBER & SUPPLY COMPANY
9645 TORRENCE AVENUE RE 1-2301

Chicago, Illinois, Dept. MF

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street 
Tel — C Edą rcrėst 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

. Pasirinkimas mieste!

kos užsienio lietuvių poezijos kū
rėjas. Jis jaunas emigravo į 
JAV, kur visą savo gyvenimą 
dirbo paprastu fabriko darbi
ninku. JAV buvo išleisti du jo 
poezijos, rinkiniai — “Bešvintan 
tis rytas” ir “Pavasario godos”. 
*>• Bronius Klimavičius buvo Ar
gentinos lietuvių poetas, kuris 
pasirašinėjo Biedno slapyvar
džiu. Jo pirmieji dienraščiai bu
vo išspausdinti Argentinos liet. 
savaitraštyje “Rytojus”. Apie 
savo kūrybą jis rašo viename 
iš savo eilėraščių, sakydamas, 
jog mano dainų žodžiai rimavo- 
si dulkėse fabrikų”. Br. Klima
vičius mirė Buenos Aires 1950 
m. viduryje.

Pijus Storpirštis (1912-1937) 
“pažangus” Brazilijos lietuvių 
poetas ir publicistas į šį kraštą 
atvyko 1929 m. ir čia ilgą laiką 
dirbo sunkiausius fizinius dar
bus Brazilijos kavos plantacijo
se, tuneliuose, įvairiuose fabri
kuose. P. Storpirščio poetinis pa

kuriuos “Tiesa” pristatė savo 
skaitytojams. Tik gaila, jog vie
toje juos pristatę “pažangiai- 
siai", juos nepavadino” paklydu 
siais”, kurių balsai nędaug ką 
pasako.

Studja apie Goyą
Garden City Books leidykla 

New Yorke išleido A. Malraux 
studiją “Saturn: An Essay on 
Goya”. Knyga turi 179 pusi. ir 
kainuoja $10.

Duoną Ir įvairias skcnlngas 
bulkuteo kepa

BRUNO’S KEPYKLA
SS89-4I 8. Mtaianlca Am.

Tel. CEiffside 4-687B
PrlKtatomo J vlenc krautuves 
Ir restoranus, taip pat U- 
alunčl&tne | visus artlmuo- 
ųtue miestus.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. mv. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

NAMŲ RAKANDAI 
TELEVIZIJOS. RADIJOS 
ŠALDYTUVAI 
DULKIŲ VALYTUVAI 

SKALBIAMOS MAŠINOS 
LAIKRODĖLIAI 
DEIMANTAI 
JEWELRY. GINTARAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

JOS. F. BUDINK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonuckit CAlumet 5-7237

Sudriko Radijo Valanda iš WHFC, 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

57 B U I C K S
EXECUTIVES & 

DEMONSTRATORS
TERRIFIC
SAVINGS

Ali
Fully Equipped 

P0WER
STEERINGS & BRAKES

CAR GUARANTEE 
FULL FACTORY NEW

SOUTH SHORE 
BUICK

1441 L 75th St. Mld 3-6400

VIKTORO KOKIUOS 
IJetuvtškc. gazolino stotis Ir

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos

CALL-ME-HoTORS C0.

5759 S. WE8TERN AVB. PR 8-9533

iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiihiHiibdii iiun
PER PASAULI KELIAUJA 

SMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijor 

rinkinys. Nedidelis skaičius Uos 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”. 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kalne 
kietais viršeliais 32
nunininmiiiiinmmmmmm»nmm.

PERSPĖJIMAS
MES pastebėjome, kad ir vėl kaikurios nepatikimos firmos skel

biasi priimančios dovanų siuntinius į U.S.S.R. '
Turime pareigą pranešti visiems siuntinių siuntėjams,, kad vi

sos taip vadinamos agentūros ir jų skyriai (su-agencies) yra pa
naikinti ir kad siuntiniai tegali būti siunčiami tiktai per Intuorist, 
Moscow oficialiai įgaliotas firmas, kurios turi teisę išduoti leidi- 
mus-“licenses”.

Kad apsaugojus jūsų gimines Lietuvoje ir jus pačius nuo per- 
didelių išlaidų sudarytų įvairių tarpininkų-“middlemen”, būkite tik
ri, kad firma, per kurią jūs siunčiate savo

DOVANŲ SIUNTINIUS 
Į LIETUVĄ, U.S.S R.

yra atsakominga firma, turinti neabejotiną reputaciją ir turinti 
oficialų įgaliojimą priimti tokius siuntinius.

Mes esame šiame biznyje jau suvirs dviddšimts penkeri me
tai, ir mes didžiuojamės dešimtimis tūkstančių savo pateąkintų kli- 
jentų. Bet kokie dovanų siuntiniai pristatyti bet kurioje žemiau 
išvardytoje įstaigoje yra siunčiami

TIESIOG Į U.S.S.R.
BE JOKIŲ TARPININKŲ

Šitaip sutaupote laiką bei pinigus, išvengdami ekstra išlaidų 
bei jiems pelno.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE

LIŪDĖSIO valandoj 
leskite

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

716 Walirat St 
PhiladelpMa 6, Pa. 

LOtnhard 3-3455

1991 Broadvvay 
New Y(Ark 23, N.Y. 

LYceum 5-0900

4102 Archer Avė. 
Chicago 32, Dl. 
FRontier 6-6399

6446 Michigan Avė. 
Detroit 10. Mich. 
TAshmoo 5-7560

1165 E. 71st St. 
Cleveland 3, Ohio 

IJTah 1-0807 JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
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 LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

’ Amhnlsngi] patarna- 9BP Mes turime koplyčias!
I vimas dieną ir nak- flBT JBJ v s o s e Chicagos iri
I tį. Reikale šaukti , Roselando dalyse ir|
i mnn tuojau patarnaujame. (

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

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

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

POVILAS L RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiaatia Chicago* Savings Bendrovės praeitimi, ano pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavysdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau 
ponius pinigus. Pasidėję tanpinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki 910,000.00, augštų dividendų, het ir daugslj kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumai Chicagos Havings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, ncžiOrint kurioje Suvienytų Vai 
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Musų tnrtaa 921,000,000.00

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So Westem Avc. ^Tcl. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

ttdara: pirmadieni nuo lt ild 8, antradlen) Ir penktadieni nuo 9 Dd 4, ketvirtadieni nuo 9 Iki h 
Trečiadienį uždaryta vtaų dieną, o šeštadienį ano 9 Ori 2 valandos po pietų

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI TeL OLympic 2-1003

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Ava. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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MOTINĖLĖS JIEŠKOJIMAS
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Redeguoja ST. SEMENIENE, 3321 S. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. CLiffside 4-5665; VIrginia 7-0618

ŠEIMŲ NESANTAIKOS PROBLEMA
PRANYS ALŠ RNAS, Kanada

'Tarytum motto: Visos vedybos 
yra laimingos, tiktai gyvenimas po 
jų sukelia bėdas.

Ši problema yra gana sena, 
kaip ir pati žmonija. Per amžių 
amžius buvo jieškota ir dabar 
tebejieškoma jai išspręsti arba, 
geriau pasakius, pagydyti tinka

ką, iškels virš kasdienybės jus 
ir suteiks jaunystės grožio. Pa
mėginkite, kad ir šiandien. Gra
žiai sutvarkykite savo butą, gra 
žiai apsirenkite, skoningai pa
denkite stalą, patiekite jo mė
giamiausią valgį. Žinoma, tas 
jį nustebins, nes nuo tokio pa-

mų vaistų. Deja, tie vaistai ne i tarnavimo ir sutikimo jau kurį
taip lengva surasti, tuo labiau, 
kad ir tąją “ligą” šeimose su
kelia, anaiptol, nevienodos “bak 
terijos”.

Įvairių tautų šeimų tarpe ne- 
santikos sukėlimo faktoriai tai
pogi dažnai nevienodi. Vienos 
tautos nariams yra būdingesnės 
vienos priežastys, kitos — ki
tos. Tačiau, dažnais atvejais, 
įvairių tautybių žmonės, gyven
dami kartu, “užsikrečia” kitos 
tautos šeimų nesantaikos būdin 
gomis ypatybėmis.

Be abejonės, būdamas lietu
vis ir rašydamas lietuviškajam 
dienraščiui, šiame rašinyje kal
bėsiu apie lietuviškas šeimas ir 
apie jose sukeliančias nesantai
ką priežastis, šiek tiek užgrieb
damas ir besiskverbiančią į mū
sų šeimų tarpą kitų tautybių 
įtaką. Taip pat, ydant būtų 
“stipriau” ir “įtikinamiau”, ta
rytum į pagalbą pasikviesiu ir 
kitus autorius, rašiusius šia te
ma kituose leidiniuose.

Būdingiausiomis šeimos ne
santaikos priežastimis lietuvių 
tarpe paimsiu tris faktorius: 
“Moteris šeimos meilės palaiky
toja”, tarp kita ko, šitaip rašo: 
“Moterys skundžiasi vyrų neiš
tikimumu, vyrai neranda namuo 
se jaukumo, vien tik išmetinė
jimai, niūrūs žvilgsniai lydi vie
ną ar kitą ir šeimoje ima kilti 
pirmieji audros pradai. Tada 
pradedama jieškoti širdies nu
raminimo svetur, pamirštama 
malda, pamirštami pirmieji pa
žadai, jaučiamas nuovargis ir 
puolama į deperaciją”.

Ir, štai, toji miela straipsnio 
autorė, Stefanija Stasienė, ma
tyt, psichologiškai pajėgianti 
giliau įsijausti į šeimyninių san
tykių kompleksą, duoda mote
rims šitokį patarimą, norint iš
gydyti šeimoje tą nelenjtą ligą 
ir grąžinti gyvenimą į norma
lias vėžes:

“Juk nesvarbu prieš kiek me
tų ištekėjote: prieš du, penkis 
ar dešimt... Laikas čia tikru
moje nesudaro skirtumo. Prisi
minkite tiktai, kada savo vyrą 
pamatėte pirmą kartą. Juk ta
da jis buvo jums mėgiamiau
sias jūsų draugas. Jūs iš jo a- 
kių spręsdavote apie jo gerus 
norus. Savo išvaizda gal jis ir 
neprilygo jūsų matytiems gra
žuoliams, bet jo skaistus ir vy-

laiką buvo atpratęs. Jis šypso
sis ir džiaugsmingai priims kiek 
vieną jūsų pasiūlymą. Tokioj 
atmosferoj jis vėl prisimins 
tuos prieš daugelį metų karto
tus žodžius: ‘Juk tu tokia graži 
ir taip neapsakomai gera’ ”.

Žinoma, patarimas ’ truputį 
sentimentalus, tačiau būdingas 
ir išmėgintinas. Taipogi čia no-

jai padėdavo buto apyvokoj, o 
taip pat padėdavo švarą palai
kyti apie namus. Deja, ilgainiui 
jo žmona taip “priprato” prie 
vyro šitokio “patarnavimo”, 
kad ėmė beveik visiškai nieko 
nebeveikti namuose. Ji tik lauk
davo, kad atėjęs vyras iš darbo 
indus suplautų, lovas paklotų, 
grindis išvalytų, kieme ir gat
vėj apsišvarintų ir 1.1. Priešin
gu atveju, būdavo piiverčiama 
pilna sinka neplautų indų, bu
tas dvokia nešvara ir t. t. Ma
tydamas tokį žmonos apsileidi
mą, ir vyras nustojo rūpinęsis 
namų švara. Nors iš pradžių 
vis mėgino žmonai priminti jos 
pareigas. Deja, ji dėlto tik ner- 
vindavosi ir iš to kildavo bar
niai”.

Į šitokį nusiskundimą Mrs. 
Thompson, nors būdama kana-

rėtųsi pridurti, jog lietuvių tar- dietė, duoda gana griežtoką pa
pe nepasitaiko perdidelio pro
cento šeimų neištikimybės at
vejų, nebent, lietuviai vyrai (tas 
pat ir su moterimis) galvų nete-

tarimą. Tarp kitų jos išvedžio
jimų, štai, dalis atsakymo taip 
skamba:

“Jeigu jūsų brolio žmona ir
ko daugelis, tik gyvendami sve- toliau nerodys jokių susitvarky
tur ir būdami atskirti nuo vie
nas antro, todėl jie šokosi “kur
ti naujas šeimas”. Žinoma, ir 
čia jau neištikimybės pasireiš
kimas, tik kitokios formos.

gražu, pats nėra piktas, kaip jo 
pavardė sako, tik labai logiš
kas. Jis rašo:

“Išmintinga moteris stato na
mus”. Namus stato pasišventi
mu ir darbštumu. Kur moteris 
tinginė, apsileidusi, ten ir geras 
vyro uždarbis nueina niekais. 
Jei moteris nori, kad vyras my
lėtų namus, o ne “saliūną”, tai 
ji turi stengtis ir žiūrėti, kad 
namuose būtų tvarka ir švara. 
Būdama švari, darbšti ir tvar

kinga, bus geriausia vyro ben- 
drinininkė. Tik reikia žiūrėti, 
kad ji nepradėtų perdaug “bo- 
sauti”. O juk nemažai tokių šei
mų Amerikoj, kur namų “bo
sas” yra moteris. Ji vyrui ne
leidžia nė prasižioti, prie kitų 
jį vadina neišmanėliu, nepasi
tarusi su juo praleidžia visą 
vyro uždarbį. Tokia moteris, 
turbūt, nežino Lietuvos kaimo 
patyrimo, išreikšto priežodžiu: 
“Kai gaidys tyli, o višta prade
da giedoti, tai namuose bus ne
laimė”. Tokį vištgaidį pati šei
mininkė kuogreičiausiai gaudy-

Eičiau šį rytuitį 
į margą mieataitį.
Rasi ir rasčiau močiutę 

Margame miestaityj.

Čion dailios trobaitės, 
Gražios žiuponaitės,
Tik nėra močiutėlės 
Mano meilingosios.

■ **
Eičiau iš miėstaičio 
l žalią kiemaitį,

Rasi ir rasčiau močiutę 
Žaliame kiemaity j.

Čion gražūs daržaičiai 
Ir žalios pievaitės,
Tik nėra močiutėlės 
Mano meilingosios.

Eičiau per kiemaitį 
Į naują klėtaitę,
Rasi ir rasčiau močiutę 
Naujoje klėtaitėj.

Čion naujos skrynaitės. 
Puikios drobužaitės.
Tik nėra močiutėlės 
Mano meilingosios.

Eičiau tš klėtaitės 
Į rūtų daržaitį,
Rasi ir rasčiau močiutę 
Rūtužių daržaityj.

Čion yra lelijaitės, 
Gražios negelkaitės,
Tik nėra močiutėlės 
Mano meilingosios.

Eičiau iš daržaičio 
Ant augšto kalnaičio, 
Rasi ir rasčiau močiutę 
Ant augšto kalnaičio.

Čion žalios kapaitės 
Ir juodos krikšlaitės, 
Čia begulint močiutėlė 
Mano meilingoji.

Prūsų lietuvių daina (iš Nesselmanno rink. 
1853 m. — “Litauische Volkslieder”).

ŽODŽIAI, KURIE PATAIKO 
Į MOTERS ŠIRDĮ

mo simptomų, jūsų brolis turi davo, už kampo jam galvą nu-
uždaryti savo piniginę ir nebe
duoti jai jokių pinigų. Jo pini
ginės kontrolė — bus vienas iš 
efektingesnių ginklų gintis nuo

» •’
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s,

Dvi skautininkas šoka suktinį 
muose Šveicarijoj 1934 m.

skaučių tarptautiniuose rū-

Apie moterų apsileidimą

Šios srities liga lietuvės mo
terys, reikia pasakyti, pradeda 
užsikrėsti tik čia, išeivijoje, gy
vendamos šiapus Atlanto — 
JAV, Kanadoj. Lietuvoje toji 
liga lietuvėms buvo visiškai ne
būdinga. Mūsų močiutės, nors 
nebūdamos mokslų baigusios, 
nestudijavusios jokių higienos 
dėsnių, apsiravėdavo didžiulius 
daržų plotus, dažnai netgi ma-

žmonos apsileidimo. Be to, jis 
turi visiškai liautis dirbti namuo 
se bent kokius apyvokos dar
bus. Tai jos pareigos. Jeigu, 
pvz. vakarienė nebus paruošta, 
kada jis grįžta iš darbo, jis tuč
tuojau turi apleisti namus ir nu 
eiti vakarieniauti į valgyklą, o 
paskui — užsukti kur nors pas 
pažįstamus ir grįžti namo apie 
11 vai. Jis neturi plauti indų 
ar skalbti baltinių. Kai išsibaigs

"77 žą vaikutį prižiūrėdamos ant Pini^ai P88 ’r lėkščių (jau
nškas veidas buvo malonesnis pasisodinusios našerdavo dvokiančl^ bu« Pllna sinka, o
už kitus. Jis teikė jums daug 7pasisodinusios, paserdavo

J bumus gyvulių, pagamindavo
šeimai valgį ir, dargi, surasda
vo pakankamai laiko apsitvar
kyti troboj, apsiplauti ir šeimą 
apiplauti ir netgi kiemo take
lius smėliu nubarstyti prižiūrėti 
gėlių darželį palangėj ir t.t.

pasitikėjimo, kada jūs jį maty
davote meldžiantis, jūs jį dievi
note ir pamilote. Tuomet jūs 
stengėtės jam patikti. Visų pir
ma jūs kreipėte daug dėmesio 
į savo rūbus ir išorinę išvaizdą. 
Stengdavotės kiekviename žody 
je išlaikyti pagarbą, jūs įdomau 
davotės jo pasakojimais, girda- 
vote jo visuomeninę veiklą ir 
tiekdavote jam įkvėpimo jo už
sibrėžtiems tikslams įvykdyti. 

“Ištikrųjų tokia jūs ir dabar,

O atkilusios į čia, šiapus At
lanto, tų pačių motučių sengal
vėlių dukrelės, matydamos “a- 
merikonkas” ar “kanadietes” 
taip darant, ir jos pradeda apsi
leisti. Štai, kartą, skaitydamas

tik suteikite jam vėl progos tai ,Toronto dienraštį “The Globė 
patirti. Aišku, kasdieninis gy-1 and Mail” ir žvelgdamas į Mrs.
venimas suteikia daug pareigų 
ir rūpesčių. Tačiau prieš vedy
bas jūs galėjote visus rūpesčius 
užmiršti, pamėginkite ir dabar 
panašiai. Stenkitės vėl jam pa
tikti. Nors sakoma, kad po ke- 
lerių metų bendro gyvenimo jau 
nėra reikalo daug meilės rodyti 
vienas kitam; gal čia šiek tiek 
tiesos esama. Tačiau pirmykštę 
meilę galima išlaikyti ir dabar. 
Juk ir dabar galite būti tokia 
meili, kaip ir susipažinimo die
nose. Tai pakels šeimos nuotai-

Thompson įvairiais klausimais 
patarimu skyrių, randu (spren
džiant iš vardo — lietuvio, nes 
pavardės tebuvo viena raide), 
maždaug šitokį paklausimą ir 
bėdos išdėstymą:

“Mano brolis šeimyniniam gy
venime buvo laimingas daugiau 
dešimties metų, galima sakyti, 
ligi tol, pakol atvykom gyventi 
į Kanadą. Pagaliau, čia gyve
nant, reikalai visiškai pasikei
tė ir, gaila, blogojon pusėn. Jos 
vyras (mano brolis) visą laiką

jų niekas netvarkys, neplaus 
tada, reikia manyti, turės ir 
žmona persvarstyti savo nusis
tatymą”.

Taigi, kaip matome, šitoks 
žmonos “įprotis”, matyt, išmok
tas tik čia, Kanadoj, nes Lietu
voj panašių nuotykių neturėda- 
vom. Ir, gaila, tai ne vienintelis 
atvejis. JAV ir Kanadoj, tarp 
lietuvių, imama atsirasti ir dau
giau tokių nelemtų pavyzdžių. 
Moterų noras “bosauti” šeimoje

Amerika ir Kanada, mat, “bo
sų” kraštai. Čia kur neisi, kur 
nevažiuosi — visur “bosai”, 
“meniadžeriai” ir pan. Taigi, 
daugelis lietuvių moterų, buvu
sių gana kuklių 'Lietuvoje, pa
noro šiuose kraštuose “bosau
ti”, jei ne kokiose dirbtuvėse, 
fabrikuose, tai bent savo šeimo
je. Jos panoro vyrus užkišti “už 
pečiaus”, o pačios “bosauti”. Ta 
čiau į tai joms teatsako garbus 
teologas, gabus plunksnos ir žo
džio meisteris, kun. Vytautas 
Pikturna. Žinoma, čia turėčiau 
pridurti, jog tas dvasiškis, toli

kirsdavo ir laukan išmesdavo. 
“Aš noriu, kad jūs žinotumėt, 
jog vyras yra moters galva, ir 
Kristus yra vyro galva, ir Kris
taus galva yra Dievas”, rašo 
Šv. Paulius (I laiške Korintie- 
čiams, XI perskyrime). Žiūr. 
“Moteris” Nr. 4, 1956 m., minė
to autoriaus str. “Moterų apaš
talavimo pareiga”.

Tuo norisi baigti savo pasta
bas ir patiektus pavyzdžius iš 
kitų autorių rašinių apie šeimos 
nesantaikos problemą.

Sovietu moterys
Žurnalistė^1 Kathryn . Lewis, 

nuolatinė “Sun Times” kores
pondentė, važinėja po Rusiją ir 
informuoja amerikiečių skaity
tojus, kaip atrodo rusų moterys 
ir kaigp jos gyvena.

Važinėdama po Maskvą, ji ra
šo, mačiusi moteris dirbančias 
prie geležinkelio, šluojančias 
gatves ir vairuojančias išma
tų sunkvežimius. Taipgi jai te
ko matyti moteris prie namų 
statybos darbų: augštai pampė
jusias, cementuojant plytas.

Ne viena iš jų, išskyrus tu
ristes, neina į grožio salonus 
(kirpyklas). Visur matytos ru
sės buvo labai blogai apsitvar
kiusios, tiesiotg apsileidusios. 
Nors dauguma jų rengiasi links 
mų spalvų suknelėmis, bet, at
rodo, lyg jos visai nekreiptų dė
mesio, kaip tas drabužis guli 
ant figūros.

Ne viena moteris nedėvi kor- 
setėlio, kad ir menkiausio prilai 
kyti kojines. Amerikietė žurna
listė užklausė vieną moteriškų 
rūbų krautuvės vedėją apie tai 
ir jis atsakė, kad jis jokiu bū
du nemėgintų jųjų parduoti, jei 
ir būtų galima gauti, nes visos 
moterys dirba ir jos nesijaustų 
laisvai, jei kas varžytų jų judė- 
sius.

Toji korespondentė taipgi pa
brėžia, kad visos gatvės pilnos 
žmonių tiek diena, tiek naktį. 
Turistams leidžiama vaikščioti 
beveik visur, kur tik jie nori, 
ir net gali fotografuoti viską, 
išskyrus tiltus ir geležinkelio 
stotis.

Moterys šlavėjos iššluoja gat
ves nuostabiai švariai.

Luksus'niai operos rūmai, pa
statyti 1825 metais, anot mini
mos žurnalistės, yra greičiau
siai labiausiai išpuošti visame 
pasaulyje. Tamsiai raudonas 
brokadns dekoruotas' auksu. 
Nuostabiausios kristalo liust
ros, tankiai sukabintos, priduo
da dar didesnio orumo. Tačiau 
kontrastas tarp rūmų praban- 
giškumo ir audiencijos apsiren
gimo yra tiesiog pasibaisėtinas.

Visur gatvėse ne vienas ste
bisi, kodėl nesimato gražių mo
terų, bet kas aplanko baletą, 
randa jas ten. Baletas, anot a-

Yra keli žodžiai, kurie krinta 
kiekvienai moteriai į širdį:

“Ar kada nors kas yra Jums 
pasakęs, kad Jūs esate taip pa
naši į tą ar tą (o toji ar toji 
suminima kokia garsi žavi kino 
žvaigždė) ?”

“Ak, kaip tas Jūsų keptas py 
ragas skanus, gal duotumėte 
man jo receptą?”

“Jūs numėtėte svorį, ar ne? 
Aš pastebėjau tai, vos pažvel
gusi į Jus”.

“Oh, kokia graži duktė. Ir 
taip panaši į Jus”.

“Dabar papasakokite man vis! 
ką apie savo anūkus. Gal turi
te jų nuotraukas su savimi?”

“Man be galo patinka, kaip 
Jūs dekoravote šį kambarį”.

“Kodėl Jūs kalbate apie die
tą, būdama tokia plona”.

“Argi tai Jūsų duktė? Jūs at
rodote, kaip dvi seserys”.

merikietės, toks žavus, kad re
tai gali tokį pamatyti Ameriko
je.

“Rusų moterys audiencijoje 
yra skurdžios išvaizdos, bet jos 
yra pusseserės tų gražiųjų ba
leto merginų. Yra labai sunku 
suprasti tokį kontrastą, tačiau 
galima įsivaizduoti, kad sutvar
kius plaukus, pavartojus tru
putį dažų bei pudros, užsivilkus 
figūrai pritaikytą rūbą, dauge
lis tų “bjauriųjų ančiukų” tap
tų žaviomis moterimis”, filoso
fuoja Kathryn Lewis.

“Negali būti, kad praėjo de
šimtys metų nuo mūsų paskuti
nio pasimatymo. Jūs nepasikei- 
tėte nė truputėlio”.

“Jūsų senas garbintojas klau
sinėjo vis apie Jus.”

“Nesuprantu, kaip Jūs suge
bate taip daug viską atlikti”.

“Aš nežinojau, kad Jūs buvo
te ligoninėje. Papasakokite man 
apie savo operaciją”.

“Šioji suknelė yra kaip tik 
Jūsų akių spalvos”.

“Jūs būtinai turite pirminin
kauti tam komitetui. Nėra nei 
vienos, kuri sugebėtų bent pu
sę tiek gerai atlikti, kaip Jūs”.

“Dabar norėčiau išgirsti vi
sus paskutiniuosius gandus. Pir 
miausia, papasakokite man...”

Debutantė baltuose 
rūmuose

Amerikiečių spaudoje pasiro
dė kelios ilgesnės žinutės, kad 
JAV prezidentas su žmona su
rengs ateinančią žiemą balių 
savo dukterėčiai.

Prezidento brolio Miltono dūk 
tė Ruth šį sezoną bus debutan- 
tė Baltimorėje.

Ruth yra 18 metų studentė. 
Ji buvo savo tėvo šeimininkė 
nuo to laiko, kai prieš keletą 
metų pasimirė jos motina, Mil- 
ton Eisenhovver, naujasis John 
Hopkins universiteto preziden
tas, stengiasi dukteriai atstoti

Anglijos karalienė Elzbieta džiaugiasi, kad jos dukra prin
cesė Anne sulaukė 7 metų amžiaus.

IŠ MOTERŲ 

PASAULIO
★ Juzė Daužvardienė grįžo į 

Chicagą, praleidusi vieną savai
tę savo gimtinėje VVorcester, 
Mass., lankydama savo mamy
tę Juzę Rauktienę.

★ Sol. Prudeneija Biekienė,
laimėjusi visos Indianos valsty
bės geriausios dainininkės ti
tulą (“Best woman singer of In
diana”), šiandien dalyvauja su 
kitų valstybių geriausiom daini
ninkėm konkurse Palmer House 
viešbutyje, Chicagoje. Laimin- 
gajai lietuvaitei linkime laimė
ti ir savo gražiuoju balsu skinti 
laurus, garsinant prispaustos 
Lietuvėlės vardą.

★ Evelvna Oželienė su savo 
vyru inž. Kaziu išvyko savaitei 
atostogų į Ludington, Mich. Jie 
du žada aplankyti visai netolie
se stovyklaujančius jūrų skau
tus.

★ Teodora Krizienė, praleidu
si su dukrele Joan trumpas ato
stogas Beverly Shores, Ind., 
grįžo į Chicagą ir pradėjo rū
pintis pasiruošimu Golfo dienai, 
kurią ruošia Lietuvių Chamber 
of Commerce.

★ Giedrė Gudauskienė pradė
jo organizuoti gydytojų žmonų 
klubą. Pirmą kartą gydytojų 
žmonos susirinks gydytojų su
važiavimo metu. G. Gudauskie
nė ruošia įdomią programą, ben
drus pietus, gėlių demonstravi
mą.

★ Solistės St. Pautienienė ir 
Salomėja Valiukienė ruošia gra
žią programą Amerikos lietuvių 
gydytojų suvažiavime, kuris 
įvyks rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 
dienomis Morrison viešbutyje, 
Chicagoje.

motiną ir šiais metais jis kelia 
įvairiausius pokylius jos gar
bei.

•Kas gali būti natūraliau, kaip 
kad Mamie Eisenhower padėti 
surasti atsakymą į jaunos mer
gaitės svajonę — suruošti ba
lių Baltuose rūmuose? Pirmoji 
šio krašto moteris pati neturi, 
dukters ir yra žinoma, kaip la
bai sentimentali, pasiruošusi 
nenutraukiamais ryšiais prie 
šeimos. .

Suminima, kad iš viso tik 
penki tokio pobūdžio baliai bu
vo surengti Baltuose rūmuose 
per paskutinįjį dešimtmetį. Te
odoro Roosevelto dvi dukros, 
Alice ir Ethel, kiekviena turėjo 
po balių; taipgi Helen Taft, dūk 
tė William Howard Taft, buvo 
pristatyta visuorpenei. Herberto 
Hooverio laikais buvo surengti 
baliai jo dviem sūnums, Herbert 
Jr. ir AUan. Paskutinis debu- 
tantės balius buvo didžiulis, su
rengtas Eleonoros Roosevelt sa 
vo dukterėčiai Eleanorai Roose
velt, brolio Hali dukrai (E. 
Roosevelt mergautinė pavardė 
buvo irgi Roosevelt). Ta proga 
tada susirinko 515 jaunų išsi
puošusių svečių pasišokti Bal
toje ir Auksinėje salėje.

Niekas nenudžiugintų Wash- 
ingtono daugiau, kaip vėl pama 
tyti jaunimą, susirinkusį pasi
linksminti Baltuose rūmuose.

Koncentruotas maistas
Chicagos medikų grupė prane 

ša, kad sudaryti koncentruoto 
maisto milteliai, turintieji rei
kiamus kiekius proteinų, anglia 
vandenių ir riebalų, drauge su 
būtinais vitaminais ir minera
lais. Tuos miltelius galima pri
imti stikle vandens ir žmogaus 
maitinimas bus atliktas. Toks 
maitinimo būdas imamas nau
doti žmonėms, reikalingiems 
specialios dietos, kaip pvz. tu
rintiems augštą kraujo spaudi
mą, širdies sutrikimus, vėžį ar 
kitas ligas. Dr. Oscar Davis, 
dėstąs Lojolos universitete, sa
ko, kad tokie koncentruoto mai 
sto milteliai ypač tuo yra pa
togūs, kad gydytojas yra tik
ras, jog pacientas gauna reikia
mą maisto kiekį. Tokie milte
liai yra vartojami ir sveikų 
asmenų, kurie nori gauti rei
kiamą organizmui maisto kiekį 
ir saugotis nuo nutukimo.


