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Nobelio laureatas Sillanpaa 
JUOZAS LINGIS, Švedija 

Rašytojo gyvenime vaikystės jimų pagrindinis tonas buvo ly-
ir jaunystės dienos bei įspūdžiai, riškas realizmas, arba, kaip vie-
kad ir kaip kasdieniniai, papras- nas jo tautietis išsireiškė — 
ti ir pilki jie bebūtų, yra tas biologiškai pagrįsta romantika, 
pasąmonėje paslėptas gyvsi- j Iš tų pasakojimų visada plau-
dabris, kuris paskui gyvenimui kė atodūsiai tos pačios maldos 
jau ir vakarop slenkant gali iš- gyvenimui, tas pats širdies ge-
silieti pilnu smarkumu. Užtat! rūmas, ten nuolat matėsi susi-
nagrinėjant kūrėjo dvasinį pa- vienijimas ramiai humoristiško 
likimą, tos smulkios gyvenimo gudrumo ir sielos kupinos po-
detalės yra labai svarbios, tik 
jos nevisada yra žinomos ir iš
keliamos. 

Kitu raštuose pagauti 
sielos virpėjimai 

Kalbant apie didįjį Suomijos 
dainių Frans Emil Sillanpaa, jo 

ezijos, nors metai po metų au
torius ryškėjo ir ryškėjo. Ta
čiau tik detalės, o ne pagrindi
niai bruožai, pas'keitė dainiaus 
paveiksle. 

Arti žemės 

Net ir tas šlykštus, bjauru* ti-j j j , Tyruol i s 
pas, novelės "Jauno chuligano 
Kalėdos" svarbiausias persona
žas, nėra toks piktas, o tik 
silpnas, neišsivystęs, nepilnas. 
Nesiknaiso po suodinus efektus 

Arba paimkim kad ir "Silją". 
Kokią verksmingą istoriją iš to 
likimo būtų sukūręs ištikimas 
realistas. Sillanpaa neišpučia 
jo į kokį griaudenantį patosą, 
nesiknaso po suodinus efektus. 
Jis sugeba nusigręžti nuo pa
viršiaus ir sugriebti, kas esmin
giausia: Siljos savitą asmeny
bę, o ši yra šviesi, nekalta, ne
pažeista savo švelnioje tvirty
bėje. "Per savo trumpą gyveni
mėlį mergaitė nespėjo būti kit
kuo, kaip tik žmogumi, kurs 
šypsodamas pildo likimo valią. 

'Arti žemės" vadinasi 
Visa, kas liečia Silją, mergaitę, 

viena Kierikkos p'rtelėje užmigusią, 
mažystės ir akademinių dienų iš jo knygų. Tai, galbūt, di- daugiausia yra visai nereikš-
(rašytojas studijavo gamtos džiausią jo meninė stiprybė — minga". Kas kitas būtų galė-
mokslus Helsinkio universitete) j būti arti žemės, nesiveržti atgal j c s panaudoti žodį "visai", jei 
pergyvenimai yra raktas į jo į žemę, kita :s žodžiais tariant n e S'llanpaa. Tai daro jis vi-

eikia užmiršti 
Reikia užmiršti žiemos padangę. 
Reikia užmiršti kietąjį žodį: 
Grįžęs pavasaris vargo palangėj 
Rožę parodė. 

Paslaptį skelbia rožė pražydus. 
Žydinti rožė atveria sielą: 
Tikinčiam būti, laukus ir klydus, 
Šventa ir miela. 

Skausmui ir mirčiai — mes tikintieji, 
Matą ne gelmę — paviršių. 
Prisikėlimui — subedievėję, 
Rožę užmiršę. 

Sugrįžimas 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Elena Putrfa, Amerikoje! • Elona Marijošiūtė savo 

gimusi ir augusi lietuvaitė, pa-i vasaros atostogas^ panaudoja 
sižymi komerciniame m e n e 
Dailės studijas ji ėjo American 
Academy of Art ir Meno insti
tute Chicagoje. Šiais metais, 
nuo pat metų pradžios ji kiek
vienam numeriui katalikų žur
nalo "The Banner", spausdina-

studijų gilinimui. Praeitais me
tais ji šešias savaites praleido 
garsiame Lavalio universitete, 
Quebeko mieste, Kanadoje. Šį
met aštuonias savaites mokėsi 
Yale universitete, kur vasaros 
semestrą (ispanų kalbos pažan
giųjų klasėj) baigė bendru pa-

mo Chicagoje, piešia viršelius j žymiu 95. Be nuolatinių Yale 
su gotikos katedromis, mergyte profesorių, ispanų ištarimą ir 
suklupusia priešais Švenčiausią 
Širdį, sesele mokytoja ir būre
liu vaikų prie knygų, vedusiųjų 

literatūrą skaitė Salamankos 
profesorius L. Garcia Abrines, 
kritikas, mokslinio pobūdžio 

pora su juos laiminančiu kry-. knygų autorius, poetas, drama-
žiumi ir t. t. Be to ji nuolat turgas ir net dailininkas (Pablo 
talkina Hoskinsons & Rohloff Picasso draugas). Yale univer-

kūrybą, tačiau keliolikos eilu
čių straipsnyje negi tatai išsaky 

— visas jo žėrintis kūrėjo vei
das pražysta tiesiog iš kasdie-

si. Gimė jis 1888 m. rugsėjo j nmės dienos aplink jį. Jis jo- Kokia tyli malda, lyg iš ku 
16 d. kaipo trečias iš eilės gry
telninkų sūnus. Be pavardės, 
kurią visa jo giminė nešiojo, 
berniukui buvo prikergtas ir to 
vienkiemėlio, kuriame jis gimė, 
vardas — Sillanpaa, t. y. Tiltu-
galis, mat, grytelė stovėjo prie 
tilto per vieškelį kertantį upelį. 
O kas tada galėjo tikėti, kad 
vienkiemėlio vardas pasklis ir 
už parapijos ribų ir paskui 1939 
m. figūruos net Nobelio premi
jos diplome! Mažasis Emilis 
buvo geros galvos berniukas. Ir 
mokyk!ą, ir gimnaziją baigė 
kuo puik "ausiai. Vos tik išlai
kęs abitūros egzaminus, jis tuoj 
tą pačią vasarą išvyko vaišėms 
pas savo gimnazijos draugą, 
pasiturinčio ūkininko s ū n ų 
Tammerforse. Ir čia jis daug 
skaitė, rašinėti buvo pradėjęs 
jau anksčiau. Beviešėdamas ir 
beskaitydamas pas savo drau
gą, jis atrado naują rašytoją, 
kuris turėjo didžiulės įtakos jo 
kūrybai, kuris nustelbė visus jo m u p l o n u m ų , lygiai kaip kad 
buvusius dievukus, kurių pirmo- j Pamerkia likimo žiaurią ir aklą 
je papėdėje stovėjo Turgenevas' neteisybę. Bet žemė, prie ku-
Tolstojus ir Selma Lagerlof ! 
Tai buvo Knut Hamsunas. Ham 
suno gamtos lyrika ir gamtos 

sai ne dėl to, kad pasiektų pa
radoksalų veikimą. 

Dr. Juozas Linjris 
Šio straipsnio autorius ir 

4' Siljos*' vertėjas 

dvasinta. Ji yra namai jau
niems, tik lapelius išskleidu-

mistika rado didžiulį" atgarsį s i e m s berželiams, kuriuos saulė 
jauno studento širdyje. Tai bu- š i l d o tol' k o 1 J l e P r a d e d * š v l e s " 
vo toji meninė išraiškos forma, I l i H l e n S v a i į k u r t o s ugnies 
kurios jis daugiau ar mažiau "epsnelės, o jaunoms mergai-
sąmoningai jieškojo ir jieškojo.! t ė m s > l e n S v a i s žingsniais žen-
Sillanpaa gilūs gamtos pergy- S^nčioms vasaros v a k a r a i s -
ven'mai veržėsi išsilieti. Iš v a saros vakarai, pilni kvepėji-
Hamsuno jis išmoko, kaip tie m o« " k u r s y r a t o k s Pu i k u s> k a d 

jo pergyvenimai galėjo išsilieti n e S a l i suprasti, ar jį skleidžia 
gyva, artistine forma. Kiek l i n ė J o s ž e m ė J e » a r ka- tik P r o s a l į 

vėliau jam tokį pat įspūdį pada-l Paėjusios mergaitės plaukai", 
rė ir švedo Karlfeldto lyrika,! J o m n e r e i k i a sufalsifikuoti ar 
kurioje jis užtiko daug tų pačių' P a S r a ž i n t i tikrovės, norint tą 
selos virpėjimų. š v i e s l * v i d u J* p a s a l į pasiekti. 

Jo poetiškame pasaulyje randa 
Penkių vaikų tėvas vietos ir mėšlynai, ir bedantės 

Universitetas Sillanpaa p e r - , s e n ė s ~ v i s a t a i savotiškai gra-
daug netraukė. Metęs studijas, 
jis vėl grįžo į savo gimtąją skur 
džią tėviškę. Nuo to laiko ir 
prasidėjo jo, kaip rašytojo gy
venimas, jo kova su pilka kas
dienybe už duoną kasdieninę — 
buvo jau penkių va'kų tėvas. 
Tą kovą kovojo jis tyliai, kan
triai, kol paskui jo kūrybą vai
nikavo Nobelio premija 1939 
m., o jo nuopelnus kaipo tau
tos didžiojo rašytojo pagerbė 
Helsinkio universitetas, suteik
damas jam 1936 m. filosofijos 
garbės daktaro laipsnį. 

Ligi šiol Sillanpaa yra išlei
dęs apie dvidešimt knygų, me-

daiktus ir tvirtas supratimas, 
kad žmonės viskuo gali būti, 
tik ne angelais, tie dalykai rei
kalingi kad lyrika jo knygose 
nepasidarytų visai bekūnė ir 
melsva, kaip dangaus žydrynė. 

Negana to: jo apdainuotame 
pasaulyje telpa ir visas tas 
bestiališkumas, pykt ;s ir suve
džiojimai, visa tai, kad daugelį 
kitų rašytojų taip perbloškė ir 

niškai nevienodai stiprių, kurių' įstūmė į pesim'zmą bei kartėlį. 

kiu būdu nepaneigia stipraus r i 0 8 nors Fra Angelico freskos, 
alaus ir gerai išpleškintos pir- plaukia iš scenos, kai Silja 
ties bei kitų žemiškai apčiuopia- miršta, nors čia daugiau nieko 

nėra, kaip suomiški kasdieny
bės daiktai, kaip toji didybe, 
apgaubianti tai, kas esmingiau
siai žmogiška: "Pirtelė buvo 
saulėta, priesienėly lizdus susi-
lipdžiusios čiauškėjo kregždės, 
o toji aplinka ir skatino ją taip 
šviesiai, taip palaimingai gal
voti. Kla'kūs mirties įvaizdžiai 
iki pat galo laikėsi toli toli nuo 
jos. Ji vos numanė, kad mir
tis, apie kurią kalbant ji tiek 
daug buvo girdėjusi begyvenda
ma, jau ir pas ją atėjo. O mir
tis ją aplankė kaip tik tą va
landą, kada jos aplinkos tylio
sios grožybes buvo daug nuos
tabesnės, daug skaistesnės, ne
gu kada nors. Silja išnyko vie
ną rytą, laikrodžiui artėjant 
prie penkių, tuo laiku, kurs la
biau priklausė saulei ir kregž
dėms, nei kam kitam. Be to, 
toji sutviskusi diena buvo sek
madienis, ir niekas apylinkėje 
dar taip anksti nebuvo su-
drumstęs sekmadienos nuotai
kos švelnumo", šventadienio 
nuotaika — tai tas, kas dar ir 
po daug metų pripildo mus min
timis apie Silją, šviesią, tyrą, 
nekaltą ir mylinčią, kuri tik ir 
galėjo būti geriausios suomių 
kūrybos genijus. 

Gamtos ir žmogaus minčių 
derinys 

Pacituotos eilutės yra būdin
gos Sillanpaa ir kitu požvilgiu— 
tai puikus gamtos ir žmogaus 
minčių derinys. Priešvasa-
rio naktys ir ankstyvi vasaros 
rytai tai tos valandos metuose, 
kurias jis labiausiai mėgsta ir 
gali taip pavaizduoti, kad ir 
kiti jas panašiai pajustų. Tada 

žu, jei tik tikromis akimis į tai viskas auga, v'skas dygsta, o 
žiūrima. Be to, šie dalykai juk visa tai džiaugsmu pripildo jo 
reikalingi vaizdui, jei nenorima sveikas mintis. Tačiau tas dy-
jo sulėkštinti ir padaryti bepras girnas ir augimas slepia savyje 
me, truputį nekokį skonį išlei-| ir tą didelį trapumą, tą jautrų 
džiančia idilija. Tai Sillanpaa ir nekaltą žydėjimą, kuriam ra-
3tiprus įsitvrtinimas į realius_ šytojas labai jautrus, jeigu jis 

Kaip siūbuojanti smilga 
Amžių pievon tyliai nulimau. 
Ir už dieną — ar trumpą, ar ilgą — 
Kaip ačiū netarti, dangau! 

Nes į kilimą žydintį, margą 
Tu pabėrei auksinių žvaigždžių. 
Ir jas saugo ramusis sargas 
Veidu pilnu giliu paslapčių. 

Motin, su tavo skausmu graudžiuoju 
Išėjau kelio tolimo rast. 
Tėve, tavo rimtimi alsuoju, 
Kai debesys dangsto žaras. 

Tačiau su šypsniu vėl pareisiu, 
Ir su rimtimi sugrįšiu pas jus, 
Brangieji, nors toli būtų baisiai 
Žemė ta, kur sukviečia visus. 

Lietuvaite 
Gerą paviržį gavo 
Mūsų sesulė į tolimą kelią:. 
Švietė, mirgėjo, žaibavo, 
Lelija žydėjo mergelė. 

Tačiau sugrįžti atgal pas motulę 
Kelio nebėra, ji negali: 
Saugo cerberiai užgulę 
Jos gimtąją pilį ir šalį. 
Ilgai tur užtekt ką įsidėjo — 
Išlaikyt akyse žemės dangų, 
Nesudrumstą priešiško vėjo, 
Kurs atneša drumzlino debesio bangą. 
Ir išlaikyt skaisčią, kilnią krūtinę 
Gintaro šventais amuletais, 
Kaip kad žėri kilnioji žydrynė, 
Saulės skaisčių spindulių nulieta. 

Ir išlaikyt vyturėlio giesmelės balsą 
Žody, kurs tau eina iš tolimų amžių — 
Savojo, gyvojo žodžio skalsą, 
Kurią, ak, per greit svetimi pasiglemžia. 

Art studijoje. Paskutiniu metu 
ji keletą mėnesių praleido su
kurdama lietuviškas meniškas 
korteles įvairioms progoms. Jų 
išleistos keturios. Pirmoje — 
geltonkasė su lietsargiu ir tau
tiniais drabužiais atsargiai eina; 
ties ja parašas: "šį pavasarį 
tarytum žiedais lyja". Antroje 
— grakšti lietuvaitė, tautiniuo
se drabužiuose, su tulpe ranko
se, gintaro karoliais ir žiedų vai 
nikų stovi netoli Nemunėlio, ku
riame irstosi bernelis; parašas: 
"Lietuvaitė — vasaros spindu
liuos auginta mergaitė". Trečia 
— spalvinga, besišypsanti lietu
vaitė su kviečių, vosilkų ir aguo 
nų puokšte rankose, fone—pri
nokusių javų laukai; parašas: 

"Ruduo be vėjo, saulės spin
duliais kalbėjo". Pagaliau ket
virtoji — lietuvaitė apsisiautu
si skara, tolumoj lietuviškas 
kryžius ir apsnigta sodyba; pa
rašas: "Praeis šalta žiemužėlė, 
sužaliuos pavasarėlis". Tos kor-

tetas Marijošiūtei suteikė sti
pendiją minėtoms studijoms 
Ispanų Kalbos ir Literatūros 
institutte. Savo pagrindines 
studijas Marijošiūtė eina An-
nhurst kolegijoje, yra geriausia 
studentė klasėje ir rudenį bus 
priimta į Delta Epsilon Sigma 
•garbes draugiją. Jos tėvelis 
yra žinomas mūsų dirigentas 
V. Marijošius. 

• Kražių skerdynės — ant
roji šio veikalo dalis — jau su 
pasisekimu platinama knygų 
rinkoje. Tą istorinį romaną yra 
parašęs dabar jau miręs auto
rius Jonas Marcinkevičius, pasi
žymįs savo kalbos vaizdumu, 
dialogų gyvumu. Pirmoji laida 
buvo Katalikų Veikimo Centro 
premijuota Lietuvoje. Dabar 
čia antrąją laidą parūpino A. Vi 
lainis-šidlauskas, Nemuno lei
dyklos savininkas. Antrojo to
mo tiražas — 500 egz. Knyga 
papuošta K. Šimonio iliustraci
jomis, turi 320 puslapių. Kuri-

teles, teigi, vaizduoja lietuvaite ^ B t i ̂  1 ^ ^ ^ ^ Umu 
visuose keturiuose metų l a i - ' č i ų p r i s i r i š i m a s p r i e myo ^ ^ 
kuose: pavasari, vasarą, rude- d j ų i r tikėjimo, jų ryžtinga 
n, ir žiemą. Jos aukurtos Ue- k o v a „, c a r o pareigūnai, ir k a . 
tuviakai. motyvais. Kortelės z o k a i g _ pavaizduota ir Kražių 

Trobelėse, kur tautos alsavimas grytelninkai. Jis neiššigina sa-
Kartu su viskuo pasaulis įgau vo kilmės, jis taip pat neišsigi

na ir geriausią dalį suomių tik- na, kad jis geriausiai pažįsta 
rovės, reikalingos jos kūrybos 
pusiausvyrai išlaikyti. Jis vi
sada stovi vidury gyvenimo, 
arti jo širdies ir vidury visuo
menės. Jig yra ir mokytas žmo
gus ir liaudis kartu. Jo tėvai, 
kurių portretą jis puikiai nu
tapė knygoje "J apreiškimą" 
(1932) arba savo prisiminimų 
pirmoje dalyje "Jaunystės me
tai" (1954), buvo neturtingi 

grytelninkus bei smulkius ūki
ninkus. Karštovaizdis jo kūry
boje yra visada varginga apy
linkė, tarp uolynų ir miškų vir
šūnių pilkomis trobelėmis pa
marginta. Tose trobelėse jis 
daug daugiau randa, negu kur 
kitur. Vos tik duris praveria, 
jis jaučiasi jose lyg namie. Ten 
jo visa kūryba, ten jo tautos 
alsavimas, ten jis pats. 

išleistos keturiomis spalvomis 
ir jų atspausdinta tūkstančiai. 
Dalis — su angliškais parašais 
ir tas jau plat'nama didžiojoje 
Marshal Field krautuvėje ir ki
tose didesn'ose krautuvėse. Tai
gi, ir amerikiečiai panaudos vi
są eilę lietuviškų kortelių. Ele
na Putris, dar būdama kūdi
kiu lankėsi, ir Lietuvoje ir savo 
tėvų kraštą yra pamėgusi. Jos 
sukurtos kortelės eina dėžutė
mis po 10. Kortelės gaunamos 
"Drauge". 

• Šv. Kazimiero kolegijoje 
Romoje iki šiol studijavo 77 
asmenys: 38 kunigai ir 39 klie
rikai. Naujų kunigų įšventinta 
27. Iš studijavusiųjų — 26 yra 
baigę studijas daktaro laips
niu, 12 gavę licencijatą. Net 49 
toje kolegijoje studijavę kuni
gai jau dirba įvairiuose pasau
lio kraštuose. Šiuo metu kole
gijoje yra 16 kunigų ir 5 klieri-

skerdynėse nukentėjusiųjų va
dovaujančių asmenų byla teis
me. Rinkdamas medžiagą au
torius apklausinėjo kaikuriuos 
tada dar gyvus buvusius tų įvy
kių dalyvius bei gilinosi į užsili
kusius iš anų laikų dokumen
tus. 

• Vaižganto monografiją, 
parašytą biografo žurn. AL Mer 
kelio išleidžia prekybininkas J. 
Karvelis. Taipgi bus išleista ir 
20 tomų Vaižganto raštų, kurie 
naujoje laidoje tilps po du to
mu vienoje knygoje ir knyga 
kainuos, berods, po $5. J. Kar
velis kilęs iš tos pat parapijos, 
kaip Vaižgantas ir tai buvo dar 
vienas motyvas apsispręsti pa
gerbti tą didį kultūrininką. 
Vaižgantas savajame "Mano 
testamente" yna pasakęs: "Lie
tuvą ir lietuvius mylėjau, bet 
sentimentus jiems jau iškalbė
jau savo raštuose, prašom pa-

viršūnėje stovi "Silja" (1931), Pilietinis karas, sunkiausias jo 
"Žmonės vasaros naktį" (1934), tautos pergyvenimas, daugiau 
"Pjūties mėnuo" (1941), "Pa- j a r mažiau sudaro foną jo ge-
maldusis skurdas" (1919). Ta- riausiems pasakojimams. Bet 
čiau šiaip jau nuo pat pradžios įr čia nugali jo gilus žmogišku-
S'llanpaa buvo atbaigtas, kaip j m o nenusigandimas. Kaip hero-
žmogus i r kaip menininkas, taip jigkai jis iškelia tą vargšą, pa-
kad jam niekados nereikėjo 
jieškoti kelio, kuris buvo jo, o 
ne kieno nors kito. Jo pasako-

sigailėj:mo vertą žmogelį, kurs 
kaip auka krenta pilietiniame 
kare ("Pamaldusis skurdas")* 

jį kur dar užtinka. Jeigu jis 
randa, atiduoda gražiai jį jau
noms mergaitėms, kaip Silja 
arba Hiltu ("Ragnaris ir Hil-
tu") . Vasaros naktis — tai tas 
laikas, kada viskas apgaubta 
lengvu šydu, kada viskas pa
kibę, net'kra, neišsakyta. Va
saros naktis yra ir Sillanpaa 
laikas, kūrėjo laikas, kuris ge
riau, negu kas kitas šiaurėje 
sugeba pagauti visa tai, kas pa-
k:bę, netikra, neišsakyta žmo
nių s'elose. Melsva prieblanda 
virš sult'ngos žemės, vėsus 
brėškimas virš žalių ganyklų — 
tai Sillanpaa. Jeigu jis dar ir 
kitaip išžengia prieš pasaulį, 
vistik pirmoje eilėje jis yra 
š :aurės vasaros nakties vaiz
duotojas ir reiškėjas tiek gam
toj, tiek imenių jausmuose, 

kai. Mokslas tęsiasi šešerius 8 i s k a j t yt i , ir bus vistiek, ar aš 
metus: dveji metai filosofijos ir d a r t e b e s u > a r n e b e s u » . N a u j a 

ketveri metai teologijos. Prii- Vaižganto raštų laida ir padės 
mami kandidatai tik lietuviai, iš užsi e nyje gyvenantiems lietu-
viso pasaulio, įsigiję mokslo ^ d a r k a r t ą pergyventi 
cenzą, kurs duoda teisę stoti į t u o s L i e t u v o s m e į ies sentimen-
universitetą. Už pragyvenimą! t u s Pradedamas šios Va*žgan-
kolegijoje šiuo metu mokama t o j^tų ^ ^ l e i d i m ą j g ^ 

*5 mėnesiui. Nepajėgiantiems v e l i s p ramato* ad tai galbūt 

T. Valius Jūratė ir Kastytis 
Iliustracija A. Rinkūno tėvynės pažinimui skirto vadovėlio 

"Kregžduti", UI dali«i 

užsimokėti klierikams duoda
mos grąžinamos ar ir visai ne
grąžinamos stipendijos. Kiekvie 
nas Šv. Kazimiero kolegijoje 
ėjęs studijas klierikas prieš 
įšventinant į kunigus turi pri
siekti, kad grįš darbuotis į Lie
tuvą, kai tik atsiras galimybes. 
Kolegb'os adresas: Collegio Litu 
ano, Vra Casa^onferra to 20, 
Roma (Appio), Italy. Visos tos 
žinios paduodamos naujame, me 
niškai paveiksluotame 4 pusi. 
leidinėlyje apie kolegiją. 

• Lietinių prozos antologi
ja — jau renkama spaustuvėje. 
Pasibaigus vasaros atostogoms, 
darbas prie jos bus paspartin
tas ir tikimasi iki šių metų pa
baigos ją užbaigti išleisti. 

pareikalaus lėšų iš jo paties, 
bet ryžtasi tai kultūrinei aukai, 
kad didžiojo Vaižganto kūryba 
mums būtų labiau prieinama 

(V.B.). 
• Dail. Z. Kolbos, gyvenančio 

Chicagoje, septyni vitražų pro
jektai ir viena mozaika (nuo
traukose) buvo išstatyta religi
nio Lietuvos meno parodoje 
Rio de Janeiro mieste, Bi azilijo-
ie, laike Tarptautinio Eucharis
tinio kongreso. 

• Dail. Vlk t Petravttir? šv. 
Leono bažnyčiai Chicagoje su
kūrė 29 vitražus. 

• Kun. Kas. Senkus ruošis 
giesmyną, kurį, numatoma, iš
leis prel. Ign. Albaviėius. 



x_ DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUKOl Šeštadienis, rugpjūčio 27, 1955 

Neužmirškime muzikines 
literatūros 

VLADAS JAKUBENAS, Chicago, IIL 
t 

Paskutiniuoju laiku Ameriko ' gali sugrįžti tik po ilgo laiko, 
je gausėja premijų lietuviams arba net ir... niekada. Šis tas 
rašytojams. Rašytojas, kuris yra išleista; Vokietijoj kaiką 
vakarais, sugrįžęs iš "šapos" nuveikė leidykla "Patria", vieną 
ar aukodamas savaitgalio poilsį kitą smulkesnį kūrinėlį išleido 
parašo knygą, gali tikėtis even- New Yorko "Pašvaiste". Du 
tualiai gauti tam tikrą materia- stambius leidinius sponsoravo 

zieija yra tik "hobby", reikalau- vietinės muzikinės literatūros **• <*** ARO-OIOI; re*.GRj-
jąs daug laiko ir greičiau su- antplūdį? Kuomgi mes atsver- DR. JUOZAS BARTKUS 
r štas su išlaidomis negu su sime, ar kompozitorių portfe-| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
pajamomis tenka apsiprasti, liuose gulinčiais senais sunaudo- NORTHVVEBT MEDICAL CENTER 
Bet kad bent būtų moralinio tais rankraščiais, ar neišlavinta ***• w. oitongD Ave., cbicago», m. 

' j • i • i i • A. Vai. 12:80 - 8:30, 6 - 9 p.p pirmad . 
paskatinimo: matyti savo vei- dainininkų ranka pagamintais antrad., ketvirta*, ir penktad; n v. 
kalą išleistą, uždokumentuotą klaidų prisėtais nuorašais? — — L * f * » ****• m ""m 

ateičiai ir lengvai prieinamą, Kas gi turėtų parodyti inicia- = = = = = = = = = = = ^ = = = — 
kam j s įdomus. Tuo tarpu to- tyvą šiam užmirštam muzikinės im, at*m tu e - m i , r*%. HM %*m> 
Ii neinant, šio straipsn:o auto-1 literatūros klausimui kelti? 
rius galėtų šįmet švęsti "jubilė- Mes, tremtiniai, mėgstame pa
jų": 20 metų kaip sukurta irjsigirti ypač gerai suprantą kul-
vis dar neišleista daina "Ežerė- j tūrinius reikalus. Šiam pasi-
lis" (šiuo metu A. Brazio ir St. gyrimui pateisinti, pradžia tu 

line paramą premijos pavidalu. 
Po to, kaip savaime supranta
mas dalykas, seka knygos išlei
dimas. Paskutiniuoju laiku lei
džiami ne vien naujai parašyti 
vekalai, bet pasitaiko ir senų 
mūsų klasikų veikalų perspaus
dinimų ar naujų leidinių. Ryš
kūs mūsų literatūros veikalai, 
kadaise išleisti Lietuvoje ar 
Amerikoje, dabar po truputį iš-
leidž'ami iš naujo. 

Tai yra neabejotinai teigia-

prel. Juras iš Lawrence Mass. 
K. V. Banaičio "100 liaudies 
dainų" ir J. Kačinsko "Mišias". 
Teko girdėti, kad ir šių kūrinių 
išpirkta tiek nedaug, kad ger
biamam mecenatui susidaro 
sunkumų kąnors daugiau leisti. 

Šioje gan komerciškoje šalyje 
atrodytų, kad "biznio nebuvi
mas" turėtų, viską nulemti. Ta 
čiau ar tikrai taip yra? Juk 
įvairiems mūsų tautai reikalin
giems žygiams čia dažnai buvo 

mas reiškinys, liudijantis apie suaukojamos didelės sumos vi-
lietuvių tremtinių kultūrinės sai ne biznieriškais pagrindais 
veiklos gyvumą. Literatūrai tei-1 Ar mūsų emigrantų senesnioji 
k!«mas dėmesys, rašytojai ska- karta, sudėjusi stambias sumas 
tinami rašyti; literatūros prob
lemos aktualėja, atsiranda me
cenatų premijoms ar leidiniams 
tiek iš mūsų organizacijų, tiek 
ir iš privačių asmenų. 

Deja, tas dėmesys apsiriboja 
vien dailiąja literatūra. Kita, 
nemažiau svarbi, mūsų kūrybos 
sritis: muzikinė literatūra pasi
lieka kaip ir užmiršta; jąja 
mažai kas domisi, jos problemos 
visuomenei nežinomos ir neak-

storiems Miko Petrausko operų 
tomams išleisti žiūrėjo į tą rei
kalą, kaip į biznj? O Vytauto 
Didžiojo kantata, pagal užsaky
mą parašyta J. Žilevičiaus ir 
gražiai išleista, ar bizniui suma
nyta? 

Amerikoje gausu lietuviškų 
koncertų; juose dainuojamos 
lietuvių kompozitorių dainos, 
kartais pagrojami lietuviški ins-
trumentaliniai dalykai; atrodo, 

tualios. O juk muzikos literatu | kad mes juos mėgstame ir jų 
ra ypač svarbi mažos tautos i pageidaujame. Tačiau paskuti-
kultūrai išgarsinti: muzikos! niuoju la:'ku pasijuto tam tikras 
kalba gali būti kartu tautine ir koncertų lankytojų mažėjimas; 
tarptautine; jai vertimų nerei-1 viena iš priežasčių esanti: ne-

Baranausko jau išpopularnta), 
jau nebekalbant apie pernai ne-
atšvestą "Gėlių ir šieno" 30-
metį, kurios nors ir buvo kadai
se Lietuvoje išleistos, bet jau 
seniai egzistuoja tik suplyšusią 
nuorašo forma. Nekitokia būklė 
bus :r kitų mūsų autorių, pvz. 
kad ir K. V. Banaičio, kurio 
keletas išleistų kūrinių toli gra 
žu neišsemia jo kūrybos lobyno. 

Tiek mūsų naujoviškesnė vo
kaline, t e k ir instrumentalinė 
l'teratūra galėtų būti ne vien 
lietuviams. Bet ji turi būti 
patiekta tvarkingų leidinių, o ne 
apiplyšusių rankraščių ir pri
braukytų nuorašų forma. 

Mūsų simfoninė literatūra, ke 

retų išeiti iš tremtinių organiza
cijų. Reikalui suaktualėjus, rei 
kia tikėtis pritraukti privačių 
sponsorių, ypač iš senosios mū 
sų emigrantų kartos, kurie jau 
nekartą yra ištiesę pagalbos 
ranką lietuviškam reikalui pri
brendus. Svarbiausia, nepasi
duokime koncertinio išpildymo 
hipnozei: muzikinė literatūra 
susideda iš atspausdintų, veika
lų; atlikimas koncerte iš ran
kraščio ar nuorašo dar jos ne
sudaro. Naujesnės lietuviškos 
muzikines literatūros turime 
dar labai nedaug; nuoširdų lie
tuvišką meną šiuo metu galime 
atstovauti tik mes, tremtiniai, 
o ne partiniais apynasriais su-

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 1 4 8 W e * t 6 8 S t r e e t 
Kasdien l — t . Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tre-
čiandlen. ir sekmad. ofisas uždarytes. 

Resid. S24i w. aath PLACE 

V I . tslnw M H I i v w H N v n l H '» fc 
(Gydytoja ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

2750 West 71st Street 
(kampas 71st ir California) 

Tel. ofiso ir rez. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. Sešt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą 

ktą kartų praskambėjusių čio- pančioti LTSR Tarybinių Kom-
nykštėse koncertų salėse, susi- pozitorių sąjungos nariai, kad ir 
laukė gražių įvertinimų iš ame- kaip lietuviškos širdys jų krū-

DR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen A venoe 
(Kampas 47-tos ir Damen A ve.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 1—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Telef. ofiso LAfavette 3-«048 

WAIbrook &-S04* 

M . IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir Chirurgą) 

KCDIKJTJ IR VAIKU IdGC 
SPECIALISTO 

7156 South Western Avenue 
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 • . p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuc 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Oeštad. 1) 
vai. ryto iki S vai. popie t 

Ofise CeL RE. T-11M 
uš. WAihmflfc s -8?as 

DR. FL TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

5008 W«t 16th Street 
Tai.: kasdien 8-8, šeštad. 1-8 

Tel. ofiso H E . 4-0040, r n H E . 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Va). Pirm., ketvtr., penkt. 1-4 Ir 7-9, 
artr, 1-5, treč. ir šešt, pagal su tart j. 

kia. 
Kodėl tai yra, kad muzikos li-

beįdomu. Išpildomi vis tie pa
tys dalykai, kurio baigia nusi-

teratūra mažiau aktuali už bosti. Išpildomi iš dažnai su- j 
žodinę? Gal viena iš priežaš- plyšusių, pribraukytų nuorašų, 
čių bus, kad mūsų visuomenė kuriuos pianistui sunku išnarp-
neįsisąmonina skirtumo tarp lioti ir kur vis gausėja klaidų. 
veikalo išpildymo ir jo Išleidimo. Kartais autorius, repetuojąs su 
Muzikos veikalas turi vieną dainin'nku savo paties veikalą. 1 
ypatybę, jį griežtai skiriančią padeda daug laiko, apsfginkla-i 
nuo knygos: natūralus jo pro-jvęs trintuku, skustuvu ar pieš-1 
pagavimo būdas yra jj atlikti tuku kol klaidas ištaiso; o kaip \ 
koncerte, o tik išimtinais atvė-į jei akompanuos lietuvių muzi-Į 
jais, išprusinto muziko rankose kos nežinąs pianistas amerikie-
jis gali būti skaitomas. Knyga tis? Veikalas gali netekti savo 
gi tik išimtinais atvejais yra veido ir pasirodyti "mod*0Tius" 
viešai skaitoma, atseit "atlieka- ten, kur vargšui kompozitoriui 

rikiečių kritikų, pareiškusių 
net nusistebėjimo, kad tokia 
maža tauta gali turėti tokių 
r'mtų kūrinių. Galimas daly
kas, kad čia atsirastų plates
nių propagavimo galimumų, 
jei... turėtume vieną kitą spaus
dintą partitūrą. Šiaip gi kom
pozitoriui sunku yra siuntinėti 
savo rankraščius pas dirigen
tus, o fotokopijų pagaminimas 
yra brangus dalykas; perrašy
mas gi ranka vienos didesnės 
partitūros imtų keletą mėnesių 
Įtempto darbo. 

Taigi, kaip matome, nors 
muzikinės literatūros klausimas 

tinėse tebeplaktų. Mums čia 
tremtyje yra uždėta atsakomy
bė, kurią turime itin gerai įsi
sąmoninti. 

KRONIKA 
• Vilniaus knygnešys Jonas 

Rinkevičius savo "Sunkiųjų lai
kų atsiminimus" spausdina 
"Užuolankoje". N a u j ausiame 
šio žurnalo numeryje įdėti jo 
atsiminimai, kaip jis suplėšęs 
lenkišką elementorių perėjo 
prie lietuviškų knygų, kaip 
1896 m. turėjo šiurpius pergy-

ma", šiaip gi kiekvieno raštingo 
žmogaus yra skaitoma. Taigi, 
užgirdus, kad ir pakartotinai 
lietuvišką muzikos veikalą iš 
koncerto estrados, jis dar nėra 
nei uždokumetuotas, nei įamžin
tas; tikram užfiksavimui jis 
privalo būti išleistas, arba, mū
sų laikais — plokštelėje užre-

ir nesisapnavo! O paklauskite 
da'n'ninkų, ar lengva esą "gau
ti dainų"? Paprašius paties au
toriaus, tai jis arba vengia 
duoti savo rankraštį, arba pa
žada parūpinti nuorašą ir už
miršta, užsiėmęs kasdieniais 
pragyvenimo darba;s (į juos 
kompozicija neįeina, kad ir 

toriniais ir kitokiais Lietuvos 

• Dr. Ant. Musteikis pakvies
tas sociologijos dėstytoju į vie
ną katalikų kolegiją Buffalo, 
N. Y. 

korduotas. Išleidimas visdėlto šiaip gyventum "iš muzikos"), 
pasilieka ir šiais laikais svar- Dainininkų tarpe dažnai esti 
besniu, pagrindinesniu dalyku, konkurencijos dvasios ir nau-
Koncertinis atlikimas veikalą jas įdomus veikalas ne ta1'? 
padaro gyvu tik koncerto metu. j jau būtinai iš rankų išleidžia-

Kita priežastis, dėl kurios mas. Be to, kad ir neilgai dai-
rnuzikos literatūra kol kas ne- nai perrašyti reikia keletą va-
susllaukia pakankamo dėmesio, landų darbo; fotokopijos gi 
yra labiau ekonominė: nėra iš brangiai kainuoja. 
to biznio. Muzikinių veikalų, I Nenuostabu, kad mūsų trem-
ypač skirtų solistams, parduo- tinių kompozitorių tarpe mažė-
dama mūsų sąlygomis tiek no- ja užsimojimas kurti ką nors 
daug, kad spausdinimo išlaidom naujo. Su mintim, kad kompo-

, venimus žandarams užpuolus 
neturi "biznienskumo tai jis k a i m o g J a p t ą m o k y k l ą P a ž y . 
turi aktualumo keleriopais atvė- m e t m a > k a d < . u ž u o l a n k o s » N r > 

jais. Norint apsaugoti mūsų į N I a b a i g a u g i a i i l i u s t r u o t a s ^ 
tremtį pakl uvusius muzikos 
turtus, turime, pirmiausiai *M vaiZ(jais^ 
leisti tai, ką jau turime, geriau
siai ne atskirais lapeliais, o di
desniais rinkiniais. Norint gi 
apsaugoti mūsų kompozitorius 
nuo stagnacijos, turėtume ska
tinti jų kūrybą ar premijų, ar, 
kas muzikoje ypač praktikuoja
ma, užsakymų forma pas pasi
žymėjusius muzikus. Kas ypač 
svarbu, ar premijuotas ar už
sakytas veikalas privalo tuo
jau būti atspausdintas ir tam 
lėšos privalo būti numatytos 
kartu su premija ar užsakymu. 

Mus turėtų paskatinti dar vie 
na aplinkybė: pavergtoje "Ta
rybinėje" Lietuvoje menas, ži-

Didžiausia gyvenimo dalis 
praeina žmonėms piktą darant, 
didelė — nieko nedarant, ir visas 
gyvenimas — darant ne tai, kas 
reikia daryti. —Senecct 

DR. JUZĖ ir KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

G VU Y l OJAI IR CHIRURGAI 
2800 West SI Street 

M U T U A L FEDERAL 
S A V I N G S 

I U ( n n i n I I INSURFD 
UPTO -

&0<£ 

FEDERRL 
SflVINGS 

& LOAN ASSN. 

p a t a r i a : 
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį. 

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus. 

2202 WEST CERMAK BOAD 
TeL Vlrginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. 

Vai. — pirm. ir antr. 10 lkl I I ryto; 
nnma s a v a i s n lr i innnrn i š ^ k a i - 2 l k l 4 i r 6 i k i 9 D 0 D l e t : * e t v - f noma, savais oKupantų įsaKai- penyrt. t iki 4 ir 6 iki 9 popiet; šen 
čiavimais, yra valstybiniu mas- 1 0 ** 2 popiet 
tu skatinamas, palaikomas. Mū- ™ ? £ G ^ S S ? «-iiis* 
sų kompozitoriai ten dirba, ži
noma, ta linkme, kuria jie ver
čiami. Ypač vokalinė literatū
ra mums yra ir bus visai nepri
imtina, nes kiekviename tekste, 
dažnai net ir liaudiškame yra 
žymr komunistinės propagandos 
priemaiša. Net ir šiaip "ne
kalti" grynai simfoniški ar ka
meriniai kūriniai mums sunkiai 
priimtini, nes prie jų neatjun
giamai prikabinta "Stalino pre
mijos" ar kitokia sovietiška iš
kaba. Tos literatūros yra jau 
nemažai atspausdinta ir vis 
daugiau spausdinama. M e s 
tremtiniai, kurie džiaugiamės' JONAS GRADINSKAS 
galimumu reikšti mūsų jausmus TELEVIZIJOS, RADIO, PATEPONT 
mene taip, kaip mū«ų lietuvi*- . r A S t M ^ ^ r j a e S f T m 

ka siela jaučia, o ne taip, kaip —ATVAŽIUOSIM POPIET" 
Maskvos partin'ai instruktoriai J. O. Television, 944 W. S5th PL 
liepia — turėtume kuom nors ****** rnonuer «-itv« 

Tel. ofiso H E . -J-6U99 rtz. PR. 6-7338 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo I l k i 4 vai. p. p.. 
Iftakyrus ketvirtad. Ir s« kmad. 

DR. AUNA BALIUNAS 
AkiQ, ausų, nosies ir gerklė* Ugoa 

— Pritaiko akinius — 
6322 South Westeni Avenue 

Valandos: Antradieniais Ir penkta
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. Seatad. 
nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 ligi I v . p . p . 
Kitu laiku Uk ausitai-ua. 

Ofiso telefonas: PR. 8 - S U 9 
Rez. telef. WAIbrook 9-&076 

M . Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6317 South Western Avenue 

Chicago 29, HL 
Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161 

UR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oftso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 vai. 
vak Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

JPrečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-OOS* 

Reridencijos teL BErerly 8-8244 

TeL ofiso Vlrginia 7-OBOO. 
rez. REpubl ic 7-C867 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( s p e c motera l igos Ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer Ir California Are 

VAL.: 2—4 Ir f—8 v. p. p. 
•e i tadienia is 2—7 vai. p. p., 

išskyrus sekmadienius 
TeL ofiso ir rez. WAIbrook V3S88 

DR. S. GEšTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 71st S t 
Kampas 71st ir Talman Ave. 

Vai.: Nuo 7 iki 9 vak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

TeL ofiso Y A. 7-5657, re*. R E . 7-4tW 

DR. FRflNK C. KWimi 
( K V r a e i K S K A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Weet 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popie t Nuo 7 v. iki 8:20 

2634 Wett 68th Street 
Vai.: tik i i anksto susitarus 

Telef. HEmloek 4-7090, neatsakius 
skambinti CEntral 6-2284 

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
B E N D R A PRAKTIKA I R 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir resid.: 2410 W. 51st SL 

TeL P R 8-1223 arba W E 0-5577 
Ofiso vai.: Pirm. S—10 v. v. Antr., 
Treč. ir Penkt. 6—9 v. v. ir Ketv. Ir 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

TeL ofiso GR. 6-53M, PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINES LIGOS 
2428 West 63rd Street 

(Kampas 63rd ir Artesian) 
VAI* 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 

Trečlad. ir sekmad. uždaryta 
šeštad. iki Labor Day uždaryta 

TeL ofiso H E 4-2123, rez. P R 0-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
6255 South We8tera Aveenee 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—t v. v. 
Treč. Ir sekm. uždaryta. Vasarą lkl 
Labor Day Sėst. uždaryta. 

TeL of iso: DAnube 0-1120 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 
S267 South Halsted Street 

VaL 1 iki 4 v. p. p. ir 6—I T. 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

DR. JULIJA M0RSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

10748 South Michig&n Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. • . , 
issyrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

Tel.: Ofiso — PI IIman 5-6700 

Boto — ENpjtewood 4-4070 

Ofiso b? boto tel. HEmloek 4 5 8 1 5 

DR. k. NARBUTAS 
-PIiAUCtTJ IR VIDAUS LIGOS 

- 6757 South Western Avenue 
Valandos: pirmad.. trečiad., ketv ir t . 
penkt. «:30—8:30 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto SeStad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pag-al susitarimą. 

OR. A L U M PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted S t 

Kasdien S—4 vai. vak. fieštad. nuc 
1—6 vai. vak. 

Kitu laiku parai susitarimą 
Telef. Vlctory 2-1404. Re*ld. 2257 W 
29rd PLACK, tel. FRont ier 0-5941 

VArds 7-3520 YArda 7-7410 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIEUBaAS 

4038 So. Archer Ave. 
Vai.: kasdien 6:30—8:20, Sėst. 

Ofiso ulef . INterooean 8-7654 . . 
Boto telef. INterocean S-07S1 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 10750 So. Michigan Ave. 

Vai.: Kasdien 9—12 vai. ryto, 1—4 
Ir 6—8 v. vak., Išskyrus trečiadieni. 
šeštad. 10 — I T. Ki tu laiku susi
tarus. 

Ofiso telef. YArds 7-1100 
Rezidencijos — STewart 3-4511 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

706 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 85-ta g a t v i ) 

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso Gl iovehi l l 0-40J0 
Res . Hl i l top 0-1500 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2 4 2 3 W e s t M a r ą u e t t e R d . 

V a t 2—4 p. p. ir nuo 7—t v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

atsverti šį "lietuviškos" — so p a s lietuvi — ir ser ian ir irigiaal 

Chartered a n d Superv i sed b y t h e U . S. G o v e r n m e n t 
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 5 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma. 

r r .—T" t M 

MIDLAND 
S cVv r d L 

S f n n i » \ 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

I E N 0 R O V Ė 

TeL ofiso PR. 0-3038, res. R E . 7-0199 

DR. A. JERKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir T: 19 
lkl 9 vai. Trečiad. ir lest . uždaryta 

GKOTehUl 0-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I G V 8 P E O I A L I 8 T I 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. • . pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius. 

2422 Weot Marųuett* Rd. 

Telefonas RElianee 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Uždaryta trečiad. ir iestad. vakarais 

Ofiso telefonas — Blahop 7-3525 

M . AL RAčKl'S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

Ofiso ir buto tel. ARdmorc 1-1493 

DR. VINCAS RASLAVIčIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5015 — 5025 N. Paulina Street 

(Bethany M«thodist Ligoninėje) 
Vai.: Tik telefonu susitarus 

LTR. ZIGMAS RUDAITIS" 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubl ic 7-2290 
SPECIALYBĖ CHIRURGINfi8 IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 YVest 69th Street 

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

TeL ofiso PRoepec* 0-9400 
Resid. PRospcct 0-0400 

OR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VsAkeričiūte) 

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 Soutb Kedsla A i rmai 

Vai. kasdien 1 — t p. p. Ir nuo 6—9 
v. vak. Šeštad. 1—4 p. p. Trečiad. ir 
kitu laiku tik susitarus. 

DR. J. VAITAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 S. 4 9 t h Conrt , C i c e r e 

Kasdien 10-12 ryto ir 6-8 v a i rak. 
Šeštadieniais 10-2. 

ort«A ir boto teL OLrmpic 2-1*81 

TeL ofiso Vlctory f-1081, 
res. V lc tory S-074J 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 We»t Slst Street 
Kampas Halted ir I l - m o s gatvių 

Pri€mtmo valandos: 2—4 p.p. ir 
6—8 v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet 

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

keičia stiklus ir rėmus. 
4 4 5 5 So . Cal i fornia A v e . , ChJeago 

Saukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; iestad. 
10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir sekmad. 

tik sus i tarus 

TeL oftso CI.. 4-0253, res. GR. 0-0870 

DR. A. 2. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURO* 

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 811) 
Pirmad., antr., ketv. ir penk. 

6:80—8:10 vai. vakare 
SeSt. nuo 2 lkl 4 pop ie t 

Res . 8053 S. Campbell Ave. 

TeL ofiso P R 0-0440, res. H E 4-8100 

DR. F. C. VYINSKUNAS 
GYDYTOJAS JR CKIRURGAB 

2420 We»t Ma rqoette Rd. 
VAJL nuo 2 iki 4 p. p . ; 4 iki • 

Treč. ir iestad. pagal sutarti 

TeL ofiso CA 0-0257, res. P R O-

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS ffi CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Resid. 0000 & Artesian A s e . 

VAL. 11 v. r. iki t p. p.; 4 — t • . i 

f P. ŠILEIKIS. 0 . P. 
Orttaopedas - Proteafetaa 
(Arch Supports) Ir LL 

Aparatai-Protemi, Med. 
dalai . Spee. pagalba Kojoms 

VAU: 9-4 ir 4-8. Šeštadienii i* t - l 
O R T H O P E D U O S TECHNLKOS LAB 
1011 W. 59th St.. Cbioago 80, 

TeL: PRospect 0-0080 

DR. STRIKOL 
G Y D Y T O J A S JR C l f i R U R G A S 

4 6 4 5 So . A s h l a n d A v e . , C h i c a g o 
VAL.. nuo 2—4 ir 4—8; trečiad., i e i -
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Jeiicu neatsilieps viršminit i telefonai. 
TeL ofiso YA 7-4'07, res. P R 6-1930 

saukite Mldway 8-0001 

DR. ATKOČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

8147 So. Halsted St^ ChJca^o, m. 
m 

1446 So. 49th Ooart, Ocere, DL 
Susitarti teL — OLyaipic 3-4276 

DR. 6. SERNER 
U K T l VIS ARIV GYDYTOJAI 

90 metų patrr imas 
TeL YArtte 7-1888 

Pritaiko 
Kreivas 

Ir akinių dirbtuv« 
756 Wost S6th Stroet 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 iki 8, . 
ciad. nuo 10—12; penktadieni 10—la 
•e i ta4 . i o — 2 o e 

4 0 9 8 Archer Avenus Tsl . LA3-0719 
AUGUST SALOUKAS Prezidentas 

—. 

Tel. ofiso ir bato OLvmplc 8-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GrYDYTOJAS IR CHmURGAS 

49S8 W. 16ta St., Cicero 
Kasdien 1—8 v. ir 6—8 v. vakare. 

Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet 
Butas 1526 So. 40th Ave. 

* • ' - ' ' | S S *• 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, lauki te KEdzie 2-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYTJ>YTOJA IR C H I R U R G * 

414% & A r o h e r A v e . 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 • . 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 8-8:80 T. 

Trečiadieniais tik susitarus 
•• — — -t . rr 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4265 W. 63rd St 

Ofiso teL R E l i a v * 5-4410 
Resid. teieL GRovebil 4-0417 

Valandos: 1—8 p. m. ?—8 p. m. 
Penktadieni tik popie t 

Trečiad. Ir finštad. pasai sutarti 

Offtn teL OLifflde 4-8880 
IiAfayette 3-1119 

"DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 \Vest 47th Street 
Kampas 4Ttb ir Hermitage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. va,k 
Segtad. nuo 2 lkl 6 vai., isskyr. sek. 

REMKTTE dienr. "DRAUGĄM! 

DR. S. VAITUSH, OPT. 
Palengvinu akiu {tempimą, kurto 

yra priežastis galvos skaudėjimo, 
svaigimo ir skaudančių ak ly karščio. 
Atitaisau trumparegyste ir toliregys-
te. Prlrenku teisingai ak in ius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais rodančiais mažiausius 
trūkumas. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus. 

4712 So. AshJand Avenue 
Vai. 10:30—7 • . T., šeštad. 10:1 

sekm. ir treč. uždara 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiems. 

skaitykite "Drangą'! 

file:///Vest
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Marija, pasaulis, moteris ir dainos 
S. TAMUIAITI3, Chicago, DL 

Daug gražių, nuostabių kuri-1 niekas taip dvasiškai bei fiziš 
nių yra paskelbta Švč. Mergelės 
Marijos garbei. Daug žavių sta 
tūlų iškalta jos nežemiškam 
grožiui pavaizduoti. Daug augš-
tos meninės vertės paveikslų, 
darytų talentingiausių dailinin
kų ir skirtų tikrojo moterišku
mo Idealui, puošia mūsų šven
toves ir meno galerijas... 

Visdėlto šios visos žemiškos 
pastangos tėra tik blankus še
šėlis to, ką pati Marija savyje 
slepia. Kaip sunku akiai pa
gauti žaibo švystelėjimą padan
gėse, taip lygiai sunku medžia-
g'nėmis priemonėmis išreikšti 
antgamtinį Marijos tobulumą. 
Apie tai aiškiai liudija Fatimos 
stebuklas iš 1917 metų. Mergy
tė Liucija, kuri daug kartų per 
pasirodymus buvo mačiusi Ma
riją ak s akin, kai vėliau išvydo 
ką tik iškaltą ir tikrai žavią tos 
pačios Marijos skulptūrą, da
rytą pagal jos pačios liudijimus, 
turėjo su širdgėla pastebėti: 
"Čia ne tas! Čia tik tolinas ir 
tamsus jos vaizdas!.. Pati Ma
rija buvo visai kitokia." 

Bet Iras drjstų ginčyti, kad 
noras žavėtas nuostabiu Marijos 
asmeniu ir kurti jos garbei me
no kūrinius yra peiktinas daly
kas? Priešingai: šitie norai, 
nors visuomet lieka neišbaigti, 
rodo t*k siektinojo idealo vertę, 
kurio tobulumas nenuvilia sie
kiančiojo, o tik dar labiau jj 
sužavi. Did'eji idealai niekad 
nėra pilnai žemėje pasiekiami, 
juk tiesa?.. 

Žmogiškoji kasdienybe, 
motrris ir Marija 

Kyla įdomus klausimas: ko
dėl nuo senų seniausių laikų 
Marija traukia savęsp visų žmo
nių š'rdis? Kodėl nuolat į Ją 
kryps fa visų poetų, dailininkų 
ir teologų akys? Ką randa 
žmonės Joje? 

Atsakymas nesunkiai atspė
jamas: 

1. Dėl to, kad iš visų ant
gamtinių tobulybių Marija ar
čiausiai stovi pr'e žmogaus. 
Kad Ji pati buvo paprastu žmo
gumi, neturėdama savyje Die
vo prigimties. Kad Ji pati rodė 
daug pastangų būti kilnesne, 
tobulesne, dvasingesne. 

Nekaltu prasidėjimą, tiesa, Ji 
buvo išvaduota iš gimtosios 
nuodėmės, bet kol gyveno že
mėje, savo esmėje nebuvo pa
keista. Liko žmogumi, kaip 
mes visi. Vargo gyvenimo var
gus, kaip mes visi vargstame. 
Kentėjo, kaip mes v'si kenč'a-
me. Mirė paprasta mirtimi, 
kaip mes visi mirštame. 

2. Antra — jos moteriškoji 
didybe, slepianti savyje kartu 
nekaltybę ir motinystę. 

Kaip vrsi regime, moters ža
vumas ir jos moteriškumas pil
nai išsiskleidžia tik dviem as
pektais: arba jos skaistumu, 
arba jos tyru motiniškumu. 
Skaistumas moterį atpalaiduoja 
nuo žemiškų a :strų vergijos. 
Skaisti moteris gyvenimo ta
kais nevaikščioja, o skrenda; 
ne vegetuoja, o gyvena. Visoje 
„ios esybėje dvelkia laisvė, t r i u m 
fuoja dvasia, blykčioja ryžtas 
aukotis savo idėjai. Iš kitos 
pusės. neska"sti moteris dėlei 
nepaprastai tamprios savo kū
no ir sielos vienybės, dėl glau
daus šių abiejų pradu sąlyčio, 
visada greičiau netenka sparnų, 
asmeninės laisvės ir minties 
šviesumo. 

gyvenimą, 
žmogų jie 

giasi priešingai: } 
kai nesužlugdo, kaip sąmonin-* gamtą, daiktus ir 
gas jos motinystės pašalinimas, žvelgia kaip į aiškų suprantamą 
Šiuo pastaruoju aktu ji, mote- dalyką, kurį reikia tik labiau 
ris, galutinai netenka viso savo išryškinti, reformuoti, patobu-
ontologinio ir vitalinio gyvatos įfnti. Veikla, turtas, skubeji-
pagrindo: lieka daiktu, savo ly-; m a S r aštrus racionalizmas, vyrui 
ties varge, vyro sugulove, že- būdingas skepticizmas, sintezės, 
m a beprasme būtybe. I griežtos išvados — štai ryškes-

Pilnai, tobulai ir absoliučiai n £ S dvas'nės Vakarų žmogaus 
(toje pačioje esybėje) motinys- žymės. 
tę ir skaistumą sujungė savyje Panašus žvilgsnis siejamas ir 
Marija. Ji liko mergaite, skren-1

 s u Marijos kultu, 
dančia angelo sparnais per že-' Rytams Marija — lik'minio 
mes paviršių; Ji tapo motina,' kosmosinio prado reiškėją, Va-
rodydama visoms moterims mo- karams Ji — tobulas, apspręs
ti nys t ės pavyzdį. tas ir sudievintas žmogus. Ry-

Visa šita savo ruožtu ir pa- tams Marija — Nekaltoji Mer-
darė tai, kad Marija nuo amž*ų gelė, Aušros Žvaigždė, nuostabi 
žavi visų tikinčiųjų protus ir žmogaus Svajone, mergaitė sa-
širdis! Ne kur kitur, o tik čia Vo valia pasirinkusi skaistybę, 
glūdi tikrasis pagrindas, dėl ko mistinė moters tobulybė; Va-
Marija visados buvo ir bus žmo karams gi — Dievo gimdytoja, 
nėms giliausių minčių įkvėpėja, 
tikro dorovingo gyvenimo kelro
džiu, estetinės kūrybos mūza, 
žemiškų vargų ir nelaimių prie-
bėga. 
Teologiškas Marijos įvertinimas 

Katalikų teologai skelbia gi
lią ir eiliniam žmogui sunkiai 
nuvokiamą tiesą: ši žeme pa
švenčiama ir įprasminama per 
Mariją. Visas regimasis pasau
lis tik per Ją įgyja savo nelygs
tamą būties prasmę. 

kilni mot na, rūpestingoji ūžta-

SINTETINE MUZIKA 
INŽ. A. SEMfi NAS, Chicago, IU. 

Rugp. 19, 20 ir 21 dienomis mi. Sukurti garsai yra super-
Chicagoje vyko Natesa (Natio- ponuojam?, t. y. sudedami, kad 
nal Alliance Of Televison & gautųsi kūrinys. 
Electronic Service AeaoclaUoa) b u y o tĄmwmtTmtn 
konvencoa.kunoje buvo apta- * klaaikinėB, 
narni įvairus reikalai, ryšium . 7* r , . „ . , . .. . .. . . . taip ir nucLenės — modemiškos su šios organizacijos siekimais. r . . 

• g k i e t i lankstūs ir pernelyg 
r t e k s f š k i " ) . ' 

Knygos išleidimas puikus. Ją 
rėja, ligonių sveikata, nusidėję- p u o š į a kelios įžymiųjų dailinin 
lų gynėja. 

Dainos Marijos garbei 

Panašių vakarietiškų gaidų 
galime aptikti ir neseniai pasi
rodžiusioje Marijos antologijoje, 
įvardntoje "Aušros Žvaigždė" 
(autorius — vertėjas A. Tyruo-
lis). 

Šioje didoko formato knygo
je, susidedančioje iš 110 psl., su 
telkti daugiausia tik žymesnieji 
Vakarų poetai, dainavę — rašę 
Nekaltai Pradėta jai. Rytų po
etų randame čia maža, j ' e dings 
ta vakariečių tarpe. Pats auto
rius sakosi, tuo tarpu negalėjęs 
Rytų poetų reprezentuoti... Ži
noma, tai truputį gaila, nes bū
tų buvę galima praktiškai paly
ginti, kokiomis savitomis nuo-
ta'komis išgyvena Marijos as
menį vieno ir antra pasaulio at
stovai. 

Visdėlto kas šioje knygoje 
duota, daug duota. Rezultate 
tai nuostabus retas perlas mūsų 
verst'nėje literatūroje, mielas 

kų reprodukcijos. 
Kiekvienas skaitytojas kny

goje ras kilnesnių dvasinių pole-
k'ų, naują ir augštesnį — toli
mą nuo žemiškų aistrų — min
ties dvelkimą... 

Autoriaus malda 

Baigiant tebūnie leista šio 
straipsnio autoriui kreiptis į pa
čią Mariją tokiais prastais, bet 
iš širdies einančiais, žodžiais: 

Švenčiausioji Mergele Marija! 
Tu pati viena geriausiai už vi
sus žinai, kad aš nebuvau ver
tas aptarinėti, analizuoti ir ki
tiems aiškinti Tavo moteriškąjį 
ir dieviškąjį asmens žavingumą. 
Lygiai nebuvau vertas liesti ir 
rūšiuoti savo rankomis brang
akmenius, skirtus Tavo garbei 
didžiųjų pasaulio genijų ir ta
lentų. Prašau, dovanok man 
dėl to, atsižvelgdama bent į tai, 
kad š'o mažo darbo ėmiausi ne 
savo noru, o kitų prašomas — 
verčiamas. Būk man niekad 
negęstančia saule! Būk man 

Be to, įvairių sričių specialis 
tai skaitė paskaitas apie pasku 
tinius atsiekimus elektronikos ' 
srityje. Viena iš tokių paskai
tų, kuri daugiausia sukėlė susi
domėjimo, buvo paruošta RCA 
inžinieriaus dr. Olsono ir de
monstruota W. W. Cooko. Pas
kaitos tema: "Muzikos sintetiza 
torius". 

Prelegentas nupasakojo, kad 
susipažinus su muzikos garsų 
savybėmis ir jų struktūra, gali
ma bet kurį garsą sukurti gry
nai dirbtiniu būdu elektroninių 
prietaisų pagalba. Pvz. pučia
mieji, styginiai, mušamieji ir 
bet kokie kitoki ž'nomi muzika-
liniai instrumentai gali būti at
vaizduoti šio vadinamo muzikos 
sintetizatoriaus. Pats prietaisas 
ir visa technika yra gana sudė-

Rcckefellerio fondo dovana 
kultūrai 

Antrame šių metų ketvirtyje 
Rockefeller o fondas kultūros 
reikalams paskyrė $5686,004. 
Duotos stipendijos 66 studijuo
jantiems 24-se kraštuose. Wis-
consino universitetui paskirtas 
ketvirt's miliono tyrinėjimui pa
naudojimo saulės energijos, 

sukurtų pagalba mu-1 P r i n c e n t o n o u n į v e rs i te tui pa
skirta pusė miliono studijoms 
santykio tarp gyventojų skai
čiaus pasikeitimo ir ūk'nio kraš
to gyvenimo. Pirmon eilėn ima 
mos studijuoti Indijos proble
mos. Hopkins universitetas gau 
na $150,000, kad tęstų tyrinėji
mus virusų, sukęrančių ligas 
kvėpavimo organuose. Užsienio 
studijų taryba gauna pusę mi
liono. Nemažai lėšų skiriama 
įvairioms mokslo įstaigoms Pie
tų Amerikoje ir kitose pasaulio 
dalyse. 

muzikos 
zikos sintetizatoriaus. Pvz. fu 

visai natūraliai skambėjo 
ant nesamo klavikordo, taip 
pat Šopeno preliudas ant ne
samo piano. Kitos paimtos iš
traukos davė simfonijos orkes
tro įspūdį. Jazzo muzika itin 
gerai nuskambėjo. Gale de
monstravimo buvo parodytas 
mėginimas sukurti žmogaus 
balsą, palydint vargonams. Ta
čiau šioje srityje mėginimai tik 
nradėti. 

Sintetines muzikos efektas 
yra nepaprastai įspūdingas. Mu 
ziko, ypač kompozitoriaus, ran
kose toks muzikos sintetizato-
rius gali suteikti neribotų gali
mumų muzikos garsuose. Kaip 
prelegentas pabrėžė, šis muzi
kos sintetizatorius neišstums 

tinga. Ciapat buvo pademons-! muzikos instrumentų, bet, kad 

Doktoratas už... eilėraščius 
Iowos universitete bei kaiku-

riose kitose augštojo mokslo in
stitucijose Amerikoje galima 
įs'gyti magistro ar daktaro 
laipsnį parašant atitinkamos 
apimties vaidinimą, romaną, pa
rengiant poezijos rinkinį, dai
lės meno išdirbinių. Įdomus tas 
reiškinys tuo, kad dabar moks-
l'nį laipsnį galima įsigyti už 
grynai kūrybinį darbą, kuris 
nesaistomas mokslinių principų, 

Paskl'dus kalboms, kad 1957- Kai dangaus karalius Indra ' kurių reikia laikytis šiaip ren-
8 m. bus paleisti apie žemę pamatęs Trisankų besiartinantį g j ^ t diplominius darbus. Tokiu 

truota, kaip atskiri garsai bet 
kokių instrumentų yra sukuria-

gali turėti neįsivaizduojamą 
ateitį, yra daugiau, kaip tikra! 

Planety sukūrimas Indijos epe 

dirbtiniai satelitai, vienas Co- į dangų, jis sušukęs: "Karaliau, 
lumbijos universiteto profeso- čia nėra vietos tokiem žmonėm, 
riu s išskaitė senovės Sanskrito kaip tu. Grįžk atgal į žemę; 
epe "Ramayana", kad ir prieš grįžk stačia galva." Tuojau 
2500 metų panašus bandymas Trisankų pradėjęs kristi sta-

Z. Kolba Aušros Vartai 
Vitražo projektas, buvo išstatytas 
liet. religinio meno parodoje Rio <le 

Janeiro mieste, Brazilijoje 

kiekvienam literatūros mėgėjui, | tikruoju žmogiškuoju pavyz-
brangus nuoširdžiai krikščionis- d ž i u ! p adaryk, kad aš visą 
kai sielai. gyvenimą, rytą ir vakarą, mels-

Rinkinyje atstovaujami 58 pa č i a u s į T a v e bent trumpa mal-
saulinio masto poetai iš 15-kos d e i e > T a v e v i e n ą b e perstogės 
atskirų tautų, štai jų vardų m y lėčiau ir Tave vieną garbin-
dalis: Dante, Petrarka, D. Eras # a u I r k a d s a u g o t u m mane, 
mus, Shakespeare, Milton, G o e - k a - p P a t i žadėjai Tavęs pra-
the, Sch:ller, Heine, W. Scott, šančiųjų, nuo staigios ir netikė-
A. Mickevičius, Lermontov, Puš t o s mirties mano sunkioje šiur-
kin, P. Verlaine, Rilke, P. Clau- p i o , ;e b ū t i e s kelionėje, 
del, Mistral, E. A. Poe, mūsų Aušros Žvaigždė, Marijos po-
Maironis, na, ir kiti... e z i j o s antologija, parinko ir iš-

Pats rinkinys suskirstytas į v e r t ė A - Tyruolis, Roma, 1954 
4 dalis. Pirmoji dal :s pavadin- m- , išleido kun. J. Vaitiekūnas, 
ta "Tarp dviejų vizijų". Cia' tiražas 700 egz. 
įeina v:si viduramžių, renesanso 
ir naujesnių (iki 1832 m.) laikų 
poetai. Antroji dalis, "Roman
tinis renesansas", apima žymes
niuosius naujųjų laikų roman
tizmo atstovus. Trečioji dalis 
"Tarp realizmo ir idealizmo" 

Nėra didesnio skausmo už 
meilėje kilusį, nėra didesnės 
meilės už Skausmuose subren-

buvo daromas. Indijos kara
lius Trisankų, kilęs iš Ikšwakų 
ginrnės, sumanė nužengti į dan
gų su kūnu. Tam reikalui jis 
kreipėsi į savo dvasios vadovą 
didį išminčų Vasištą. Tačiau 
Vasišta buvo nuomonės, kad 
karalius nėra vertas tokios ma
lonės ir nieko nedarė jo suma
nymui įvykdyti. Taip pat atsi
sakė jam pagelbėti ir Vašistos 
mokiniai. 

Tač'au karalius savo sumany
mo buvo labai pagautas ir jieš-
kojo pagalbos pas kitą išmin
čių Viswamitrą. šis, nenorėda
mas karal'aus įžeisti, įsakė sa
vo mokiniams ir draugams ruoš
tis karaliaus iškėlimo į dangų 
iškilmėms. Pasirengimai greit 
buvo baigti ir Viswamitra krei
pėsi į visus dangaus gyvento
jus, prašydamas priimti auką. 
Tačiau niekas neatsiliepė. Vis-
wamitra tada tarė: "Karaliau, 
man nesvarbu, ką mano dan
gaus būtybės. Aš turiu pakan
kamai dvasinės jėgos tave pa
kelti iki dangaus vartų. Taigi, 
kilk su savo kūnu į dangų." Vos 
jam pasakius šiuos žodžius, ka
raliaus kūnas pakilęs link dan-

č'a galva žemyn. Krisdamas, 
jis šaukės: "Gelbėk, mane". Tai 
išgirdęs Viswamitra susijaudi
nęs ir garsiai sušukęs: "Kara
liau, sustok ten, kur esi". Šios 
jo dvasios jėgos dėka buvęs 
sukurtas pasaulis, vadinamas 
Grigo R a t a s ir dvidešimt sep
tynios žvaigždės į pietus nuo jų. 
Trisankų kūnas nusileidęs ant 
vienos iš jų. Bet išminčiui to 
nepakakę. Jis šiems naujiems 
pasauliams sukūręs ir gyvento
jus. O ka ;, jo kas klausė pa
siteisinti dėl šitokios jo arogan
cijos, nes kūrybos galia tik Die
vui priklauso, tai j*s atsakęs: 
"Aš daviau žodį karaliui, kad jį 
su kūnu pakelsiu į dangų ir 
noriu savo žodį ištesėti". I r 
taip atsitiko, kad Trisankų ga-

žygiu minėti Amerikos univer
sitetai siekia parengti geresnę 
dirvą šiuo metu Amerikoje mer
dinčiam dvas'nio aspekto kūry
biniam elementui ir atkreipti 
potencialų talentų dėmesį į kū
rybinio darbo prasmip;jumą. 

Užsienio studentai JAV-se 
Praeitų akademinių metų bė

gyje Amerikoje mokėsi 34.232 
užsienieč ai studentai iš 129 
kraštų. Daugiausiai studentų 
atvyko iš Kanados, po to sekė 
Azijos atstovai, kurių tarpe 
pirmavo kiniečiai. Populiariau
sia studijų šaka: inžnerija, gi 
antroji vieta atiteko humanita
riniams mokslams. Daugiau ne
gu 1,000 užsieniečių studentų 
lankė Columbijos bei Kaliforni
jos universitetas; kitose mo
kyklose skaičius buvo mažesnis. 

Pusiaukelėje tarp a u g š t ųjų 
žvaigždž'ų ir žemės esąs vadi-

vęs sau atskirą pasaulį, didžio | namas Trisankų dangus. (Pagal 
išminčiaus Viswamitra dėka. N. Y. Times V. Bgd.). 

dusią. -Putinas gaus. 

UBSU 

Moteris ir Marijos motinystė 

Visdėlto moters neskaistybė 
tvarkingoje moterystėje pilnai 
atperkama, įprasminama ir net 
į didžias augštumas iškeliama 
per mot :nvstę. Tyras, natūra
lus, dirbtinėmis priemonėmis 
netrukdomas moters motmišku-

Visa tai suprantant, paaiškė-1 talpina savyje poetus, rašiusius 
ja, kodėl pati Marija rodo tokio Marijos garbei realistinėse ir ' D I E N . " D R A U G A S " S K E L B I A P E N K T Ą 
ypatingo rūpesčio žmonių gimi- idealistinėse nuotaikose. Ket-' 
nei, nuolat jai apsireikšdama, | virtoji dalis, kuri turi įspūdingą' 
reikalaudama atgailos ir prašy- "Mūsų amžiaus renesanso" var-1 
dama liautis įžeidinėti savo Kū- dą, reprezentuoja didžiuosius 
rėją. 

Tikrasis Marijos vardas — 
sudievintasis žmogus. Kas įvyko 
jo je , t u r ė t ų įvykt i visoje žmo
nių giminėje. Ji priėmė Dievą 
į save, Ji vėliau amžinai susi
jungė su Dievu. Ji tobulai įvyk 
dė savyje patį pagrind'nį, sąmo
ningą ar nesąmoningą, visų be 
išimties žmonių troškimą — nu
galėti medžiagą,, ją .sudvasi
nant. 
Marijos asmuo Rytų ir Vakarų 

sampratoje 

Visomis savo nuotaikomis 
Rytai žmoguje atstovauja mo
teriškąjį būties pradą: misticiz
mą, jausmą, kosminį ir gamtinį 
gaivališkumą, neatbaigtumą, de 
terminuotą ("beprasmį") ilgesį, 
nuošrdų autoritetingą tikėjimą, 

mas jos vertę pastato bemaž visur pirmiausia įžvelgdami ga-
šalia absoliutinės skaistybės. Už j limybę arba potenciją, o ne at-
tat ir regime, kad niekas taip baigtą aktą 
moters nesuniekina (net ir pri
verstinis jos nuskriaudimas) ir pi vyriškojo prado bruožai, ei 

Vakarai, kurių dvasioje sly-

poetus, kurie arba tebegyvena 
ar neseniai yra mirę. 

Trumpa knygos apybraiža 
Nuoširdžiai prabyla į mus vi

durinių amžių poetai: Dante, 
Petrarka, D. Erasmus... Šiuose 
poetuose justi viduramžiams bū 
dingas objektyvumas, vakarie
tiškas Marijos traktavimas, gry 
nas nesvyruojantis tikėjimas, 
sūniškas paklusnumas. 

Ne mažiau nuoširdžiai apie 
Mariją kalba R. M. Rilke, G. 
Mistral, P. Claudel, Ruth, Schau 
mann... Atskirų, dėmesio vertų, 
kūrinių galime rasti tiek daug, 
kad net nebandome čia jų ci
tuoti. Knyga prašosi skaityto
jo perskaitoma ištisai. 

Vertimas atliktas nepaprastai 
kruopščiai. Galbūt autoriui ga
lėtume prikišti tik per didelį, 
skrupulingą laikymąsi teksto 
dvasios: kai kurių eilėraščių pos
mai formos atžvilgiu išėję ne-

ROMANO KONKURSĄ 
Skiriama tūkstantis #1,000.00) doleriy premija 

1. Dienraštis "Draugas", talkininkaujant "Draugo" Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1955 m. lapkričio mėn. 1 d. 

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dole
rių. Sių metų premijos mecenatas yra kun. dr. J. Prunskis. 

3. Jury komisiją sudaro Toronte, Kanadoje, gyvenantieji 
kultūrininkai: Ant. Gurevičius, kun. dr. J. Gutauskas, Iz. Matu
sevičiūtė, St. Prapuolenytė ir Vyt. Tamulaitis. 

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių. 

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas", 2334 So. Oakley ave., Chicago 8, IU. 

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir pa
sirinktą slapyvardį. 

7. Tūkstantį dolerių premiją gavęs autorius be papUdomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui", įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei knyga 
duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Premi
jos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susi
tarimu. 

Visa Lietuviška Visuomene Susitiks 
DIENRAŠČIO "DRAUGO" 

Išvažiavime 

Rugsėjo 5-tę dienę (Labor Day) 1955 m. 

O A K S D A R 2 E 
Prie 119-tos ir Archer Ave., Lernont, III. 

Šiais metais dienraščio DRAUGO metinis išvažiavimas 
vyks dideliame ir graiiame Oaks darie. Pirmą kartą lietuviai 
susirinks Siame erdviame darže su milžiniškom patalpom. 

Dramos artistai, Alfas Brinką, Jonas Keleoius ir Algiman
tas Dikinis, vaidins "Patyrimai Sovietų Ūkininkų Delegacijos 
Amerikoje" Vaidinimas prasidės 4:30 vai. popiet. 

Labai lengva nuvykti j šį naująjį daržą, jei esate buvę 
praeitame piknike. Sis naujas daržas randasi ant to pačio 
kelio, bet tik penkiom myliom toliau i vakarus, prie 119-tos 
gatvės ir Archer. 

Šokiams gros JURGIS AKELIS su savo orkestru, veiks 
bufetai, ir kiti pamarginimai. Bus linksma ir įdomi programa. 

Rezervuokite šių metų Labor Day (rugsėjo 5 d.) dien
raščio DRAUGO piknikui, kur visa lietuviška visuomenė su
sitiks pasisvečiavimui 

RENGĖJAI 
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AMŽINOJI AUKA 
JUOZAS PRUNSKIS 

Liturginis sąjūdis stipriai plin gas užakcentavimas, kad mišios 
ta. Lankantis net misijų kr aš- nėra tik bendra malda, tai ben-
tuose, teko matyti šioje srityje dra auka, į kurią visi dalyviai 

DflfcNRAdTtS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

didelės pažangos. Tik lietu
viuose čia dar nepakankamas 
tempas ir tą spragą iš dalies 
gražiai užpildo naujausias reli
ginis veikalas "Amžinoji auka", 
parašytas kun. Vytauto Piktur
nos, papuoštas dail. R. Viesulo 
viršeliu (200 pusi., kaina $2) 
Autorius nori lietuvius daugiau 
supažindinti su šv. mišių esme, 
jų vaisiais, jų maldų ir apeigų 
k;lme bei prasme, ir tas uždavi
nys autoriui gražiai pavyksta. 

Apžvelgęs šv. mišių esmę ir 
vaisius, autorius rašo apie lai
ką, kada šv. mišios laikomos ir 
apie vietą: bažnyčias, altorius, 
paskiau — aiškina apie mišių 
reikmenis: liturginius drabu
žius, mišių taurę, pateną. Da
vęs suglaustą mišių apeigų isto
riją, nuodugniau peržvelgia visų 
šv. mišių eigą, lietuviškai pa
duodamas jų maldas, aiškinda
mas jų prasmę bei jas lydinčių 
veiksmų reikšmę ir taip perei
damas: įžangines maldas, skai
tymus (lekcija, Evangelija), 
aukojimą, konsekraciją, komu-
niją, mišių užbaigą. 

Otatės ir pavyzdžiai 
Savo uždavinį sekdamas au

torius yra pasirinkęs, sakytume, 
klasiškąjį kelią: daugiausiai ba
zuojasi šv. Raštu, Bažnyčios tė
vais. Šalia tų pagrindinių daly-. 
kų būtų galima buvę daugiau 
įvesti ir dabarties autorių. Pvz. 
kalbant ap'e bažnyčias vargu 
ar kas nors yra taip gražiai jų 
reikšmę nusakęs kaip Nobelio 
premijos laureatas Alex Carrel. 

Autorius savo nuoseklų dės
tymą pailiustruoja pavyzdžiais. 
Tai labai gerai. Jų gal net būtų 
buvę galima daugiau panaudoti. 
Šv. Alfonso Liguori knygos yra 
taip labai mėgiamos skaityti, o 
jis vartoja nuostabiai daug pa
vyzdžių; kalbant apie šv. mišių 
vertinimą buvo galima duoti 
daug patrauklių faktų iš d'džių-
jų pasaulio asmenybių, pirmau
jančių kultūrininkų gyvenimo. 

Praktiški patarimai ir naujausi 
nuostatai 

Autorius stengiasi duoti ne 
tik sausą dėstymą, bet įveda ir 

turi įsijungti (pus. 199). 
Įvairios įdomybės 

Šiame veikale autorius iške
lia visą eilę faktų, kurie eili-
n'am skaitytojui bus nauji ir 
įdomūs. Pvz. kaip nuo graikų 
žodžio — Viešpats (kyrios), at
sirado p a v a di n i-m a s Vieš
paties namų — kyriakon, iš 
čia ir šventnamio vardas (vo-
k'čkai) — Kirche. Mums įdomu 
sužinoti, kad pilnas mišiolas su 
visomis dabartinėmis maldomis 
teatsirado XIII šimt. (pusi. 56). 
Ištisą skyrelį autorius paskyręs 
apie bažnyčiose buvusį prakti
kuojamą taikos bučinį (pusi. 
159). Autorius pastabus, keliais 
sakiniais jis išaiškina prasmę 
dalykų, kas sekmadienį mato
mų, o daugeliui nesuprantamų, 
pvz. pakėlimas arnoto kraštelio 
per pakylėjimą — užsilikęs iš 
tų laikų, kai — iki viduramžių 
pabaigos — arnotas buvo daug 
platesnis ir ilgesnis ir kunigui 
buvo sunkiau iškelti ostiją ir 
taurę (pusi. 141). 

Kryžius pirmaisiais amžiais 
Kažin ar autorius neperdrą-

siai sako, jog kryžius ant alto
riaus sutinkamas tik nuo XI 
šimtmečio, nes "ilgą laiką kri
kščionys nedrįso vaizduoti Išga
nytojo išniekinimo" (pusi 45). 
Jau apaštalų laiškuose mes už 
tinkame žymių kaip augština-
mas kryžius (Pvz. šv. Povilas 
laiške Galatams VI skyr. 14 eil 
rašė: "Saugok Dieve, kad aš 
kuo nors girčiaus, kaip tik mū
sų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
kryžiumi"). Kai IV šimt. buvo 
atrastas kryžius, ant kurio bu
vo nukryžiuotas Kristus, kry
žiui jau buvo statoma koplyčia. 
Šv. Jonas Auksaburnis (IV 
šimt.) daug sykių savo raš
tuose iškelia, kaip buvo garbi
namas kryžius, pvz. vienoje 
vietoje jis sako: "Karaliai nui
ma savo diademas ir dedasi 
kryžių, Išganytojo mirties sim
bolį; ant savo purpurų — de
dasi kryžių: savo maldose — 
vartoja kryžių; ant savo skydų 
— turi kryžių; ant šventojo 
stalo - kryžius; visame pasau-

Skaifytojai rašo 

KNYGA "VORKUTA" JAUNUOMENEI 

Šeštadienis, rugpjūčio 27, 1955 

Savanorio mirtis 
Iliustracija iš A. Hinkūno 

"Kregždutės" 111 dalies 

Šalčiausia temperatūra 
Šalčiaus'a natūrali tempera

tūra bet kada atžymėta žemėje 
yra 80 laipsnių žemiau nulio. 
Tačiau laboratorijose sudaro
mas daug žemesnis šaltis. Pvz. 
skysto helijaus temperatūra yra 

Pereitais metais knygynuose pa 
si rodė, anglų kalba, vokiečio dr. 
Joseph Scholmer knyga "Vorku
ta". Lietuviškoji spauda knygą 
paminėjo, kaikur buvo duota iš
traukos iš jos (pvz. Drauge), ta
čiau turbūt retas lietuvis ją per
skaitė ištisai. 

ŠiomiE dienomis, vienam ame
rikiečiui bendradarbiui pareiškuu, 
jog iš tos knygos daug ką sužino
jęs naujo apie komunizmą, bei a-
pie Lietuvą ir lietuvius, nutariau 
ją pasiskolinti iš viešosios biblio
tekos ir perskaityti ištisai, kad 
gaučiau pilną vaizdą apie tai, kas 
mano bendradarbi sudomino. 

Nors knyga gyvai ir įdomiai pa
rašyta, jos turinys man buvo maž 
daug žinomas, panašaus turinio 
knygų buvau skaičiusi anksčiau, 
ir ypatingai naujų, giliai sukre
čiančių įspūdžių iš jos aš nesusi
dariau. Bet išėjo visai kas kita su 
mano paaugliais vaikais! 

| pie Lietuvą atsiliepimų, girdėję 
daug pasakojimų namuose, mo
kykloj ir organizacijose. Bet ta
da, kadangi patiekiamos savųjų, 
tos žinios buvo priimtos su rezer
vu. Vaikai, be abejo, galvojo — 
gal čia dalis propagandos. Bet 
kuomet "Vorkutoj", svetimtaučio 
parašytoj svetimoj kalboj, tie pa-j 
tys gražūs atsiliepimai patiekia-' 
mi jie įgyjo visai kitą svorį. Aiš
ku, kad čia jau ne propaganda, 
galvojo jaunuolis, bet tikra tei
sybė! 

Daugėja gimimai 
Metropolitan Life Insurance 

bendrovės surinktais statisti
niais daviniais nuo 1946 metų 

iki 1954 metų JAV-se gimimų 
buvo vidutiniškai po 3 3 / 4 milio 
nų kasmet, arba — 1 3 / 5 kar
tų daugiau, kaip 1933 metais. 

Nor&lami pirkti, keisti ar parduoti automobili visuomet 
kreipkitės 1 Lietuvišką automobiliu prekybą 

B A L T I C A 
5805 S. WESTERN A VE. WAfbrook 5-8200 

Manydama, jog vaikams knyga 
gali būti sunkiau įkandama arba 
mažai įdomi, nurodžiau paskaity

mo , • • • a—;." «„lm WP I ti bent tuos skyrius, kur rašoma 452 laipsniai žemiau nulio. H e - , ^ Ue/^ ir lietuvius. Rezulta 
liumas yra lengviausios pašau- t a i n u o stabūs. 
lio dujos, savo svoriu artimos 
vandeniliui. Skysto helijaus 
temperatūra yra tik septyniais 

Vaikai, sužavėti gražiais apie 
Lietuvą atsiliepimais, netik per
skaitė knygą nuo pradžios iki ga
lo, tuo įgydami daug žinių apie 

Knygoj neapsieita be vienos ki
tos klaidos (pvz. žydų padėtis Lie 
tuvoj ir santykiai su jais), tačiau 
tą netikslumą galima paaiškinti 
bei patikslinti, imant palyginimu 
galbūt negrų padėtį Amerikoj. 
Tas vienas kitas netikslumas ne-
nusvers visos knygos vertės. 

Knyga patartina siūlyti per
skaityti ne tik lietuviškai jaunuo
menei (gal čia jaunimo organiza-
nizacijos galėtų imtis iniciaty
vos), bet ir amerikiečiams gimi
nėms bei pažįstamiems ar bend
radarbiams, kurių tinkamas Lie
tuvos įvertinimas bei -.susipažini
mas su tokiu ryškiu komunizmo 
smurto atvaizdavimu kada nors 
mums gali būti labai naudingas. 

Apskritai, aš patyriau, kad kny 
gos ''Vorkuta" perskaitymas ma
no vaikų patriotizmo pajutimui da 
vė lyg tai sveiko, gaivaus lietuviš
ko kraujo transfūziją. 

Anastazija Juodvalkienė 

J A U N I 

laipsniais augštesnė už vadina-1 komunistus bei jų metodus, bet 
mo absoliutinio nulio, kurs yra «« dideliu pasididžiavimu apie kai-
žemiausia temoeratūra Dasaulv k u r i u o s knvS°J skeltus faktus zemiaus.a temperatūra pasauiy, w e p i z o d u s a p i e L i e t Uvą ir lietu 
žemesnės temperatūros moksli- Vius pasakojo savo draugams ir a-
n:nkai ja uneįstengia sudaryti merikiečiams kaimynams. Į 
net ir laboratorijose, ir teore-! I r k o į § 1 ! l k a r t * to

T
ks? nepapras- 3 0 0 kartų s a l d e s n i s UZ 

. - , , . , . . .. i tas susižavėjimas? Juk ir anks- i 
tiskai ją laiko negalima. |&au vaikai buvo skaitę gražių a- CUKrų 

Mokslininkai susidomėjo ga
miniu, kurs vadinamas steviosi-
das ir kurs gaunamas iš mažų 
augalų Paragvajuje. Jis yra 300 
kartų saldesnis kaip cukrus. To 
krašto gyventojai šimtmečiais 
naudojo to augalo džiovintus ir 

' sutrintus lapus saldinti savo ar-
1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininkų "Šatrijos" m-- ' batav, kuri ten vadinama "ma

no draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau- tė". Tas atradimas didesnės 
giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — praktiškos naudos kolkas netu-
vyresniųjų klasių pagrindines ir augštesniųjų mokyklų (High n , nes to steviosido paruošimas 

yra labai brangus. Šis augalas 
dabar daugiausia yra augina
mas privačiuose botanikos so-

O L I T E R A T Ū R O S 
P R E M I J A ! 

JŪSŲ ir Jūsy šeimos saugumui 
Jei turite Universal Savings sąskaitą, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno... 
Kad Jūs turite lėšų nelaimės atveju... 
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigų, kada jie bus reikalingi. 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Universal Savings yra draugiška finansinė 
įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums. 

Esame Federal Savings and Loati Insurance Corporation na
rys. Santaupos apdraustos iki $10,000.00. 

UNIVERSAL SAVINGS 
a n d L o a n A s s o c i a t i o n 

1800 SOUTH HAJLSTED STREET 

School) mokiniams, — skelbia 

$500 JAUNIMO LITERATŪROS PREMIJĄ 
2. Premija bus duota už bet kurios rūšies ar žanro aukle- duose dėl įdomumo. Steviosidas 

jautį veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz- .yra saldžiausia natūralinė me-

s 

praktiškų patarimų norintiems 
pasinaudoti šv. mišių vaisiais, j skaisčiau, kaip saule". 
Pvz. gražiai Įterpta šv. Tomoj Terminai 
trumputis ats:dūsėjimas paky- A u t o r ; u s v a r t o j a n a u j u s Vy-
lejimo metu (pusi. 141). k u s i u g t e r m { l i u s > k a i p esmėkai-

Knygoje pasistengta įvesti u _ S U D r a n t a m u s i r prasmin-
naujausieji nuostatai ryšium su n o r g d ė l k a i k u r i ų terminų 
eucharistiniu pasninku, kas vei- v a r t o j i m o b ū t ų g a l i r a a abejoti, 
kalą daro dar labiau aktualiu. P v z a u t o r i u s ^ g i a g o l i t ų 
Siekdamas didesnio vaizdumo,' k a l b a ( p u s l 5 7 ) | n o r s m u m s 

autor.us ne tik veikalą pailius- U e g i ž i n o m a _ g l a g o l i c a (žo-
^traves paveikslais, bet ir davęs d i g k i l ę g y s l a v i š k o j o l a g o l _ 
sv. mišių schemą, lentelę (pusi. ^ s ; glagolati - kalbėti). 
185), kuri vykusiai pavaizduo- T a i p g i i a u b ū t ų b u v ę l a i k y t i s 

jamis ių eigą ir išveda jų pras- t e r m i vienodumo. Autorius 
mes paralelę. 

(Itlį. ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui. 

3. Premija nebus skaldoma tarp keliu autorių. 

4. Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar 
spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra
šomi siųsti iki 1956 metų kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo 
Literatūros premijai skirti komisijai, 2334 S. Oakley Ave., Chi-
cago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąją pavarde 

5. Premijai skirti komisiją kviečia Lietuviškos Knygos 
. . _. „ . klubas ir "Šatrijos" vadovybe iš rašytoju, pedagogų ir kultū-
lyje — kryžius. Kryžius sv:ecia I . . - ^ 

6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskis. 

Vaizdus ir praktiškas 
Tenka gėrėtis, kaip autorius 

pvz. ne kartą cituoja šv. Joną 
Auksaburnį, o šio šventojo var
du pavadintą liturgiją jau vadi-

moka vaizdžiai kokią mintį per-] na Chrizostomo (pusi. 67). Gai 
teikti. Pvz. pabrėždamas, jog la, kad pasitaiko korektūros 
mišiose reikia dalyvauti ne vien klaidų pvz. pusi. 67— Chrizos-
kūnu, bet ir dvasia, jis prideda:, tono; gi pusi. 58 ištisa eilutė ne 
"kad nebūtume lyg tie karei- vietoje ("Bendra kalba...."). 
v:ai po Kristaus kryžiumi, ku-j Visdėlto reikia pripažinti, kad 
rie dalinosi jo rūbais ir žaidė, tos mūsų pastabėlės ne esminės. 

SUTVARKYKITE LAIKU SAVO AUTOM0MU*""| 
Complete Auto Service t 

4542-44 S. Western Ave. Tel. OLif. 4-0079" 
Sav. Stasys Dapkus, prityręs mechani
kas, turis moderniausius {rengimus, ge
rai ir nebrangiai pataiso karoserija ir 
nudažo, taip pat sureguliuoja motorą, 
kad taupiau naudotų benziną ir alyja. | j C o Barbetone, OhlO. 
Jis šioje srityje dirba nuo 1S30 metų, 1 \ ' ' 
taip kad Jo darbu būsite patenkinti. Na
mų telef. WAlbrook 5-7580. 

džiaga, kokia tik yra žinoma. 

Gaisro detektorius 
Amerikos Elektronine ben

drovė išrado naują rūšį vadina
mos "elektrinės akies", kuria 
susekamas gaisras taip greit, 
kaip greit eina šviesa. Įtaisas 
skirtas apsaugoti nuo gaisro 
lėktuvų angarus, teatrus, mo
kyklas, bažnyčias, sales, sandė
lius, uostų įtaisus. Įtaisas vadi
namas Fireye. 

"Mato" per 7 colių plieną 
Išrastas naujas inspektavimo 

Įrankis, kuriuo galima kiaurai 
"matyti" per 7 colių plieno 
plokštę ir daryti reikiamus at-
žymėjimus. šiame įrankyje nau 
dojamas radioaktyvus kobaltas. 
Išrado The Babcock & Wilcox 

B U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 

A U T O M O B I L I S 

J 
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L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

kauleliais" (pusi. 191). 
Autorius stengiasi būti prak 

Autoriaus veikalas vertingas ir 
skaitytinas. Religinės literatū-

tiškas. Labai naudingas jo pa- Į ros, naujos, nedaug teturime, 
aiškinimas (pusi. 195) apie dia
loginių mišių eigą, labai vertin

tai kiekvieną to trūkumo papil
dymą norisi šiltai sutikti. 

101 3OCJ0C 
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l e l e l . tCEpubtio 7-oou3 
ADOMAS VAITKFVTCITJS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rusių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 

ATLAS FUEL CO. 
A t s t o v a s 

4919 So. Paulina S t 
PRospeot 6-7960 

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
IMI I • • • II - — 

Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoji 
įstaigoje BRIGHT0N SAVINGS and LOAN! 

Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 

BJUGHTON SAVINGS AND HAN ASS'N 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
šešt. • v. ryto Iki 4:10 p. p. 

TreCiad. 9 ryto Iki 12 •.. o 
Ketvirtad. > nd. Iki I va*. 

N u o 

1 9 2 4 

i k i 

1 9 5 5 

AUGŠTAS DIVIDENDAS UŽ TAUPOMUS PINIGUS - PILKAI APDRAUSTAS M PELNIHGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

štai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS'N:1. Pas musv^i ižel iai j^ajKirausti 
iki $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO bAVINUb visada 
100% išmokėjo taupytoiams indėlius ir visada mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Pas mus taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas kitas bilas mūsų 
Special Money Order čekiaib. Mes nieko neskaitome ui šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybes bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savings. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Avenue JOHN PAKEL, Prezidentas GKovehUl 6-7575 

Ketvirtadieniais nuo 9 iki 3 vai. vakaro. Trečiaedieniais uždaryta visą diena, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 vai. po pietų. 
VALANDČS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais suo 9 iki 4 valandos po pietų. 

N u o 

1 9 2 4 

i k i 

1 9 5 5 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. Tel. YRrds 7 3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lfiktorafe — ffotoflnkettafe 

— Autobusais — Laivais. 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti { Ameriką. Parūpiname doku
mentus norintiems išvykti į užsieni. TURIME LIETUVIŲ Skyrių. 

Pildome afidevitus. 

SPECIALUS NUPIGINIMAS J 
R00SEVELT FURHITURE 

C0MPAHY, INC. 
2310 West Roosevel* 

Telef. SEeley 3-4711 
Hlde away Bed — Sofa-lova $ f į/į 00 
SOFA-LOVA ir krėslas . . $ | 6 9 ° * 
Nauji 1955 modelio Frigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik 5 j 4 9 00 
Pasinaudokite šiais nv piginimais ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVĘ. 
Atdara ir sekmadieniais nuo 11 vai. 
dieną iki 5 vai. vakaro. 

. 
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Lietuvių paroda Brazilijoj 
Religinis menas domino minias 

KAROLfi PAŽĖRAITE, Brazilija 

36-to Tarptautinio Eucharis- nebematė Stanč'kaitės paveiks-
tinio kongreso proga Rio de J a lo, o vien Trumpį, jo 2 metrų 
neire buvo at idarytos kelios re- augščio Kristų Valdovą, Jo Kris 
liginės parodos, būtent, brazilų tų Nazarietį, kukliai stovintį ni-
bažnytinio meno, katalikiškų šoje, j 0 medinius bareljefus bei 
knygų, misijų, Madonų, vokie- naivius aliejinius darbus, kū
čių religinio meno ir knygų ir riuos žiūrovai bandė priskirti 
Popiežiaus monetų bei bulių pa- prie XI a r XV amžiaus kūrybos, 
rodos. Be to, iš 16 tautų, atsi- o jo Baltąją Madoną lygino prie 
dūrusių t remty, iš anapus ge- Picasso darbų. 
ležinės uždangos, tik lietuviai, D a T 2 g e l i s n o r ė j o T r u m n į a t -
jstengė suruošti talkos būdu he- k n k ti> b e t Babickas nedavė 
tuvių religinę parodą. Sostinės a d r e s Q n o r ė d a m a s apsaugoti 
lietuviams atėjo į talką Sao g e n u k ą n U Q mMos n e g jį ^ 
Paulo lietuviai, kurių ekspona 
tai užėmė didesnę parodos dalį 

Lietuvių religinio meno paroda Brazilijoje 

Nuvykus į mūsų parodą, teko 
maloniai nustebti. Parodos va
dovo poeto Petro BaVcko dėka, 

gai a t idaryta liepos 18 dieną 16 

linkusi kurti stobuklavietes. Jis, 
apstojus'oms jį moterims, pa
aiškino, kad Trumpis nieko ne-
prisileidžiąs, tfk kardinolus ir 
vyskupus. Tie jo žodžiai moteris 

eksponatai skoningai, estetiškai dar daugiau « * > t n g . v o b r t i r p a s i d a r b a v u s i u s p a r o d ą 
sudėlioti bei sukabinti. Pačia- nuramino... Tik k a i kuriems . . _ .f . . 

Vyskupas, ministeris, poetas "Litva, ojezyzna moja, ty jes tes 
. . . . . I jak zdrowio." I r jis nėkiek ne-

Mūsų paroda buvo įskilmin- supyko, išgirdęs mano aiškini
mus publikai apie Aušros Var

vai, įžanginį žodį ta rė lietuvių D i e v Q ^ ^ ^ L i e t u v o s G l o . 
sekcijos p i rminnkas kun J. T a r p ^ l.etuviškus 
Janilionis, savo kalboj įsvardin-1 ^ ^ ^ ^ b e i v a ! a v ė l e g paro-

korespondentas ją nufotografa- pogi buvęs Lietuvos konsulas OPEROS SOLISTĖ 
vo prie Kr ' s taus Valdovo s ta tu- Felix Kraus , ne tik lankėsi, bet j V. JONUSKAITfi 
los ir įdėjo nuotrauką į tą pa t ir žiūrovams aiškindavo. gyvena New Yorke, o jos 
laikraštį ir išgyrė jos audinius.! Baigdama šį straipsnį rašyti , plokštelių albumus galima gau-

Tarp kitko, ponia Remenčie- turiu pranešti , kad Rio de Ja - ti visame pasaulyje ir pas J. 
j nė kel :as meniškas juostas pa-1

 n e į r e projektuojama įsteigti Karvelį, 3322 S. Halsted S t , 
(dovanojo parodos reikalams, ku Lietuvos Religinio Meno muzė- Chicago, 111. Tel. YArds 7-0677 
Irios*buvo įteiktos augštiems j y . Tam būsimam muzėjui jau 
svečiams. Be to, jos juostas y ra paaukotų eksponatų. Alek-

me centre, ant rugiagėlių spal- lankytojams duotas jo adresas 
vos drapiruotės, kurią puošė iš Kry&A \T rūpintojėliai 
kraštų lietuviško cmamento 
juostos, t raukė visų dėmesį Dar kas visus nustebino, 
Aušros Vartų Dievo Mot :nos įvairūs kryžiai. Mediniai kry-
paveikslas. specialiai šiai paro- žiai (Dramonto, J . AbraiČio, 
dai dail. Vlados Stančikaitės N a r d ž o , Antanaičio darbo ir 
nutapytas bei paaukotas. Prie vienas didžiulis, įdomus, nežino
to paveikslo ilgiausiai publika ™o dailininko), koplytėlė — mi-
sustojo. Daugel's moterų per- niatiūra I. Končiaus, koplytėlės 
sižegnojo ir meldėsi ir net au- Stančikaitės paveiksluose, kry-
kojo pinigų, mesdamos medinėn žiai Vijeikio ir Audenio paveiks 
meniškon dail. Ivanausko darbo luose ir įvairių kryžių nuotrau-
lėkštėn, kuri anaiptol nebuvo kos. Nuotraukų išs ta tyta ne-
tam tikslui padėta. Tačiau, ka- m a ž a < ne tik kryžių, bet ir mū-
da buvo apsižiūrėta, jau buvo sų bažnyčių (klasinis menas) 
per vėlu. Tie vota tyvhrai p :ni- b e i J4 vitražų, Adomo Varno ir 

kitų dal ininkų iš Amerikos kū
rinių. 

ruošiant ministerį dr. Friką Me 
ierį, kuriam suteikiamas Paro
dos Globėjo titulas, pasiuntiny-

į a j bės sekretorių poetą Petrą Ba
bicką ir mane, skirdamas mu
du parodos kūmais, ir visą eilę 
Rio de Janeiro lietuvių ir brazi
lų, pakviestų būti kūmais prie 
vėl'avų ir paminklinės lentos 

doje smarkiai pirko brazilai ir 
svetimtaučiai. Vienas inteligen
t iškas senukas brazilas įsigyda
mas t r spa lvę , pareiškė. "Aš 
esu visų skriaudžiamųjų tautų 
draugas ' 

Kitos parodos 

Teko apžiūrėti ki tas parodas. 
Nors ir Brazilų ir Vokiečių re

gai bus panaudoti 
bei. 

Dievo gar-

Aušros Vartų Madona 

Augštieji dvasiškiai išsireiš
kė, su pasigėrėjimu žiūrėdami į 
Stanč'kaitės sukurtą Aušros 
Vartų D ;evo Motiną, kad ši Ma
dona kelia žmo^ų augštyn, ne
sinori nuo Jos ats i t raukt i . Kai-
kas atkreipė dėmesį į liūdną Jos 
lūpų išraišką, kurią švento 
įkvėpimo pagauta, Stančikaitė 
įkūnijo paveiksle. Tada jie ga
vo atsaką, jog L e t u v o s Globė
ja dabar liūdi, kad L x t u v a 
Marijos žemė bolševikų oku
puota. 

Abipus to centrinio spindin
čio paveikslo kabėjo koplytėlės 
su Dievo Motinos drožiniu, Vil
niaus ir Lietuvos herbai (VI. 
Dramonto darbą*), K a n č i a 
(Trumpio), Mindaugo portre 
tas, pieštas argentiniečio daili 

Be to. būdingi mūsų kraštui 
rūpintojėliai, pradedant 200 me
tų amžiaus aptrūnijusiu rūpin-

pašventinimo. Po to jis paprašė,i ^ ^ m e n Q p a r o d o g b u y o t ų r 

atvykusį iš š iaurės Amerikos ] t i n g e s n ė ^ . t a č i a u m ū s ų p a r o d a > 

vyskupą Vincentą Brizgu * * * - | v a M u o j a n t i K r y ž ų ^ fr m ū . 
sų gil as religines tradicijas, su
domino žiūrovus labiausiai. 

Nors mūsų parodos rengėjai 
tebuvo užsibrėžę kuklų uždavi
nį — parodyti ki tataučiams I / e 
tuvos religinį veidą, tačiau, kaip 
matyt i iš įrašų knygoje, lanky-

ryti bei pašventinti parodą 
Vysk. Brizgys a t idarydamas pa 
rodą, tarė nuoširdų žodį lietu
vių kalba, sveikindamas svetin
gą Brazilijos kraštą, jos gyven
tojus ir pagirdamas lietuvių 
sumanymą surengti religinio 
meno parodą. Jo kalbą išvertė 
į portugalų kalbą kun. Valiuke
vičius. 

Parodos kūmais dar buve 

įsigijo amer"kiečiai. 

Kalbant apie talką, reikia 
paminėti vieną jaunuolį idealis
tą ate'tininką, kuris, parodą 
ruošiant, labai pasidarbavo. Tai 
Nardis Antaną tis. J is atliko 
sunk'aus'ą, daug laiko ir ištver
mės pareikalavusį darbą, bū
tent, surinko į savo tėvų butą 
eksponatus, sukalė jiems spe
cialias dėžes, tvark ; ngai supoka-
vo ir pa ts nuvežė juos į Rio de 
Janeirą iš anksto, kad ten vel 
juos su tvarkytų bei padėtų P . 
Bab'ckui juos parodos salėje su
kabinti bei susta tyt i . Be to , j is 
ir pradėjo budėti. 

Sanpauliškių eksponatams į 
Rio nuvežti ir iš ten parvežti pa 
si tarnavo p. Balys Adomavičius, 
paaukojęs tam reikalui savo 

sunkvež'mį. Tik M. Remenčie-
nė savo eksponatus pati nuvežė 
į Rio ir padėjo savo audinius 
dekoruoti. 

Planuojamas lietuviu religinio 
meno muzėjus 

Min'steris Meieris k a r t s nuo 
kar to atvykdavo parodon ir 
nuoširdžiai paaiškindavo žiūro
vams, kas juos domindavo. Tai-

sandra Adukiene, dievdirbio 
Trumpio duktė, padovanojo 
muzėjui didžiulę monstranc ją, 
paveikslą, vaizduojantį Sv. Ro
ką, ir bareljefą, vaizduojantį 
Dievo Motiną duodančią Šv. Te
resei ir šv. Benediktui rožan
čių. Gauta ir daugiau ekspona-1 

tų. 

Tik dangaus skliautą, bet ne 
sielą, pakeičia tie, kurie pabėga 
už jūrų. — Horadus . 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKJV RO«V 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 
LUMBERVXX 

/ — ^ 
8TASYS LTTWINAS. Pr*s. 
8039 6 * HALSTED ST. 

T*L Vlciory 1-1*71 > # 
APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ P R l ' 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI «4 

I tAJTlNt ATIDARYTA kasdien DIK 
• vai. ryto Iki f vai. vakaro ti 
Šeštadieniais Iki t vai. vakaro 

Duoną ir j \ airiai skoningas 

f t f t 

BRUNO'S KEPYKLA 
SS39 S. UTUANICA AVK. 

Tel. CLifside 4-6376.. 
Pristatome J vlsaa krautuvą* 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia l visus artimuosius 

miestus. 

P.&J.JOKUBKA 
T.V. and DIAJIOKDS. H ATCHES 

SALES A N D S U I V 1 C E 

4102 Archer A ve., at Mozart 
Chicago 32, 111. — Tel. LA 3-8617 

V I K T O R O K 0 2 I C O S 

tojėliu iš Žemaitijos (Silicu nuo n u m a t y t i dail. Vlada S tancka i -
savybė) ir 25 metų a m ž ' a u s | t ė s u i n ž - J o n u Abraičiu. tačiau 
oris 
kijos 

inaliu rūpintojėliu iš Suval-
(kun. P. Ragažinsko nuo

savybė), o taip pat didžiuliu 
rūpintojėliu iš Klaipėdos kraš
to (ministerio dr. Fr . Me'erio 
nuosavybė) ir baigiant sumo
dernintu poliruotu Dramonto 
rūpintojėliu, kėlė didelį su
sidomėjimą. 

Žemiau kryžių išstatyti dail. 
Mikalojaus Ivanausko darbai. 
Org ina lus jo — Kris tus su 
erškėčių vainiku, išdegintas me
dyje (jį matėme mūsų parodo
je Sao Paulyje) ir moderniško 
stiliaus aliejiniai darbai — Ma-

, dona, Šv. Kazimiero por t re tas 
ir kiti. Taip pa t atkreipt inas 

ninko. o ant pjedestalų rymojo dėmesys į inž. Audenio aliejinį 
rūpintojėliai ir iš šalių — Lie 
tuvos ir gv. Kazimiero vėliavos. 
Nuo D :evc Motinos paveikslo 
krito juodas krepas ant grabe
lio su Kristumi (Trumpio dar
bas) . Šalia ant to pat piedes-
talo t rys vėliavėlės: Le tuvos , 
Vatikano ir Brazilijos. 

Susidomėjime K 115 
menininku 

m. 

Buvo ir daugiau flai. Stanči
ką* tės aliejinių darbų, kurio 
prieš keletą motų jau buvo iš
statyt i pirmojoj lietuvių meno 
parodoj Sao Paulyie. bet jie ir 
čia labai tiko no tik kaip augš-
tos vertės meno kūriniai, bet ir 
kaip vaizduojantieji religinį 
Lietuvos veidą. Buvo ir nau
jas jos nepaprastas savo stipru
mu paveikslas kompozicija, 
vaizduojanti dievdirbį Adomą 
Trumpį pri? darbo ir savo kū
rinių, o gilumoj paveikslo — 
baltuoja įspūd nga Kristaus, ne
sančio kryžių, vizija. Čia pat 
ž ūrovą parbloškia sensacija — 
Adomo Trumpio biografija. 115 

dail. Stančikaitė negalėjo at
vykti parodon. 

Brazilas ir lenkas 

Gaus ai paroda lankė meni
ninkai, kurie studijavo mūsų 
dal ininkų ir Trumpio k ū r n i u s . 

Atvyko parodon ir Bar ra 
Mansos klebonas brazilas, ištar
damas, vieton pasveikinimo, lie
tuviškai "Bendruomenės Cho
ras" , su malonumu prisiminda
mas mūsų choro, tada inž. Jo
no Antanaičio vadovaujamo, pa-
s'rodymą Bara Mansoje ir Vol
tą Redondojo. Jis , be to, susi
domėjo G. Teresevičienės kili-1 
mais, norėdamas užsakyti savo 
b?2nyčiai. Atsilankė ir lenkų 
kunigai. Vienas jų, įsigydamas 
lietuvišk'], trisrjaP'?, p a r e š k ė 

CALL ME MOTORS CO. 
Lietuviška gasnllno Shell stotis Ir 

Auto taisymas. 5759 S. W e s t e m Are. 
Tel. R E 7-9533. AUiekami motoru 

tOJUS SUZavejO n e t i k m ū s ų p a - remontai, lyginimo, dažymo darbai 
rodos religiniai tautinis elemen- i r keičiamos dalys. 
tas , savotiškai išreikštas, bet ir', E ^ g ^ ^ - g ^ r ^ ^ ^ ^ 
jie pajuto augštą mūsų dailinin
kų lygį. Daugelis teiravosi, no

rėdami įsigyti mūsų dailininkų, 
parodoje dalyvavusių, paveiks
lus. 

Korespondentas hr juos ta 

Ponia M. Rcmenč'enė, kuri 
man padėjo parodoje budėti, 
išgirdusi korespondento susiža
vėjimą mudviejų taut iškais kos
tiumais ir jos audinius bei juos 
tomis, padovanojo j am savo 
darbo juostą, t ada dėkingas 

Reikalaukit* 
visose 
maisto 

krautuvėse 
Šios 

«kaniausios 
duonos. 

Jeigu negaus iu , 
kretpkitSa 
1 kepykla 

VftSI * T U V AI -T£DI NTL' VAI 
• TELEVIZIJOS • 

FM ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
Auir&tos kokybes fonografai 

— DULKIASIURBLIAI — 
Elektriniai laikrodžiai 

\ i D A 1 8 IR LAUKO ANTENOS 
- T V I R RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALY 8 

V. DŪKŠTAS, 
1800 W. 46th St 
Telef. LA 8-1610 

GERIAUSIOS 
rašomos m a S i n C 1 C a pasauly yra 
ItOYAI*. Tai didžiausia pasauly r. m. 
firma sv1 visada naujausiais patobuli
nimais. 

Maža mašinč.le su 8 8 ženklais ra
šysite visą gyvenimą visomis kalbo
mis su Jūsų pasirinktu raidžių dy
džiu bei stiliumi. 

l'rie.š pirkdami kitur įsitikinkite 
ar perkate gerą ar geriausią prekę. 

Pranešę savo adresą, dykai gausite 
smulkiausias informacijas su daugy
be paveikslų per: 

paveikslą, vaizduojantį Kristų, 
žengiantį per vandenyną. 

Kairėj pnsėj nor'ntieji, galė
jo pamatyli mūsų religinių kny
gų bei žurnalų, o taip pat ant 
sienos kabantį didžiulį bažnyti
nį Lietuvos romėlapį, gab'ai inž. 
Jono Abraičio nupieštą. 

Gintaras, drožiniai, juostos 

Po stiklu gal 'ma buvo pama
tyti gintaro rožančių, lietuviš
kus pinigus, panto ženklus, Auš 
ros Vartų Dievo Motinos barel
jefą — m niatiūra, ministerio 
dr. Meierio aukso miniatūrą 
raižinį, vaizduojantį lietuvišką] 
sodybą, kuri? jis paaukojo lie
tuvių vardu Brazil 'jos respubli-j 
ko3 prezidentui Cafe Filho, ir^ 
retus albumus. 

Kaipo parodo-: paįvairinimas, 
prie pjedestalų buvo prikalti J o j j # L # GIEDRAITIS 
no Kaseliūno darbo drožiniai - ~ l l 6 3 : , B r o a d st;>f H a r f o r d 6 , ( 
lietuviška sodyba ir snaigės. O kuris "Draugui" 
taip pat parodą puošė tauto-^sąžiningas asmuo, 
dailininkes Salomėjos — Genės 
Teresevičienės darbo kilimai, 

metų dievdirbis tebegyvena ir Marijos Remenčienės darbo a u - j n , - ^ r n T O I S R h P A > 
tebedirba! Cia pat — Brazili-1 diniai ir juostos, Magdelenos 1, * * " KAU A» r u n t l U R U r u . 
joje. Po tokio "saulės smūgio" j Vinkšnait 'enės ir Matulaitienės 
žiūrovai, net korespondentai, d i rbo juostos. 

žinomas, kaip 

] 
•į (LIETUVIS) 
> ilodei uiškai įreug 

ta vieta 

MOVIHC M0VINC 

t** 1$ TOLI IR ARTI ^ J 
NAUJI O/DEII TPOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (ŠANKIAI 

ILGU MiTŲ PATYRIMAS'PtSUS IRSĄUNtNGAS PATARNAVIMAI 

JUOZAS NAJJ3KAITIS 
2022 V 6 9 S t CHICAGO 3 6 , !LL Tel WA!Uo«lr 5*3209 

jvairiom3 
I i nuotraukoms. Spo-
!keialybė — vestuves* 
• Jaunavedžiams duo-
I dama puiki ir bran-
\ gi dovana. Sąžinin-
>< gai ir gražiai atlie-
\ kainas darbas, 

\ 414 West 63rd Street 
j l e L SKg. 4-5S83 4rto* SH«. l-SVM i 

1 9 5 6 METŲ 
Televizijos Aparatai! 

R.C.A. Victor, Philco, General Electric, Zenith, Ad-
miral i r Budrik Custom padaryt i kurie jau parduodami 
Budriko Sandelyje. Pirkdami vasaros metu jūs gausite 
iidelę nuolaidą — sutaupysi te iki $100. Lengvi išsimokė-
jimai. Pirkėjai da r gaus dykai auksinį laikrodėlį jei pirks 
T. V. setą vasaros metu. 

17 colių Televtapjps $ 8 8 ' ° ° fr • u k š a a u 

21 colin Televizijos ^ 9 A * Q 0 ^ a^^^čia11 

24 colių Televizijos $ - | 4 3 0 0 tr aukščiaM 

s ^ • • • • 

Sudrik, Inc. 

Viaų radijų, fonografu, TV Ir 
reKordavimg aparatų 

TAISYMAS 
atl iekamas patyrusių inžinierių 

— ViSKAS GARANTUOJAMA — 
Kainos žemiausios 

iL-DGinfl. 
OTCLCVISIOri 
Csales - servlce) 
3130 So. H a k t e d — DA 6-688? 

DARBO TEISES ŽODYNĖLIS 
Spaudai paršuose P r . gtiiaitis 

AJiGLIAKV *OD*lV BEI IftSIREIA-
KIMV PAAiaKlM-MAI 

Siame ŽODYNĖLYJE telpa ti« 
aneJų kalba žodžiai bei iftsireiškimai, 
kurie yra įgavę specialinę re ikime; 
kai kurie paimti ti veikiančių įsta
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba ir patiekti platus paaiškinimai 
lietuvių kalba. 

Leidinys 116 post Kaina $1.00. 
Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS" 

2334 S. Oaklej Ave* 

Chicago 8, IU. 

M O V I N G 
A. BENULIS atUeka įvairius 
perkraus tymus ir pervežimus 
iš tolimų ir ar t imų ats tumų. 

Telef. SE. 3-2146 
a iba BI . 7-7075 

1885 CANALFORT 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sažmingas darbas. Visi apdraudimai B art imų Ir 

tolimu distancijų. feauHiU sekandia: 

S415 & LITCAN1CA AVTL, CHICAGO, U X 

ANTANAS V I L I M A S 
Tafelonss — FRoDtier 6-1882 

įvarau i n i a i ] 

M 
NARIAI LIETUVIU TAUP. ffi SKOLINIMO 

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S10,000.00 
m 

Paskolos Duodamos Namf Įgijimui 
Lengvomis Sęlygomis 

CHICAGO i SAVINGS & L0AN ASSN. 
6234 S. Western Ave. Chicago 36, 111. 

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

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8,111 

UNiVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8, Ui. 

3241 So. Halsted St. CAlumet 5-7237 
Budriko Radio Valanda is WHPC atotiee — 1450 Kilocycles — 

Eetv5rUdie»iai» aua * * : » iki T-te* vaJasdoe vakaro 

MES PERKRAUST0ME J0SU 
baldus saugiai kelete bloku 

arba kelias dešimt mylij* 
Vieno kambario baldos arba viso namo. Kreipiatės pas mus. Turįs daug 
metų patyrimo perkraustymo darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais 

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Be** ilvenu* Tel. Virgis 7-7097 

file:///iDA18


* 

« 

"Tautų draugyste" pašto 
" ženkluose 

OIEKrlAflTIS ftEAUGAS, CHICAGO, ILttMOIS 
1 " Į : - ' - — : 

—*- *-'e-T>if:^o 27. 1955 

m A 

ANT. BERNOTAS, VVaterbury, Conn. 

Sov. Sąjunga, minėdama de-, matome K. A. Savickio atvaiz-
šimtmetį, kai Lenkija buvo pa- dą, o visą ženklo piešinį sudaro 
daryta jos satelitu, išleido šiai K. A. Savickio paveikslas **Ge-
progai atmnti specialią 4 pas- ležinkelio r e m o n t o darbai" 
to ženklų seriją. O kad įtikintų' (1874 m.), kuriame matome ru-
lenkus, jog tokios "draugystės" sus darbininkus rankinais ve-
tikrai esama, nueita t e k toli,'žirneliais (tačkomis) vežančius 
kad ženkluose pavaizduoti di-j smėlį ir akmenis prie geležin-
dieji lenkų patriotai ir ve'kėjai, kelio pylimo. — Be to, minint 
kuris tkrai nebuvo tokios'200 metų sukaktį nuo Maskvos 
"draugystes" š a l i n i n k a i . Ir, 
štai, ženkluose matome: 40 ka
peikų — didįjį rusų poetą A. S. 
Puškiną ir lenkų poetą Adomą 
Mickev'čių. Apačioje padėtas 
Puškino išsireiškimas, kur jam 
M ckevičius pas'sakes, kad atei
tyje tautos neskriaus viena ki
tos, bet "kaip didelė tautų šei
ma į krūvą susiv'enys". Žinia, 
kad A. Mickevičius, kaip didelis 
veikėjas ir patrotas tų pačių 
rusų vardan šios "nemarios tau
tų draugystės" buvo iš Lenki
jos ištremtas ir turėjo bastytis 
po Rus ją ir kitus kraštus ir 
mirė tremtyje Konstantinopo
lyje, Turkijoje. Gyvendamas 
Rusijoje, jis buvo susitikęs ir A. 

universiteto įstegimo, išleistas 
1 rub. ženklas, kurio piešinyje 

Studijos apie Augustiną 
Net dvi knygos anglų kalba 

paduotas bendras Maskvos uni- iihistracija is 
versiteto rūmų vaizdas. 

Austrija išleido vieną primo
kamą 1—25 šilingo p. ženklą, 
skirtą šelpimui iš rusų nelaisvės 

burgąs ir Saarlouis. 25 + 8 f r. 
ženkle grafas Charles Gravier 

gr]žt7ncių"~a^^ (1717—1787), pran-
vių, o taip pat našlaičiams ir CŪ2** valstybininkas ir buv. už-

Vatikanas išleido 2 pašto 
ženklus — 50 ir 100 ljrų — pri-Į 
sim'nimui žymaus viduramžių 
italų dailininko Fra Angelico 
(tikrasis vardas Guid0 di Piet- neseniai išėjo apie šv. A u g u s t i - 1 _ 
ro, dar vadintas ir Fra Giovan- n * : °xford University Press j ^ 

,ni daFiesole) , 1387-1455. Bro-' i š le id<> R ° y w - Battenhouse 
lis Giovanni buvo domininkonų1 veikalą "A Compamon to the 
vienuolis ir yra nutapęs dauge-' S t u d y o f s t - Augustine" ir 

III d. lį freskų religinėmis temomis, Longmans New Yorke išleido 
dabar esančių bažnyčiose, v:e-1 v*ikalą "The Young Augusti-
nuolynuose i r įvairiuose muzė- j n e " - š l a m e veikale autorius 
juose. Dėl savo būdo gerumo stengiasi įžvelgti šv. Augustino 

valandos gali išprakaituoti arti 
pusės galiono. Tai didelis įtem
pimas širdžiai ir vyresniems 
kaip 40 metų amžiaus pataria
ma laikytis atsargumo. 

mui Jacques Coeur (1395—i ženklų piešinyje matome vieną Kaitra II ž m o g a u s 
1456). Coeur buvo pats iy- | iš jo freskų. Norint daugiau o r o a n i z m a s 
miausias viduramžių prancūzų pasiskaityti apie Fra Angelico y ' 
pirklys ir finansininkas, kurio paveikslus, verta atsiskleisti Pro*- N. J. Berrill rašo, kad 

1 laivai raižė visas jūras, bet dau-! "Draugo" premijuoto J. Lands-1 žmogus, pjaudamas pievele prie 
| giausia prekiavo su Art. Rytais, bergio romano "Kelionė" pusla- savo namų, saulėje, kur termo-
, Azija ir Afrika. Ženklo piešiny- pius, kur Weisas su Julium metras rodytų 120 laipsnių, 
je matome Coeur atvaizdą ir kalbasi apie Fra Augelico kury- ^ ^ 3 5 ^ d r e gnumo, per pusę 
viduramžių pilies bei bažnyčios | bą. — 
vaizdą. 

O I R L S A N D B O Y S 
If you have a Driver's License 
I can insure you, in your own 
name. 

J. EDYYARD MAHONEY 
9448 South Vanderpoel 

Phone CE 3-0093-94 — Ext. C 

PRANEŠIMAS 
THE ERNEST S T U D I O 

Emest Sutkus, sav. 
Portretai — Vestuviniai ir "candid" 
fotografija. Comercine — ludustnnS 

— Iliustracine Fotografija 
2811 W. 55Ui St. 
GRovehill C 2336 

Kryžiuotis 

šeimoms tų, kurie dar nėra grį
žę. Ženklo piešinyje matome 
nudrskusį ir suvargusį austrų 
karo belaisvį, grįžtantį namo, 
kurį pasit nka gerai atrodąs 
pramonės darbininkas. Kairėje 
— per karą sugriauta sodyba, 
dešinėje — naujas veikiantis 
fabrikas. 

Mnnaco kunigaikštija Mari-
S. Puškiną ir, abu būdami poe- jos metų užbaig'mui išle'do 3 p. 
tai, rado ir bendros kalbos. Taip ženklų seriją. 5 frankų ženkle 
pat, gyvendamas Kryme, jis pa-' yra Šv. Mergelė Marija, daU. 
rašė savo garsiuosius "Krymo Francois Brea kūrinys (1540). 
Sonetus". 

s ienų reikalų minister.'s, suda
ręs sąjungą su kątik įkurtosio
mis Amerikos Jungtinėmis Vals 
tybėmis. 

30 + 9 f r. ženkle žymus pran
cūzų matematikas ir astrono
mas markizas Simon de Lapla-
ce (1749—1827), nustatęs kai-
kurių planetų gravitacijos dės
nius ir pagr.'ndęs matematinė
mis teorijomis. 50 + 15 f r. žen
kle yra žymus dailininkas im
presionistas Auguste Renoir 
(1841—1919), piešęs daugiau-
s'a portretus. — Taip pat i5-
l e s tas 12 f r. ženklas pagerbi-

jis buvo vadinamas Fra Angeli
co — "angeliškuoju broliu". 

jaunystės pasaulėžiūrą ir jos 
aidą, nuvedusią, iki atsivertimo. 

FULLY ACCREDITED 
Credits accepted by all collegea 

and unlversities. 

T U I M O N F R E E 
No tuition charged studentą 

Uvlng in Chicago. 

10 fr. ženkle yra nukryžiavimo 
Kitame 40 kap. ženkle mato- s c e n a i š t o ^ilea dailininko 

me sovetų kariams V a r š u v o j e ' p i e š t o d i d ž - a l t o r a u s paveikslo, ^ = = = = = = = = = ^ = = = = = 

pastatytą paminklą 1 rublio e s a n < 5 i o M o n a c o katedroje. 15 •iiiiiiillHiMillllllllllllllllllllllllltiiliiiilii 
ženkle yra garsiojo lenkų daili- £ * į * £ * Z ^ J S ^ t ' SPECIALUS TECHNIKOS 
ninko Jono Matsjkos atvaizdas t o J o R a i m e r statula, esanti Šv. 
(kampe), o visą ženklo piešinį Karolio bažnyčioje Monte Carlo. 
sudaro Matejkos paveikslas, Prancūzija išleido savo kas-
kur pavaizduotas astronomas metinę žymiųjų vyrų seriją iš 6 
Kopernikas, nakties metu įsitai- ženklų. 12 + 5 f r. ženkle yra 
sęs ant Frauenburgo katedros karai us Pilypas II (Philippe-
stogo savo astronominius ins- Auguste, 1165 — 1223), kuris 
trumentus, stebi dangų. Deja, yra vienas iš garsesnių senosios 
rusai "užm'ršo" pasakyti, kad Prancūzijos karalių, kariavęs su 
iKoperrfkas buvo Frauenburgo anglais, flamais ir vokiečiais, 
katedros (Rytprūsiuose) kata- 1190 m. jis su Anglijos kara-
likų prelatas ir nei ji s , nei dail. lium Ričardu I buvo išvykęs į i 
Matejko su rusais ir jų "drau- III kryžiaus žygį prieš sarace-' 
gyste" neturėjo nieko bendro.' nus vaduoti šventos'os Žemės. 
Tarp kitko, da'l. Matejko yra 15 + 6 f r. ženkle Francois de 
nutapęs Lietuvoje taip gerai Malherbe (1555—1628), poetas 
pažįstamą paveikslą "Žalgirio u* literatūros kritikas, taip pat 
mūšis", kuriame matome Vy- sudaręs bendrinę prancūzų kal-
tautą Didįjį kovoje su kryžiuo- bą visam kraštui. 18 + 7 f r. žen
t a i s . |kle maršalas Sebastian Vauban 

Kitame 1 rub. ženkle yra at- ] (1633—1707), pasižymėję naujų 
vaizduota po karo Varšuvoje tvirtov'ų ir įtvirtinimų statyto-
pastatyta m'lžiniška rotušė ir!jas, apsupęs tvirtovėmis visą 

KURSAS 
NAUJIEMS IMIGRANTAMS 

B RAIŽYBA 
Mechanine, Elektro, 

Struktūros 
Machine Shop Praktika 
Tool and Die Making 

VAKARAIS, ŠEŠTADIENIO IR 

SEKMADIENIO PAMOKOS 

LASKI INSTITUTE 
"International Vocational School' 

1232 N. Mi!waukee Ave. 

R E G I S T E R F O R 
THE 1955 F ALL SEMESTER 

of the 

CRANE JUNIOR COLLEGE 
maintained by the Chicago Board of Education 

2245 West Jacksan Boulevard 
REGISTRATION: Wed.# Sept. 7, through Tues., Sept. 13 
ONE-YEAR COURSES: 

Secretarial Office Clerlcal 
TWO-YEAR COURSES: For students who do not expect to 

go to senior college and who plan to enter business and 
industry after graduation: 

Chemlstry Technology 
Drafting 
Electronic Technology 
Engineering Technology 
Medlcal Technology 

General Education 
Junior Accounting 
General Clerical 
Medical Secretarial 
Secretarial 

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

Rusijos bei Lenkijos vėliavos. 
— Taip pat išleistas 40 kap. 

Prancūziją, kurių žymiausios 
buvo Dunkirkas, Lillis Stras-

ženklas pagerbti žinomąjį rusų 
dail. K. A. Savickį, esant 50 m. i ••••••••••••••••••••••MilillMiiiiimiiiiiiiiiMM 
nuo jo mirties (1905). Kampe ! 8 E N Y V 1 E M s *M<MMBMS TTK fioo 

I M-EN ESĮ! 

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
R. KALNĖNAS 

•402 S. Fairfteld Ave,, Chicago M 
(S-čias augrStas, durys po kairei, arti 

6 3-cioa gatves ir Califoinia Ave.) 
duoda tremtinys priei karą baigęs 
Čikagos universitetą. 

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

P R A N E Š I M A S ! 
THE VICTORY 

CONVALESCENT HOME, Ine 
Kindnosa is our most important 

828 West 35th Mace 
Dabar po nauja vadovybe 

M r. Lester Sykes and 
Mr. WilliamTilkin 

Namai senyvoms ir chroniškai 
sergantiems 

• Puikus maistas 
• Puiki priežiūra 
Prieinamos kainos 

24 vai. priežiūra. Susitarimui Sau
kite YArds 7-5848. Po 5 v. vak. 
šaukite 

Tel. BIttersweet 8-6160 

NAUJAI ATIDARYTI NURSING 
BOARDINa NAMAI 

Speciali priežiūra, geras maistas 
ir patogi aplinka! ši dviguba {stai
ga priima gulinčius ligonius ir tuos. 
kurie gali vaikščioti — atskiruose 

namuose. Geros gailestingos seseles, 
rami atmosfera, prieinamos kainos. 
State licenced. DS1 smulkiu infor
macijų rašykite — 

Mrs. Annie Goocl, 
St. Anne Nursing and Roardlng 

Homes, St. Anne, 111. 
1111F1111111 f 11111111II11 tl 11111111II f II111 f 1111II11 

D A B A R A T D A R A ! 
STAR FLORIST 

Gėlės visokiom progom. Šviežiai 
nuskintos gėlės. Žydinčios gėlės va
zonuose. Korsažai meniškai paga
minti. 

Taip pat turime puikių netikrų 
gšliu. 

CARRIE FREY — Savininkė 

5042 So. Ashland Avenue 
PR 6-4877 

AUDYKLA JUOSTA 
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 West 46 Street 
Chicago 9, SI. 

Telef: LAfarette 3-30S5 

Gamina juostas, takelius, Juosteles, 
pagaires vardinių, plmimo u* kitu 
progų dovanoms, i a i p pat galima 
gauti ir knygų. 

Tel. I>Ickens 2-5653. 

IIIIIIIHIIIIHIHItlIlIlIlIlIlIlHllllllllllllllllfc 

c o M P""T <f M E T I O -
MAŠINRAŠČIO 

MOKYKLA 
Priima naujus kursantus kiekvie

ną savaitę. Per 3-4 m6n. išsivaduo
si iš dulkino fabriko Ir dirbsi sva
rioj raštinėj. Skambink tuojau Mo
kyklos Vcte ju i P. Kesiūnui tel. BI-
shop 7-3013 arba kreiptis tiesiai J 
mokyklą 938 W. S i 1*1. 

ADAMS STANDARD SERVICE 
STATTON 

SUTAUPYKITE $ $ S UŽ AUTO
MOBILIO A P T A R N A V I M Ą IR 
REIKMENIS. TURIME PILNĄ PA
SIRINKIMĄ STANDARD BATERI
JŲ IR P R I E D U — ACCESSORIES. 

«3rd & MAJOR A V E N U E 
Tel. — PO 7-7927 
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F & M C L E A N E K S 
1849 W. 59th St. 

Tel. PRospect 6-0351 
Nemokamai paimame ir pri

statome. Stebėkite naują vietą. 

oooooooooooooooooooooooooo 
WiIIow West Inn 

Picnic Grove 
83rd & WilIow Sprines Rd. 

Willow Springs. BL 
Tel. Willow Springs 1064 

Savininkas — Richard A. Butdias 
<KKK>00<XX>0<><>0<>0000<K>OOOOOC 

Aecounting 
Advertising 
Ag^riculture 
Art 
General Business 
Journalism 
Library Science 
EngineeriHRr—Chemical 
Engineering—-Civil 
Eng-ineeringr—Electrical 

Engineering'—Industrial 
Engineering- -Mechanical 
Engineering—Mining 
Muslr* 
Pnysical Therapy 
Pre-Physlcal Education 
Psychology 
Sočiai Service 
Teaching—Elementary 
Teaching—Hlgh School 

Dentistry 

Medicine 
Nursing 

Optometry 

rWO-YEAB COURSES: For students who wish to complete 
two fully-accredited years toward meeting the entrance 
reąuirements of professional schools in: 

Pharmacy 
Psychiatry 

Veterinary Medicine 
FULL OR PART-TIME PROGRAMS 

Day and Evening Classes 8:00 a. m. to 10:00 p. m. 
Classes stat Thursday, September IS 

For fu r the r information, see Registrą r or phone HA.vmarket 1-6991 
Admi&sion Requlrements: Graduation from a 4-year acered. higfa school 

This announcement is not an offer to sell or solicitation of an 
offer to buy the securitiea. The offering is made only by the 
offering circular, and no offering is made to any person in any 
statė in which such offering may not be lawfully made. 

FIRST ISSUE 
15,000,000 SHARES NON-ASSESSABLE 

C0MM0N ST0CK 
BIG SALMON URANIUM, Inc., 

an Idaho mining Corporation engaged in the business of 
exploring, acąuiring, and owning uranium and other mining 
claims and properties. 

The mining properties of the corporation are situated on 
the main Salmon River near Riggins, Idaho. 

PUBLIC OFFERING 2 CENTS PER SHARE 
The offering circular and securitieg may be obtained from 

BIG SALMON URANIUM, Inc. 
851 Main Street Lewiston, Idaho 

Phone 3-6207 

DEPT. A. F. 
BIG SALMON URANIUM,' INC. 
851 Main St , Lewiston, Idaho Phone 3-6207 

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

šykite: Mr. E. VILNIS — Stamp Shop, 7 Beaconsfield Terrace Rd., 
Hammersmith, London, W. 14, Engi and. 

For an enjoyable tlme drop in at 
EDDIE'S INN AND PIZZA 

Air conditioned for your con-
venience. Pizza—Itahan Sandwiches 
aerved after 5 p. m. 

2551 Weat 59th Street 
For pohne orders call 

GKovehlU 6-9712 

Please send me a copy of the offering circular relating to 
Big Salmon Uranium, Inc. 

Name « 
Address 
City . . . State 

Dabar esame naujoje vietoje 
4938 SOUTH ASHLAND AVENUE 

KONECKI SAUSAGE STORE 
Anksčiau buvome 4935 S. Ashland 

Mūsų specialybes — • Lenkiški kumpiai • Pierogi • Rūkytos ir 
šviežios dešros • IMPORTUOTI KUMPIAI IR SKANĖSIAI. 
Pasirinkimas lietuviškų sūrių. Mes pristatome. Atdara kasdien 
9 iki 6. — Uždara sekmad. ir pirmad. CLL 4-0967 

00000<>0<>000©0<>00<>0<>0<>00©"CK>000<>00<>0<><>00^ 

K . G A S I Ū N A S 
MOTERŲ BOBŲ 

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus. 
U jvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo-
bejimui. Jie toli pralffV<« tavo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja. 

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE 
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo^ooooooooo 

Jūs ų 
A t e i t y j e 

Y r a 

N a m a i 

vvith a Down-
Payment 
Savings Account 

Jūsų Dabartyje ! 
Mūsų sistematiškas taupymo planas gali jums pagelbėti 

sutaupyti reikalingą sumą tam svarbiam įmokėjimui. 

Mr. A. J. Darovic, President 

RELIANCE FEDERAL LOANS 

2G00 W. CERMAK INSUREO CHICAGO, ILLINOIS 

4> 

AR NORITE BOTI KUNIGAIS? 
T«VŲ Marijonų Kon^reguclja, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgraivinta, kviečia 
pas save kandidatus 1 kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuviu tarpa; 
Dievui leidžiant jie darbuosis ir Lietuvoje; 
Jis ved* mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia mis i jas Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
larbuoki tss po Paneles švenčiausios vėliava; 
stokite t Te \ų Marijonų Kongregaciją; rašy
kite novtclų vedėjui. Lal&ke pažymėkite ktek 
mokslo baigėte, kiek amt iaus Ir koks svei
katos stovis. Laišką, siųskite l emlau paduotu 
adresu. 

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS? 
Marijonų Kongregacija kviečia paa save kandidatus i brolius, kurie 

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

Paaukokite savo Jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedfiju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus. 

MASTEI; OF NOVICES, MARIAN HILLS SEBUNARY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS 

RsMMMMM*"! tfu'» r H H 

JUČUS SISTERS RESTAUMNT 
(Naujai) dabar atidarytas 

Galima gauti rūgičių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidarytas ^per visą naktį-

29 metai toje pat vietoje. 
1608 W. 471h St., Tel. LA 3-9670 

ONOS ČARNECKIENES 
O T E R Ų S A L I O 

Atliekami pusmetiniai sušukavimai ir visi kiti pa
gražinimo darbai. Prašau apsilankyti ir Įsitikinti mielu 
ir sąžiningu patarnavimu. 

2632 W. 43rd Street CLiffside 4-2994 
BRIGHT0N PARKE 

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

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
Jis parūpintų jums polisą p«r mfisu kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokio nemalonumų. 
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų: 
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDINO COMPANT 

AMERICAN INDEMNITY COMPANT 
DUBUQUE F I R E & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S F U N D INSURANCE COMPANY 

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MA8SACHUSETTS F I R E & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL F I R E INSURANCE COMPANT 

P E A R L A8SURANCE COMPANT 
RELIANCE INSURANCE COMPANT 

UN1VERSAL INSURANCE COMPANT 
W E S T E R N F I R E INSURANCE COMPANT 

W E S T E R N CASUALTY & SU RETY COMPANT 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters" 

01AIIEY and McKAY, Inc. 
s 

222 W. Adams Su Room 800 
Telefonas CEntral 6-5206 J? 
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LABIRINTE 
A. G I E D R I U S Vokiet ija. 

Simplicija Klupšienė, uoli ti
kėjimo ir bažnyčios saugotoja, 
jau trečią kartą pasižiūrėjo į 
laikrodi, ir dar didesnis nerimas 
tis ją paėmė. Pamaldos paskelb
tos lygiai devyniomis, dabar 
jau dešimt minučių, po, o kuni
gas nė nesijudina iš klausyklos: 
po vienas kito ima iš eilės vis 
naują nusidėjėli ir klauso, ir 
klauso, lyg rodos, kad tuojau 
bus pasaulio pabaiga, ir visi tu
rės stoti prieš Dievo teismą. 

O pilna bažnyčia žmonių lau
kia. Daugumas jų dar prieš de 
vynias atėjo ir susimąstę laukia 

žinė bus rami, ir bažnyčia ap
saugota nuo nešlovės. 

Trejus poterius sukalbėjus, 
išdrįso akis pakelti j altorių. 
Bet ir vėl išsigando: jau manė, 
kad dega ant altoriaus žvakės, 
o žiūri — ir kunigas tebesėdi 
klausykloje! "Viešpatie!.." ko
ne balsu suriko moteris. 

Ir jos protą nušvietė nauja 
šv'esa: 'Ar ne taip daro geras 
piemuo ? Ar nepalieka jis devy
niasdešimt devynias akivaizdo
je ir neina jieškoti vienos pakly
dusios?.." 

"Viešpatie Dieve!" galvą nu-
kunigo, žiūri j altorių. Bet ku- lenkusi karštai kalbėjo moteris, 
nigas ramiai sau sėdi kiaušy- "Atleisk man mano abejones... 
kloję ir klauso nusidėjėlių, ku- Ką aš padariau, ką aš padariau! 
rie nesusiprato laiku ateiti iš- Prasta moterėlė, menkas žemės 
pažinties ir trukdo dabar kuni
gą ir visą bažnyčią. 

Tie nusidėjėliai — tiek jau 
to: tam jie ir nusidėjėliai, kad 

vabalėlis — drįsau suabejoti 
kunigo nežinojimu! Savo kle
bono... kurs mokslus ėjo, visus 
raštus žino. mūsų mintis numa-

ir bažnyčioje kreivai elgtųsi.! no!.. O, kokia aš kvaila, kokia 
Bet kunigas... kunigas turėtų kveša! Kaip aš išdrįsau suabe-
susiprasti. Pasibaigė devynios, joti! Kaip aš galėjau pasijudin-

Paryžiuje šalia 
paminklo 

Iliustracija Dan Ku
raičio knygos ''Daug 
kraštų, daug žmonių" 

Mokyklų reforma Kolumbijoje 
E. VASYLICNIENfi, LavTfncc, M M S . 

pabarškinai tuo laiku atliku
siam ir eik, nežiūrėk kitų: tegu 
susipranta laiku ateiti arba te-
palaukia po visam! 

Dieve kantrusis!.. Šitaip visą 
bažnyčią trukdyti ir erzinti!.., 
v . ,T. , - jog net dunksete dunksėjo 
Kunigas ir — erzina! Visą baz- ! J .f_ * - - . . , . , . /V. nyčią piktina, į pagundą veda! 
Pats kalba poterius ir moko 
žmones... Parapijos klebonas! 
Kitus moko, o pats piktina!.. 

O gal jis to nė nepamano? 
Įsiklausė betvarkių nusidėjėlių 
ir viską pamiršo. Visai nė ne 

ti iš vietos, nueiti prie klausyk
los ir ištarti kunigui tokius žo
džius!.. Kaip aš galėjau!.. Vieš
patie, atleisk man... Viešpatie, 
atleisk..." 

Moteris taip mušės į krūtinę, 
o 

gilūs atodūsiai kilnote kilnojo 
jos pečius. 

Staiga vėl nuvėrė ją nauja 
mintis. Ką dabar žmonės pa-

Kolumbijos (Pietų Ameriko- kad vidurinė mokykla stengia-
je) prezidentas Rojas Pinilla masi padaryti praktiškesne ir 
išleido specialų dekretą, kuriuo' gyvenimiškesne. Istorijai, gam-
pravedama vidurinių mokyklų tos mokslams paliekama po 2 
reforma. Pradinė mokykla Ko- savaitines vai. Fizikai ir chemi-
lumbijoje užima penkerių metų Ja* trečiais metais skiriama po 4 
kursą. Ap ;e pradinės mokyk- vai., o ketvirtais po 5 vai. sa
los dalykus dekrete nieko ne-' vaiteje. Kūno kultūrai — 2 v. 
kalbama. Vidurinėje mokyklo-1 J sava'tę kiekvienais metais, j dabartinei Kolumbijos valdžiai, 
je buvo privalomas 6 metų kur- paišybai 

harmoningą vienetą ir padėtų 
jam paruošti augštajam moks
lui. 

D e k r e t a s tv i r t ina , k a d k o l u m -
bietiška mokykla neparuošdavo 
pakankamai jaunimo augšta
jam mokslui ir dėl to nukenčia 
universitetai. Dauguma stu
dentų įstodavo į universitetus 
ne savo pasaukimo vedami, bet 
dėl ekonominių ir socialinių są-
tyfetJ, tuo tarpu kai daugelis ga
bių jaunuolių negali į universi
tetą įstoti. Valstybe jaučia pa-
re'gą padėti jaunimui siekti 
augštąjį mokslą, skatindama ir 
realiai padėdama jaunimui vys
tyti savo gabumus ir pašauki
mą. Girdimi yra balsai pasisa
ką už sudarymą augštosios auk
lėjimo tarybos, kuri t'rtų ir or
ganizuotų jaunimui reikalingą 
pagalbą siekti savo pašaukimo, 
juo labiau, kad valstybinis gy
venimas vystosi, ir Kolumbijoje 
ats'daro nauji horizontai dar
bui ir organizacijai. Aukštes
niojo mokslo reikalu valstybė 
duos pasisakyti viešai, kad ga
lėtų žinoti daugumos nuomonę 
ir nusistatymą. 

Dekretas kalba apie viduri
niąja mokyklą, bet nei žodžiu 
neužsimena apie pagrindinį auk
lėjimo klausimą — pradinę mo
kyklą. Pradinė mokykla nėra 
privaloma plačioms masėms ir 
šis faktas negali būti malonus 

Mintijimo ir kalbėjimo 
greitis 

V i e n a m e s t r a i p s n y j e ž u r n a l e 
"Modern Industry" skelbiama,1 

kad vidutinis žmogaus kalbėji-( 
mo greitis yra 125 žodžiai per 
minutę, gi vidutinis galvojimo' 
greitis — 400 žodžių per minu-
tę. 

Pastatas dailininko studijai 
Kultūrinių reikalų mecenato, 

s t a m b a u s ž ibalo p r e k y b i n i n k o 
I. A. O'Shaughnessy auka įgali
no Notre Dame universitetą 
pradėti statyti studijas atvyks
tančiam į tą mokslo įstaigą di
džiam skulptoriui Ivan Mestro-
vic. Pastatas kainuos $75,000. 

1 vai. Paskutinėse 

sas. Naujas dekretas refor 
muoja vidurinę mokyklą į vidų 
rinę pagrindinę — ketverių me-j matematikai ir fizikai. Muzikai 

sakys? Ką jie kalbės apie ją,; tų ir vidurinę universitetinę. — neskiriama vietos. Naujas daly-
kuri taip padarė? "Ko tu bu-j šešerių metų. Kam rūpi bendras' k a s — įvedamas mokinių pa-
vai prie kunigo? K a t u jam išsilavinimas — baigia 4 klasių m o k u - ruošimas klasėje, kas 

Klysti žmoniška, bet klasėse mažinamas valandų ^V**" yra 
skaičius kalboms, o didinamas * l a i d o s e užsispirti - velnoniš-

. . . . . . \ra ' r'i/tornnac — Ciceronas. 

pagalvoja, kad veda į pagundi-! s a k e i ; , n e i £ * " * t a ? P™, j u s v i d ™ £ . mokyklą; kas nu 
1 prie klausyklos? Ką ji atsakys j mato studijuoti, dar mokosi dve nimą... Išeis šventų mišių lai

kyti ir pats kalbės: "Pater nos-
ter... Tėve mūsų... nevesk mus 
į pagundimą..." Taip kalbės 
prie Dievo altoriaus, o pats da
bar veda į pagundinimą! Tik
riausiai užsimiršo. Visai nė ne 

anglų kalboje vadinama "study 
period". Mokiniai apdirba pa-

į tokį bobų klausimą? Ar ga
lės pasakyti visą teisybę? Ar 
sakys, kad kunigas negerai da
rė, o ji ėjo perspėti? Jis pikti
no visą bažnyčią, o ji ėjo išgel-

I bėti jo ir bažnyčios. Ar ji ga

jus metus, pasirinkdamas hu- j mokose gautą medžiagą, moky-
manitarinius mokslus, techni- toM priežiūroje. Tam dalykui 
nius mokslus ar gamtos moks- skiriama 10 savaitinių valandų. 

Dekretas yra gyvenimiškas. 
Anksčiau programa buvo per-Lotynų kalba neįeina į pamo

kų lentelę ir ji laikoma nepriva krauta negyven;miška medžia-
pamano. Dėl to zakristionas " s t a i ? J Į T ^ 7 * * ° . j e i f u ki.:j lamu dalyku. Tas pats liečia) *a» -Padėtas kalimas mintinai 
turėtų žinoti... artimiausias baž- t a i £ s a k y , S ' JfJ meluos. Kaip ji. c ū k a l b fr f i l o g o f i j S i J apsunkino mokinį ir ugdė inte-
™*„« T Q ^ , 0 iWw 0 ;<ro « r f - l * * i meluoti Apie šventus ir} £ ] J ^ L * S „ untf. d ė g t o m i lektualinį pasyvumą Medžia-nyčios tarnas. Jo'pareiga pri 
minti klebonui, kad jau laikas. 
O gal ir zakristionas užsižiop
sojo? Tikriausiai! Dėl to kiti 
turėtų susirūpinti... kiekvienas 
parapietis... Visi žino ir moka 
poterius: "Nemokantį pamo
kyk. Klystantį į gerą kelią at
vesk." Visi turi taip daryti, 
kas tik išmano... 

O ji, Simplicija Klupšienė, ar 
ne ;šmano? Ar nemato, kad ku
nigas klysta, kad visą bažnyčią 
veda į pagundinimą? Aiškiai 
mato ir žino. Visai gerai su
pranta, kokia didelė blogybė 
vyksta po jos akių. Dėl to ji 
negali laukti... turi eiti ir pasa
kyti. Jeigu ji to nepadarys, jai 
pačiai bus nuodėmė, didelė nuo
dėmė. Prieš pusvalandį pati bu
vo prie klausyklos, o dabar vėl 
nusidėtų, peržengtų įsakymus 
ir poterius! Ne, daugiau ji ne
gali gaišuoti nė valandėlės, turi 
eiti ir pasakyti jam, priminti, 
kad jau seniai laikas... 

Moteris dar kartą pasižiūrė
jo į laikrodį: penkiolika minučių 
po devynių! Baisu! Neįmano
ma!... Jau mato ji, kaip ne
rimsta visa bažnyčia, kaip pra
deda šnabždėtis ir murmėti mo
terys ir vyrai. Tuojau nekant
rieji pradės keltis ir eit is baž
nyčios. Tai bus nešlovė kuni
gui ir Dievo namams! Gana! Nė 
akimirkos daugiau negalima 
laukti! 

Klupšienė tuojau pat pakilo 
iš suolo, nusiklausė, kada kuni
gas baigė išrišimą, prišoko prie 
jo ties durelėmis ir skubiai pa
šnibždėjo: "Klebonėli, dėl Die
vo meilės, jau 15 minučių po de
vynių. Visa bažnyčia nerims
ta." 

Ji negirdėjo, ką jai kunigas 
atsakė, o gal ir nieko nesakė, 
svarbu, kad ji atliko savo pa
reigą. 

Sugrįžus atgal į savo vietą, 
nedrįso sėstis, bet pamaldžiai 
atsiklaupė ant kebų ir karštai 
pradėjo melstis ir dėkoti Dievui, 
kad įkvėpė jai išmanymą ir ap-

šlovingus daiktus meluoti! Nie-
, kada!.. Bet ir nutylėti negalės. 
Bobos neatleis, nė kažinkaip ne
atleis. Turės joms ką nors pa
sakyti. 

"Dieve, Dieve!" vėl pradėjo 
melstis moteris. "Apšviesk ma
no protą, leisk man suprasti, 
kaip aš turiu nuo piktų liežuvii 
išsigelbėti..." 

Ant to žodžio sustingo jos lie
žuvis, ir ji dar labiau sukniubo. 
"Tai štai, kokia aš!" smigo jai 
į galvą baisi mintis. "Jau nebe
rūpi man nei kunigas, nei baž
nyčia: jau tik žiūriu, kad pati 
kvailą savo galvą išneščiau ir 
pasiteis:*nčiau p r i e š bobas! 
Aa!.." skaudžiai sudejavo ji ir 
nebesijautė, kas toliau buvo. 
Tiktai po kurio laiko pamatė, 
kad guli savo kambaryje ant lo
vos, o šalia jos sėdi kaimynė. 

— Tau bloga pasidarė, mote
rėle. Perilgai klūpojai, — tarė 
kaimynė. 

Simplicija Klupšienė apsiver
tė ant šono ir gailiai apsiverkė. 

tie dalykai gali būti 
kaip papildomi arba ir visai ne 
dėstomi. J pamokų lentelę įei 
nana religija. Pirmoje ir ant 
roję klasėse religijos 3 savaiti 

pasyvumą 
ges suskirstimas buvo nepritai
kintas mokinio amžiui ir nami
nis darbas nebuvo racionalus. 
Dekretas tvirtina, kad vidurinė 

nes pamokos, trečioje ir ketvir- mokykla nėra tik pasiruošimas 
toje klasėje po 2. Ispanų kalba! ^ S 1 ^ ^ J ? ^ ™ ^ J ^ £ 
paliekama kiek ir buvo — 5 sa 

TELEVIZIJOS 
ir Radio Aparatu Taisymas 

Sąžiningam ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-30S7 

vaitinės valandos. Įvedama pri
valoma anglų kalba su 5 savai
tinių valandų kursu, kas yra 
naujiena Anglų kalbos įveda
ma nuo pirmos klasės iš karto 
5 savaitinės valandos. Lygi kal
bai yra ir aritmetika — 5 sa
vaitines valandas. Tas rodo, 

ūpe s t ingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Grarantuoja darbą ir dalia. 
J. M I G L I N A S 

Telef. — HUmbold 6-1038 

eilėje, bendro išsilavinimo įstai
ga. Vidurines mokyklos laiko
tarpyje jaunuolis turėtų išugdy
ti savo moralines, fizines, inte
lektualines ir estetines galias, 
kas sudarytų jaunuolio būdo 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO PROGRAMA 

I i WGES stotie* — Bttnga 1190 
NUO P IRMA D. IKI PENKTAI). 

8:45 iki 9:10 vai. ryte 
SK8TAD. 8:10 Iki 9:80 ryto 

PIRMADIENIO rak. nuo J—8 • . 
3ERMAD. 8:30—t:30 • . r. Ii stotie* 

WOPA — 14S0 kll. 
Chicasjo 29, m . ITEmlock 4-241? 

7121 SO. ROCKWBLL ST. 

PIGIAI m SAFGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR IS TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Turtą naują didelj sunkvežimi 

ir apdraudaa 
OtSO S. Talman, Chlcago M>, OI. 

Tel. GRn«#4Ul] t-TOtS 

NUO U2SI«5EN£JUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
EB ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENVt AT 
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. Jie 
negali ramiai s6d6ti ir naktimi? 
miegoti, nes jų uiaisenėjuslos Zaizdoe 
niežti ir skauda. Kad pašalinti t& 
niežėjimą ir skaudėjimą senu atvi 
rų ir skaudžiy žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntmtnt, Jų g y d o m o * 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
tj. Vartokite Jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalins 
niežėjimą ligos vadinamos PSOR1A-
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą ligot 
vadinamos A T H L E T E S FOOT, su 
stabdo d i i f^ i» im* odoa ir pcrplyšimą 
tarpirščių. Yra t inkamas vartoti nuo 
džiūstančioe, suskilusios odos d<dir 
vinių, odos išbėrimų ir t. t , taipgi 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klu. Jis yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų.L*-
gulo OIntment yra 
parduodamas po 75 
et.. $1.25, ir |8 .50 . 
Pirkite vaistinėse Cnl 
cagoj ir apyl inkėse— 
Mllwaukee, Wisc. G» 
ry, Ind.lr Detroit, Ml-
onigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo-
ney order į: 

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy S t Chicago 34,111 

= 

AUTOMOKLIf TAISYMAS IR GAS0UN0 STOTIS 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

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

M. CES AS, patyi-M auto specialistu 

^ 

TELEVIZIJOS, RAMO IR PHONOGRAFU 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

Geriausios finuos — garantuotos dalys. Prityrę mechanikai 
darbą atlieka sąžiningai ir greitai. 

FRANK'S TV 8c RADIO 
SALES & SERVICE 

Pranas KERŠIS — Pauliua F. ENDZELIS 
748 West 33 Street CAlumet 5-7252 

švietė protą. Dabar ir jos są- ^ 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe 

Precin Photo Studio 
INO. 

EDVARDAS L'LIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481 

s A u 6 u s 
B A L D Ų 

PERKRAUSTTMAS 
19 ARTI IR TOLI 

Naujas 1055 specialus dide
li* smik\cž imis su pilna ap-
drauda. Pigus ir sąžiningas 

patarnavimas. 
Saukite: 

R. S E R C N A S 
4546 BL Wood St., Chioago 9, 

111. Tel. VI. 7-2972 

(iiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiitimniiimiiiii 

G U 2 A U S K Ų 
BEVERLY HIIJLS GliLKN YCIA 

Geriausios gCles dėl vestuvių, banke
tu, laidotuvių Ir kitų papuošimų. 

S44S \VEST «SRD STRKET 
TeL PRospect 8-OSSS Ir P R g-OS*< 
iiiiiHiiiimiiiiiiiiiniiiiiiii.aiiiiimiiHiiin 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

V. Adamkevičiaus apianka 
Užsakymus su plnUrato •iuskite: 

25d pdlM kaina $2.60 
DRAIKAS. 2SS4 S. Oakley Are, 

cnkfMsn *• TOL 

Šios nuostabiem tr nepaprastos kny
gos personalus šitaip {vertina ra
šytojas Gliaudą: "...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje FVa Amrellco angelų varsų 
įranta, Tatjana—nesuprantanti sie
los' sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo ir nesuvokiąs Jo esmis , 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotfljrmo procese" 

STEPONAS C. LACKAVVICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS K0PLYC0S: 
2424 W. 691h St. REsuMic 7 1213 
2314 W. 23rd Place VIrginia 7-6672 
10756 S. Michigan Ave PUIIman 5 1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIRERTORIŪS 

6812 SO VfESTERN AVE. 1410 S0. 50Hi AVE. 
CKICAGO, ILL CICERO, ILL 

Telefonai — GRovebilI 6-2345 arba 
T0wiriu.ll 3-2I09 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

MODERNIOS TRYS 

4605 07 South 
KOPLYČIOS 

Avenue 
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851 

4338-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTl 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUATŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak-
tj, Reikale šaukite 
mus. 

Mes turime koplyčias, 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. PHILLIPS 
«S07 & LiTUANICA AVE. tti. TArds 

/ . 

i l l u l i l . i l IC 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— SAVININKO — 

SAINT CASIMIR 
M O N U M E N T C O 

3914 West I f l th Street 
Vienas blokai nuo kapinius 

DidJiansias paminklams plang 
pasirinkimas miesto. 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

PETRAS P. GURSKIS 
189 Weat 18th STREET Į g g a , ^ j ^ ^ 

_ ^ ' j Į 
ALFREDAS VAHCE 

1T7 WOODSn)E Bd>, Blvemk^ flL TeL OLympie 2-6245 

POVILAS l RIDIKAS 
S8&4 SL HALSTEP STREET Telephone I Arda 7-1911 

LEONARDAS P. BUKAUSKAS 
10821 8. MICHIGAN AVE. T«L 

JURGIS F. RU0MIN 
« » » & UTPAfflCA AVS. Į * Y A r * 1-11SM1S> 

PETRAS BTEUONAS 
k4S48 S. CAIJFOBNIA AVENUE Tel. LAfayette S-SSTS 

VASAITIS — BUTKUS 
|1446 South Sttfc A\X., CICERO, ILL. TU. OLympsc S-lMt 

Skaitykite ir platinkite dienrašti " \ k a a į į \ 

file:///VEST
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Danute Lipčiute 
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No, 15 
No, 9G 

Redaguoja ST. SEMĖNIENE. 3130 S. Halsted St.f Chicago 8,111., Tel. Dflnube 6-6887; VIrginia 7-0618 

Šatrijos Ragana - pilnutine asmenybe 
DALIA KARAIJCTE Los Angeles, Calif. 

Lietuvių literatūroje buvo ke-. Visą gyvenimą ji ėjo tiesiu ke-. naikins maiste vitaminus ar ki-
turios žymios moterys beletris- liu, nedarydama kompromisų tas svarbias organizmui me-

veikia neigiamai. Nebūtinai jie Dalį jų mėginsiu čra patiekti, 
turi veikti į mus tiesioginiai ir Štai pvz. miltų baltinimui ir teš-
efektingai. Mūsų organizmas I los kėlimui naudojami chloratai, 
pajus taip pat žalą, kada jie su- perkarbonatai, persulfatai ir ki 

tės: Žemaitė, Šatrijos Ragana, su savo pažiūromis, aukodama 
Bitė ir Lazdynų Pelėda. Visosj savo energiją, kūrybą ir moks-
beveik vienu laiku atėjo litera- j lą kitiems. Ji buvo įsitik'nusi, 
tūron. Iš šio ketvertuko, ta- j kad auka žmogų veda prie tik
čiau, savo kilnia asmenybe ir į rojo dvasios sukultūrinimo, sa-
pedagoginiu pajėgumu ypač" iš- ves atsinaujinimo Kristuje; kad 
kyla Marija Pečkauskaitė-šat-' pasauliui nieko taip netrūks-
rijos Ragana. Jos išreikštos ta, kaip širdies, dvasios, t 'kros 
mn tys yra aktualios ir šian- krikščionškos meilės, kurios 
dien, nes didelę dalį savo raštų į daugiausiai Dievas davė jaunai [ k m a kaikuriuos vitaminus. Bro 
ji paraše pirmo Pasaulinio karo mergaitei, nepalaužtai nevilties m a t a i ir chloratai suskaldo bal-
sūkuriuose, kada. kaip ir dabar,) ir pesimizmo, ir turinčiai galin-Į tymus ir priveda prie tam tikrų 

gą jaunystės dvasios jėgą. Ir pakrikimų organizme. B o r o 
knygą Mergaitės Kelias 

džiagas. Štai pvz. siera, kuri 
plačiai vartojama konservavimo 
pramonėje, kai#p dezinfekcijos 
priemonė, patekusi j maistą, 
sunaikina jame vitaminą BĮ. O 
negaudamas organizmas šio vi
tamino darosi neatsparus, su-
krinka nervai, širdis ir virškini
mas. Salicilio rūgštis irgi sunai-

pasaulis klaidžiojo tamsybėse, 
ir nebuvo matyti aiškių kelių 
ateitin. 

Raštų temos 
Taut'nės sąmones ugdymas, 

liaudies švietimas, šeimos klai-l 
dų taisymas, ir dorybių realiza-
v'rr.as buvo Šatrijos Raganos 
temos; gėris ir grožis buvo jos 
gyvenimo kelrodžiai; o pačiai 
tapti pilnutiniu žmogumi ir ki
tus tuo keliu vesti buvo jos kū-' 
rybos ir gyvenimo t'kslas. 

Mūsų literatūroje išvis pasi
gendama pilnutinio žmogaus 
vaizdavimo. Marija Pečkauskai-
tė buvo viena iš pirmųjų, kuri 
šiam uždavin'ui plačiau užs'mo-
jo "Sename Dvaro," savo idė
jas perduodama ne pigia didak
tika, bet sukurt sis charakte
riais ir situ3 ei jomis. Lyr'šku-
mas. tikrovės pajautimas ir 
blaivus gyvenimo vertinimas 
yra charakteringos ypatybės 
visoje Šatrijos Raganos kūry
boje. 

Idr*o!o«n»a ir pažiūros 
Marija Peekauskaitė yra ypa

tingai artima ateitininkų ideolo
gijai, nes savo gyvenime ir raš
tuose išvystė visus penkis pilnu
tinės asmenybės komponentus. 
Nors buvo bajoriškos kilm§s, 
tačiau didesnėje daugumoje sa
vo raštų vaizdavo lietuvių gyve
nimą. Ji pripažino patriotizmą 
kaip reikalingą elementą as
mens ir tautos tobulėjime. 

Religiniu atžv'lgiu Šatrijos 
Ragana — tvirta krikščionė. 

savo 
ji pradeda žodžiais: "Žiūrėkite, 
kad nepraeitų ne viena diena be 
pastangų tobulėti." 

Marija Pečkauskaitė buvo 
viena iš pirmųjų inteligenčių 
lietuvių rašytojų. Remdamasi 
mokslišku subrendimu ir gyve
nimo patirtimi, ji stiprino savo 
patarimas bei žiniomis jaunas 
moteris, kad jos savo sugebėji
mu mylėti, aukotis ir atleisti 
jneštų savitą dalį žmonijos kul
tūros aruodan. 

rūgštis sunaikina vitaminą B6, 
kurio nebuvimas iššaukia mūsų 
organizme nervų pakrikimą ir 
odos ligas. 

Žalingieji chemikalai 

Yra ir visa eilė kitų chemika
lų, kurie dirba mūsų nenaudai. 

ti chemikalai. Apelsinai dažomi 
geltonais anilino dažais. Bulvės, 
kad nevystų ir nesudygtų, purš
kiamos DDT milteliais. Žuvies 
konservai, kad nesugestų, turi 
savyje vandenilio peroksido. 
Braškės konservuotos dažomos 
anilno dažais. Cukruje yra 
ultramarino. Želatinoje — sie-
ruotos rūgšties. Vynuogės ir ki
tos uogos, kad apsaugotų jas 
nuo kenkėjų, purškiami vario 
skiediniu. Dar daugybę kitų 
chemikalų būtų galima priskai
čiuoti, kurie kasdien patenka į 
mūsų organizmą. Jų dozės, 
žinoma, yra tiek mažos, jog 
efektingo veikimo mūsų orga
nizme neiššaukia. Tačiau vengti 
vistiek turėtume tų taip ryškiai 
supramonintų maisto produktų 
ir kiek galima stengtis maitin
tis natūralesniu maistu. 

Grakšti lietuvaitė 
Paveikslas iš kortelių serijos 

kurią nupiešė dail. E. Putris. 
Korteles gaunamos "Drauge". 

metus pereina. Tas klubas va
dinasi "Newcomers Club." 

Viešas pristatymas 

Šio klubo tikslas yra arčiau 
pažinti viena kitą ir susirasti 
draugių. Dėl to ir pirmąjį savo 
susirink "mą daro susipažinimo 
ženkle." Po trumpos įžanginės 
kalbos klubo pirmininkė viešai 
pristato sėdinčią dešinėj savo 
kaimynę, toji vėl pristato savo 
dešiniąją kaimynę iki kol visos 
(40 ar daugiau) būna pristaty
tos. Pernai man teko pristaty
ti vikrią ir energingą juoda-
plaukią trijų vaikų motiną, žur
nalisto profesoriaus žmoną. Jos 
b'ografiją "išpyliau" lengvai, 
tačiau jos pavardė!.. Papra
šiau, kad ji pati ją ištartų. Ar 
suprato jos pavardę kitos, sun
ku pasakyti. Š:emet gi vėl te-

Žmonių skonis nėra pastovus monėje šiandien d ;rba daugybė' k o P r i s t a t v t i S a n a prašmatniai 
ir jis keičiasi kartu su gyveni- geriausių krašto chemikų. jįe ' išsipuošusią namų ūkio instruk-
mo progresu. Keičiantis mūsų suranda įvairiausių chemikalų t o r ę ' dar panelę." Taigi, kai po 
gyvenimo būdu;, kartu pasikei- suteikti mūsų maistui e s t e t i k o s , ' p r i s t a t y m o P r i d ė3 au. k a d š i J a u" 
čia ir mūsų mityba, mūsų sko- reikalaujamo skonio i r ilgo iš- n a P a n e l ė d a b a r d ė s v i s a s Pa" 
nis ir apskritai visi reikalavi-į laikymo nuo sugedimo. Dauge-
mai. Šių dienų chemijos moks- iį maisto produktų šiandien ga
las ir apskritai technika vis i i m e išlaikyti ištisus dešimtme-
daugiau turi įtakos į mūsų mi- čius nesugadintus ir nepakeitu-
tybą. Kartu keičiasi i r mūsų s i u s skonio. O k<ek įva'riaušių da 
skonis bei pažiūros į valgį. A n - ž ų suteikia maisto produktams 
ksčiau buvo kreipiama daugiau, apgaulingą natūralumą ir žavi 
dėmesio į maisto produktų švie- mūsų akį. Berods, apie tūks-
žumą, jų natūralumą ar grynu- tantis įvar'ausių chemikalų 
mą, šiandien žmonės linkę šiandien yra apyvartoje, ku-
kreipti daugiau dėmesį į jų es- r įu o s naudoja maisto pramonė. 

Visa tai daroma tam, kad pa
tenkintų mūsų skonį ir apskri
tai moderniško žmogaus reika
lavimus. 

Tarp klubo naujokių 

E. MASAITIENE, K,-ioxvffle, Tenn. 

Neperseniai š o skyriaus skai-, 45 naujokių visada atvyksta 
tytojams bandžiau papasakoti nemažiau 35. (Tai gana d dehs 
apie Amerikos Universiteto'nuošimti, palyginus su mūsų 
Moterų klubą, š u o sykiu no- susirinkimais ąr pobūviais. Ne-
rėčau paberti žiupsnelį žinių1 girdėtas čia dalykas, kad susi-
ir apie to klubo "naujokyną", | rinkimas neįvyktų dėl permažo 
kurį kiekviena klubietė per 2 narių skaieaus!) . Kadangi susi-

Ar nesame savo skonio aukos? 
STEFANIJA STASIENE, CIeveland, Ohio 

t etinę pusę, į prekių išorę, į 
spalvas, gražų įpakavimą ir t.t. 
Maistas ir modernioji pramonė 

Vartotojas pageidauja, kad 
produktas būtų pusiau ar visiš
kai paruoštas tiesioginiam nau
dojimui. Mat, moderni šeimi
ninkė nenori ir iš dalies negali, 
daug laiko sugaišti virtuvėje. J 
tai atsižvelgdama ma'sto gami
nių pramonė ateina jai į pagal
bą. Šios rūšies pramonė ir pre
kyba šiame krašte nepaprastai 
išsivysčiusi. Ji yra visiškame 
kontakte su vartotojais ir seka 
kiekvieną mūsų skonio pasikei
timą ir reikalavimą. 

Kad patenkintų mūsų skonį 
it reikalavimus, žios rūšies pra-

Vitaminų sunaik'n'mas 

O kiek šiandien dėmesio yra 
kreipiama į tai, kiek šis išlepęs 
mūsu skonis mums teikia žalos? 
Apie t a \ ž'noma, niekas ir ne
pagalvoja. Aišku, nevisi chemi
kalai, kuriuos naudojame su 
maist'i. yra jau tair> nuodingi 
ir efektingai veikia į mūsų svei
katą. D'delė dal's jų dar ir nė
ra visiškai ištirti, kiek jie vei
kia į mūsų organizmą. Tačiau 
yra žinoma, kad dalis jų tiesio
giniai ar netiesioginiai J mus 

rinkimai daromi kas mėnesį, tai 
programa niekad nėra perkrau
ta ar perilga. Visus klausimus 
ir reikalus svarsto greitai ir 
sklandžiai. Valdybos vardu in
formuoja pirmininkė, o įvairių 
būrelių, kurių naujokių klubas 
turi bent keletą, kaip šeiminin
kių, "siuvėjų" (geriau gal, lopy
to jų!) , brdžininkių ir pan., ve
dė įos išsako savo bėdas ar 
džiaugsmus. Po šių "oficialu
mų" visada būna vaišės. Vaiši
na pati šeimininkė. Tvarka ir 
meniu, su mažyčiais pagerini
mais, yra "klubiška." 

Susirinkiman nuvažiuoti nėra 
jokia problema, nes neturinčios 
nuosavos mašinos visada mielai 
nuvežamos ir parvežamos ko
kios nors naujokės tik už 
"ačiū". Valdyba taip patvarko, 
kad visos norinčios būtų atvež
tos susirinkiman. Viso susirin
kimų būna 8. Pirmasis susi
rinkimas visada būna spalio 
mėn., o paskutinis — gegužės 
mėn. 

"Neeiliniai" susirinkimai 
stangas susirasti šaunu vyrą, 
juokėsi ir ji pati, ir kitos. Už 
ta šiltą mano komplimentą ii ir IŠ įprastos susirinkimų ruti-
dabar, mane tik pamačiusi, šyp- nos kiek išsiskiria prieškalėdi-
sosi kuo plačiausiai... j nis susirinkimas su spec'alia ka-

Su munom ir švpsanč-om j l ė d i n e Programa: skambina, 
'skaito, dainuoja (tik religinius 

Naujokių susirinkimai, jų iš-!dalykus) t deklemuoja ir pn. 
va'zda ir nuotaika jau gerokai, Vasario mėn. susirinkimas ski

riamas pasiruošti Valentino skirias r?''o bend m m susirinki- \ 
mų. čia visur dvelkia jaunystė dienos iškilmingam baliui, uni-
ir noras pyvent : n~? didžiūno- j versiteto salėje. Paskutinis 
je jaunos^ motinos ar vos ište- susirinkimas būna pas kokią 
kejus os žaliukės, žinoma, yra naujokę, kur v sos susineša na-
taip pat ir gerokai "rimto" am- m i e pagamintus p'etus ir juos 
žaus. Amerikiečiai, mat. rafgs- bendrai valgo. Šiame paskuti-
ta "judėti". Dažnai ir gana se- niame susirinkime po visų vai
noki profesoriai bando keliauti š i ų pristatoma nauja valdyba, 
iš v'etos į vie'ą, taigi, jų žmo-.ku r įos pirminnkė, trumpai ir 
nos vis naujokyne!.. 'paprastai, padėkoja senajai val-

Savo susirinkimus naujokės d v b a i - V i sur jaučiamas papras-
daro vakarais ir privačiuose na- tumas, nuoširdumas ir nejieško-
muose pas kokią erdviau ir J i m a 8 reklamos ar didelių pa
b ė r i a u " gyvenančią klubietę SY^mų. 
— veteranę. Kartą į mėnesį Būdinga ir miela 
naujokė pristato savo vyrą, 
grįžusį iš darbo, saugoti namus Lab'ausiai gal čia būdinga ir 
ir vaiką, o pati atvažiuoja į su- m i e l a > k a d n e i čia» n e i bendraja-
sirinkimą atsigauti, pasimatyti, m e k l u b e n ė r a "amžinų" ar "ne
išsišnekėti ir pn. Savo sus-mus pamainomų" pirmininkių. Pir-
naujokės lanke labai uoliai. I i mininkė ar "valdybininkės" ži-| 

Pr a e j o 
Suvysčiau širdį aš į delną 
ir sušaukiau mintis, ir sušaukiau sodžius, 
jausmu tvinau, lyg upės potviny iš kranto, 
girdėjime paklydus rinkau vos jaučiamus žingsnius: 

O jis praėjo, kaip diena be saulės, 
kaip drėgnom ūkanom pražliugusi naktis, 
žarija gyva kodais — nūnai pilkai ataušus, 
ir delne užgniaužtam šypsojos merdinti širdis... 

no, kad šios pareigas jos turės 
e ti tik vienerius metus. Užtat 
pakalbintos įeiti į valdybą neat 
sisakinėja, neišsisukinėja ir ne
sikrato visuomeniškų pareigų. 
Dažnai pirmininkė ar "valdybi-
n'nkės" būna net keletas maža
mečių vaikų motinos, arba greit 
būsimos motinos. Bet tas joms 
nekiek nekliudo atiduoti savąją 
duoklę savo organizacijai ar vi
suomenei. 

Išsidalink m ir mes visuomenine 
• a l t ą 

Iš tikrųjų, būtų labai gražu, 
kad ir mūsų inteligentės mote
rys, kad ir keletos vaikų moti
nos, mielai ir jautriai atiduotų 
visuomenei ar bent savo organi
zacijai, ką jos sugeba ir priva
lo. Kai išmoksime ir įprasi-
me visuomenines ar kultūrines 
pareigas išdėlioti ant visų inte
ligenčių pečių, tai visuomeninis 
darbas nebus kuklesnios inteli
gentės "baubas", kurio ji bijotų 
ir vengtų. Ir paties visuomeni
nio darbo vaga tada bus žymiai 
gilesnė ir darbo vaisiai gauses
ni ir gražesni. Taigi, skruzdžių 
pavyzdžiu, imkim kiekviena sa
vąjį "šapelį" ir uolai, su meile 
ir patvariu noru puoškim visuo 
meniškąjį rūmą, kad visoms bū 
tų vienodai lengva, jauku ir 
miela. 

Pirmoji moteris profesore 
Dr. Valeri A. Earle tapo pir

mąja moterimi, priimta į Geor-
getown universiteto 20 metų 
senumo verslo administracijos 
skyrių. Mrs. Earle turi net tre
jetą atskirų laipsnių, gautų iš 
Texas universiteto. Šioji profe
sorė yra paskirta dėstytoja vie
šosios ir valstybinės administra
cijos. 

Laura Kiaulenaitė 
Duktė neseniai mirusio a. 

dail. Petro Kiauleno 

Seselių raportas 
Šv. Elžbietos Seserų aktyvu

mas yra aprašomas seserų 195£ 
metų knygoje "Deus est Cari
tas". Jos turi šv. Elžbietos kole
giją Convent Station, N. J. 

Seserys veda mokyklas, ligo
nines, našlaičių prieglaudas ii 
senelių prieglaudą. Kongrega
cija turi 1.690 seserų, 26 naujo
kes, 33 postulantes ir 68 aspi
rantes. Prieš 96 metus, kai 
vienuolynas buvo įkurtas, kon
gregacija teturėjo vos penkias 
naujokes. 

Poilsio namai mergaitėms 
Mt. Loretto, Staten Island, 

N. Y., pradėti darbai — pasta
tyti $267.271 vertės mergaitėms 
poilsio ir sveikatos namų cent
rą. Statyba pradėta Šv. Pane
lės misijos rūpesčiu. Misija glo
boja ir rūpinasi vaikais. Pro
jektas, kuris bus baigtas gruo-
džo mėnesį, yra tik pradžia mo
dernizavimo mergaičių skyriu
je, rūpestingoje misijos globo
je. 

Motaris—valstybes gynėja 
Sybille Gabler yra pirmoji ir 

vienintelė moteris valstybės gy
nėja Vokietijoje. Ji buvo pa
skirta prie Wiesbadeno Apskri
ties teismo. 

I 

Etiketas 

Del gėrimų 
Išmintinga šemininkė, nors 

ji ir pavadintų savo vaišes 
"eoekteiliniu" pavaišinimu, vi
sados bus pasiruošusi ir turės 
įvairiausių rūšių bealkoholinių 
gėrimų savo svečiams, kurie 
nepageidauja alkoholinių gėri
mų. Daiva Dobilienė 

Praktiškas patarimas 
Kekviena moteris gali pati 

namuose pasidaryti lengvai pui
kų sukabinimą įvairiems dirže
liams. Paėmus medinį drabu
žiams kabiklį, jo apačioje įsuk
ti kokius 10 kablių. Ant kiek
vieno kablio galima sukabinėti 
net po keletą dirželių, kurie ka
bės tvarkingai, sagtimis sukabi
nėti ant kablių. 

Apie maskvietes 
"Chicago Tribūne" savo sek

madieninėse laidose pradėjo 
leisti seriją reportažų apie So
vietų Rusiją. Henry VVales, 
"Ch.T." veteranas reporteris 
Paryžiuje, praleidęs keletą sa
vaičių Rusijoje, kad išvengtų 
bolševikų cenzūros, savo įspų-
džius aprašė tik jau grįžęs Pa
ryžiun. 

— Įsivaizduokite sau miestą 
— 8 milionų gyventojų, — pra
deda jis, — be restoranų, barų, 
naktinių klubų, su nedaug kino 
teatrų ir vos keliais teatrais. 
Sostinė be skelbimų, iškabų, 
skelbimams lentų, ar elektrinių 
vitrinų išpuošimų. Tai vis ne
reikalinga šiame krašte, kuria
me nėra absoliučiai jokios kon
kurencijos. 200 milionų gyven
tojų tautos sostinė nežino, kas 
yra bananas, o apelsinas kai
nuoja... $1. — Didmiestis, kur 
moterys nevartoja lūpų pieštu
ko, kur nailoninės kojinės nė
ra dėvimos. 

Tai yra Maskva šiandieną! 

Toliau jis pasakoja, aprašy
damas Maskvos moteris, kad 
net ne viena moteris iš tūkstan
čio nevartoja pieštuko, o jei ir 
kuri užsideda, tai—vos pastebi
mas ružavas pėdsakas. Nė vie
na iš tūkstančio nevartoja rau
dono nagų lako. 

Nerasi nė vienos moters vi
same mieste, dėvinčios dekol
tuotą suknelę, pečius atiden-
gančią palaidinukę (bliuskutės) 
ar gilesniu kaklo išk'rpinu. Jos 
dėvi trumpas rankoves, bet ir 
tos yra ilgesnės, nei kituose 
Europos miestuose. Jam nete
ko pamatyti ne vienos poros 
"nailon" kojinių, nebent jei dė
vėjo rusės, kurių vyrai tarnavo 
užsienio diplomatiniame korpu
se. Daugiausia moterų vaikšto 
visai be kojinių arba su trum
pom kojinaitėm, kaip kad čia 
dėvi tik vaikai. Rusės nešioja 
ilgus plaukus, sup'ntus į kasas 
ir apsuktus apie galvą. Sukne
lės — perkelinės, neaiškių mar
gų raštų ir sijonai gerokai že
miau kelių. 

B moterų pasaulio 
* Aldona Kavaliauskaitė, 

"Varpo" choristė, atvyko iš To
ronto į Chicagą vienai savaitei, 
aplankyti savo trejetą brolių ir 
pažįstamus. 

* Moterų Sąjungos seime bu
vo išrinktos naujos centro val
dybos narės, kurios pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: 

Centro valdybos pirmininkė 
pasiliko ta pati — Julia Mack 
iš Worcester, Mass., 

1-ji vicepirmininkė — Mari
ja Šrupšieoė iš Chicagos, 2-ji 
vicepirmininkė — Adelė Hus-
sey, Conn., sekretorė — Marija 
Vaičiūnienė iš Cicero, 111., iždi
ninkė — Daina Kamm iš Chi
cagos. 111., daktarė kvotėja — 
dr. Milda Budrienė iš Chicagos, 
111., "Moterų Dirvos" naujoji 
redaktorė yra Dale Murray-Vai-
kutytė iš Chicagos, HL 

* Studenčių ateitininkių "Gie
dros" korporacija vakar vaka
re turėjo susirinkimą pas savo 
narę Evangeliną Laučiūtę. Ju
zė Daužvardiene pravedė labai 
įdomų pasikalbėjimą apie etike
tą . 

* L. R. K. Moterų Sąjungos 
seime Worcester, Mass., prezi
diumą sudarė: pirmininkė Albi
na Poškienė iš Chicagos, vice
pirmininkė Adelė Hussey iš Man 
chester, Conn., sekretorės —An 
tonija Wackell, W o r c ester, 
Mass., ir Teklė Mažeikaitė, Wor-
cester, Mass. 

Juze Daužvardiene 
Autorė knygos "Popular Iiithuanian Recipees", baigia 

kepti sausainius — grybukus 

Kaip bloga muzika yra orga
nizuota laiko tuštuma, taip ir 
materialinis galvojimas yra ne 
kas kita, kaip organizuota dva
sios tuStuma, —Franz Werfel 

Būk savo noro viešpats ir sa
vo proto tarnas. E. Eschenbach 
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