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Romanas, kuriam paskirta $1,000 I Reikia atiduoti pagarbą mū
sų rašytojams, kad jie labai sun 

i kiose sąlygose, tarnaudami lie- 
Iš pasikalbėjimu su jury komisijos pirmininku | tėviško žodžio kūrybai, diibda- 

— Premijuotasis ir nepremijuotieji. — Kaip vyko jury mi dvigubą darbą (fabrikas ir
komisijos darbas. Tiems, kurie dalyvaus būsimuose ‘'S3™“? k"ria ? toįiau' nežiQ\ 

, , rėdami kliūčių. Jau tas vienas
konkursuose faktas, kad mūsų rašytojai kas-

DR. JUOZAS PRUNSKIS met vien Draugo konkurse da-1
lyvauja su kokia dešimčia ro-1

Tebūna mano siela stiklas, ('pasakojimus apjungia to paties manų — pasako daug, o ir jų 
Liepsnojančių spalvų, Velykų asmens pergyvenimai ir užtat tarpe yra ne vienas nemažos

/saulėje, veikalas turi kiek dienorašt’nio 
Tebūna mano sąnariai švininiai, pobūdžio. Knygoje gausu huma.
Įrėminti vitražą.

Šiuos Kazio Bradūno žodžius 
naujas laureatas (ar laureatė 
— apie tai sužinos'me sausio 
15 d.) deda savo premijuoto ro-

nistinių ir- religinių minčių bei 
užuominų.

Autorius iš gausybės medžia
gos, kur karo siaubas palieč'a 
lietuvių, vokiečių, rusų tautas,

literatūrinės vertės.
— Kaip vyko jury komisijos 

darbas? — paklausiau pirmi
ninką.

— Lacai sklandžiai. Prelimi-1 
nariniame posėdyje nutarėme, i 
kad kiekvienas komisijos narys 
negali iięiau tuiėt: rankraščio,, . , . paima dalį ir ją gerai apvaldo. , . ,, . A . . .. .mano p.rman pualapm kaip autorius „įuoda ypatin-1 fsava,ta lr

gų tipų (ryškesnis Kaimelio kle
bonas, romano herojės dėdu-

motto, o romanas pradedamas 
pakilia meditacija:

kad visi išstudijuotų. Kiekvie 
nas perskaitęs turėjo pasidary-

. - P,K5klm Pa!mi5 laPįs! S™ kas). Veikale ne tiek daug ak- “ kri‘ISk’1. Pastabų apie kūrinį 
Šiai žalius --  įšilusius, kaip ku- l’,ta' VolnTinnii ol^inlo-iii- atliula

Sunkios debesu uolienos 
gula art tariamų namų.
Pilkos, ne perplėšiamos vietos 
paskui k. tą virsta, slėgdamos mus.

Kovosi? Šauksi, blaškysies? Metai 
kumšč'us m gniaužtus ai g niaus.
Dienos šešėlius ilgėjančius meta, 
k.odai naktų vis siėg.a uęniuu.

Bet palauk, svajone! Išėksim 
(ru tavim iš tariamo namo kapų.

. filė nuo pro šakas nesuprasdamas vėpso, 
naktys žvaigždžių vilnas akis pripūs.

Išteksim. Nėra debesų tokių nei
kalėjimo sienų,

kurių neprakirstų svajonė.

Kultūrine kronika
• Henrikas Radauskas davė • Prof. S. Sužiedėlis ateiti- 

mūsų skaitytojams turtingą po-1 ninku suvažiavime Toronte lai- 
etinėmis priemonėmis eilėraš- kė paskaitą, kurioje pažymėjo, 
čių rinkinį Žiemos daina. Rinki- kad moderniaisiais laikais pik- 
ny3 paskirstytas į tris skyrius: tas ateina į žmones patrauklio-

je formoje, viliojančioje savo 
pažada's ir minias, ir intelektu
alus. 1903 metais, skilus mark
sistams, pirmą kartą atsirado 
grasinantis bolševizmas, bet 
tais pat metais suskambėjo ir 
perspėjimas šv. Sosto: Viską 
atnaujinti Kristuje. Tas šūkis

ei jos, bet jo stiprybė — litera-dikai per miegą...
. Plakime nuo kamienų alyvų apipavWiltoinlas
sakas - jose tevirpa saldus sy- 3tm vaMavl.
vai ■ . 1 mo būdas. Skaitosi lengvai, ne-

S°Pakal ŽL™ . perilgas. Autorius parodo daug
. subtilumo, precizijos, plastinių 
va'zdų. Rašytojo fantazija to
kia stipri, kad vietomis, rodosi,

tūr'nis, meninis pasirinktos me

lyg jaunas gimdyves. Žemės vi 
durius raižo užgniaužta ugnis. 
Vandenynai sklidini.

O tas, kuris ateina Viešpat’es 
vardan, pritvinkęs artėjančios 
mirties aitrumo.

Pirmadienį mūsų skaitytojai 
jau gėrėsis atkarpoje radę pra
dėtą spausdinti tą talentingai 
parašytą naująjį premijuotą ro
maną.

net perdaug to plastinio vaizdo, 
ilgėtumeisi lengvesnio dialogo.

Rašytojas turi augštą litera
tūrinį skonį. Dancigo išgyveni
mų ir L'etuvos atsiminimų pa-

ir tai keleriopu atžvilgiu: stilius, 
kalba, tematika, idėjos, tipai bei 
personažai, kompozicija. Visi na 
ria! savo pareigas ėjo uoliai, 
kiekvienas visus romanų rank
raščius perskaitė ir įvertino.

Posėdis, kuriame buvo paskir
ta premija, praėjo sklandžiai, be 
lokio įtempimo. Po įžanginių dis 
kusijų, paaiškėjo, kad iš 8 at
siųstų kūrinių išsiskiria trys. 
Išnagrinėjus jų gerąsias ir silp
nąsias puses, slaptu balsavimu,

čia konkursui, neturėdamas lai- niaus sužeid’mo auto nelaimėje, 
ko jį tinkamai išmąstyti ir kai- ’ buvo atidėta, 
kurias vietas perkurti. Litera
tūros istorija mums sako, kad 
visi didieji kūrin ai buvo rašo
mi nė mėnesiais ir ne metais, 
bet kartais ir dešimtmečiais.

Saulės kel'ai, Monologai, Tragiš
ka kaukė. Autorius moka nuos
tabiai vaizdžiai kalbėti. Pvz. ra
šydamas apie vasaros dieną sa
ko: “Derlingi vasaros plaukai 
kviečių bangom į žemę krito”.
Rudenį poetui “švelnus rugsė
jis migdo smegenis, kur baigia
degt' vasaros drugiai”. Žiūrėda- rado stiprų atgarsį Lietuvoje, 
mas į kalnus, rašytojas mato,' įsiste'gus ateitininkams. Tada 
kaip “debesų vilnonės kojos vyko kova dėl inteligentų, tau- 
praeina miegančiais veidais”, tos ramsčių, ir ateitininkai, juos 
Gegužyje — “Žemė ūžia bitėm, stengėsi laimėti Kristui ir sa- 
žaidžia vabalais,/ Upėj plaukia vai tautai, 
debesys putotais gabalais’. Api-1 Ateitininkai turėjo atlaikyti 
budindamas ilgą pasikalbėjimą kietus puolimus pažangos ir tau- 
ap s žiemą, lietų ir meilę, au- įOs var(ju šiandien praeina ta
torius primena, jog jis tiek už
sitęsė, jog “žiūrėjom kaip bo-

Da’car jau galutinai nustaty- dęa^uos lū“O gęstanti aušra , sau 
t, kad ši apžvalginė minėto dai- ^:lydyj® poetui “Sraso peUiai 
lininko paroda įvyksta Lietuvių “•
auditorijoje, 1956 m. vasario mė , . Š1S eilėraščil* rinkinys dvel- 
nesyje. Iškilmingas meno paro-ikia vaizdumu’ naujumu, orgi-

nalumu

keturiais balsais prieš v'eną pre su kitais dailininkais. Jisai 1926 
mija paskirta romanui “Aštuo? m., kaip baigęs meno mokyklą, 

ralelizmas dvelkia naujumu, mo nį lapai”, kuris literatūriniu, I pirmą kartą pasirodė su savo 
dernumu kompozicijoje, nors meniniu požiūriu jury komisi- darbais suruoštoje dailės paro

jai atrodė verting'ausiu. Jo stip doje, Šiaulių mieste. Tada toje 
rybė — augšta estetinė vertė.

vietomis tai7 skaitytoją kiek iš
blaško.

Žmogiškosios buities tėkmė

Veikale — žmogiškosios bui
ties tekm'ė per gyvenimo sūku
rys. Kontrastiški gyvenimo lū
žiai, primesti svetimos valios. 
Buitis, per kurią perėję milio-

Jury Komisija

Jį geriausiu iš visų konkur- 
san atsiųstų romanų išrinko ko
misija, susidedanti iš taip kva
lifikuotų asmenų: pirm. kun. 
dr. Jonas Gutauskas — keletos 
veikalų autorius, pamėgęs lite
ratūrą, Kanados krašto Lietuvių
Bendruomenės sekretorius; jury nai 
komisijos sekretorė buvo Izabe
lė Matusevič'ūtė — Kanados Lie 
tuvių Kultūros fondo pirminin
kė, keliuose universitetuose stu
dijavusi literatūrą ir tik karo 
sutrukdyta nuo studijų užbaigi
mo doktoratu. Komisijos nariai 
buvo Draugo novelės konkurse 
laimėjęs prem:ją Antanas Gure
vičius, Anglijos augštesn. mo
kyklose dėsčiusi literatūrą, “Mo 
terš” redaktorė Stasė Prapuole- 
nytė ir rašytojas Vytautas Ta
mulaitis.

Aštuoni lapai

Jury komisija geriausiu kū
riniu rado romaną “Astuoni 
Lapai”. Kaip konrsijos pirmi
ninkas ir kiti nariai apibūdino, 
tas veikalas pasižymi savitu sti-

Kiti stipresnieji

Konkurse šis veikalas aiškiai 
buvo pirmaujantis. Tačiau bu
vo stiprių ir kitų, pvz. “Pjūties 
metas”, kur tautietis konflikte 
su savo sąžine ir tautos tradi
cija. Tematika gilesnė, apimtis 
didesnė, gausu įtikinančių psi
chologinių momentų, vaizduoja
ma tikinčio žmogaus kova prieš 
Dievą. Autorius stiprus vaizdų 
kūrime, bet silpnas s'ntezėje. 
Idėja lieka neišryškinta. Roma
no herojaus ta antireliginė ko
va keista — tiki į Dievą ir prieš 
jį kovoja, ir aišku pralaimi.

Gana stipriai kand;datavo į 
premiją ir trečias romanas — 
Sekminių beržai. Jame nuosta
biai stipri intryga, daug gyvų

liumi, giliu psichologin u įžvel- kaimo epizodų, kaimas prista- 
gimu į jaunos mergaitės pašau- j tomas šviesiom spalvom, tačiau 
lį, dideliu pastabumu vaizduo- personažai reikiamai neišvysty- 
jant aplinką, tinkamu medžiagos ti, turi neblogų vietų, bet ištęs- 
apvaldymu, originalia kompozi- tas.
cija, gera kalba. | _ . . , ,

Pasakojimas jame eina dve-
mis plokštumomis: baisūs per- Kituose atsiųstuose romanuo- 
gyvenlmai apsuptame ir raudon- se taipgi yra nemažai vertingų 
armiečių paimtame Dancige, kai savybių — ar tai iškeliamas ku- 
ji netenka tėvų ir lieka tarp ris istorinis laikotarpis, ar ko- 
sužvėrėjusių kareivių. 1 kia psichologinė s tuacija, ar

Lygiagrečia' autorius vaizduo duodama įdomesnė intryga, bet 
ja laimingą mergaitės gyveni- j ūe tai p^dau’ ištęsti, tai persen 
rrą kartu su tėvais Kaune, jos t’mentalūs. tai jų d'alogai metri- 
kūd’kystę vaikystę, gimnazijos niai, tai situacijos nepateisina- 
bainmo dienas iki pat Danc'go.! mes. ta' istorija nepažįstama,

Paba’goje knygos dviejų plok, tai linkstama į pornografiją, tai 
štumų pasakosimas tarsi susilie- kalba sunki, sakiniai kapoti...
ia į v eną tašką — skaitytojas 
žino visą jos praeitai} gyveni
mą ir dabartinę tragišką padė
tį, kai ji atsiduria 'ūsų repat
riacijos lagery, tačiau vistiek 
ryžtas' prasilaužti į laisvąjį pa
saulį.

Impresionlst'.iio pobūdžio 
romanas

Skaitant veikalą jaučiasi au
toriaus augštas humanistinis 
(menin's) ir literatūrinis išsila- 
v nimas. Autorius nepavadino 
savo knygos romanu, bet ją ga
lima laikyti impresionistinio po
būdžio romanu, kurio atskirus

— Beskaitant šiemet konkur
sui gautuosius romanus, kokie 
Jums galėjo kilti patarimai bfi- 
simųjų romano konkursų daly
viams? /

— Visi suprantame, kad mū
sų rašytojai dirba labai sunkio
se sąlygose, negali visiškai atsi
duoti kūrybai, kitur pelnydami 
pragyvenimą astuonių valandų 
dienos darbu. Tačiau norėtųsi, 
kad konkursui ruošiami veika
lai būtų pilnai subrandinti, į 
juos būtų įdėtas reikiamas dar
bo la:kas.

Ku Pvz. viename eilėraš-
Dail. J. Pautieniaus paroda, j “Uj s tyje, tik vieno posmo, apibūdi-

Šiemet tapytojas Juozas Pau-j ’* narni visi keturi metų laikai:
tienius švenčia 30 metų sukaktį e Alfr. Kulpavičius labai “Pavasaris — nuo lakštingalų 
nuo dalyvav'mo meno parodoje mielais lietuviška s motyvais riksmo pakurtęs, upelis pravir- 

yra išpuošęs Šv. Jono lietuvių ko. Vasara — kriaušė krenta 
bažnyčią Toronte. Ryški lietu- nuo medžio ?r užmuša miegan- 
viškais ornamentais medinė sa- ty žiogą. Ruduo — miško lapai 
kykla. Klausyklų durys išpuoš- pamišusiom voverėm vėjyje šo- 
tos lietuviškai. Gale bažnyčios ka. Žiema — net genijus baltu 
■— paminklinė lenta su parašu a°t balto tapyti negali”. Ta- 
“Žuvus'ems už Lietuvą”. Len- čiau mūsų kūrėjas ant balto 

popieriaus turtingai savo eilė
raščiais nutapė Lietuvos peisa- 
žus ir savo lyr'nius pergyveni
mus.

parodoje dalyvavo: A. Žmuidzi- 
navič'us, J. Mackevičius, P. Kal
pokas, K. Šimonis, graf. G. Bag
donavičius ir kiti.

ta įtaisyta prisidedant kariams, 
šauliams, savanoriams ir pa
puošta ių ženklais, su vytimi, o

, . . , vpač įspūdinga motina, laikan-ne„e meno parodoje numatoma .. ... . .J ............... t* Sapvą žuvusio s; naus, kas is
Dabar ruošiamoje sukaktuvi-

išstatyti patys būdingiausieji 
dail. J. Pautieniaus darbai, su
kurtieji dar tremtinių stovyklo-

dalies primena ir Pietą.

• Trylika lietuviškų kryžių,
je. ir čia JAV-se, o ypatingai pagal Alfr. Kulpavičiaus eski-
paskutinių dvejų metų laikotar
pio, kur taip ryškiai matyti dai
lininko kūrybos raida.

© Stasė Prapuolenytė, “Mo
ters” žurnalo redaktorė, jau yra 
sutraukusi apie 30 naujų bend-

apžabaltis, kad religija nesude
rinama su protu. Tautos vardu 
ateitininkai daugiau buvo puo
lami autoritatyvinio režimo me
tu Lietuvoje. Bet tautos reika
lai ateitininkams taip brangūs, 
kaip ir religijos. Išsižadėdamas 
tautos ir tėvynės žmogus neten
ka savo charakterio. Jam tada 
nebrangi ir religija. Iš kitos pu
sės, neretai po siaura naciona
listine pluta glūdi ateistinė dva
sia.

Karo audros mums parodė, 
kad sėkmingiausiai savo patrio
tizme išs'laikė tie, kurie parei
gas tautai siejo su religine dva
sia. Per nepilnus 50 metų atei
tininkai pakėlė smūgius nuo 
savų ir svetimų, jie rinkosi ir 
ka'mo trobelėse ir naujų pasau
lių dangoraižiuose. Ateitininkai 
turi žinoti, kad jų kelias, parem
tas į Dievą ir tėvynę, negalėjo 
būti kitoks, nes jie lietuviai ir 
katalikai. Ateitininkai turi į-

radarbių. Antras žurnalo nume- | tempti jėgas Lietuvos laisvini- 
ris jau spaudoje ir išeis dar šį mui ir ruoštis darbui laisvoje 
mėnesį. Jame rašo dr. O. Laba- Lietuvoje.

žus, įtaisyta Žuvusiems už Lie
tuvą šventovėje, įrengtoje Šv. 
Jono lietuvių parapijoje Toron
te. Ta tautos šventovė žmonių 
yra pamėgta. Tautinėse šventė
se po pamaldų čia ateinama 
apeigoms už žuvusius dėl lais-

Tarp išstatytų arti 45 darbų, 
gerą dalį užims figūr'nėg kom
pozicijos ir portretai.

Parodą maloniai sutiko globo vės. Organizacijos padeda vai- 
intriguojančių situacijų ir vie- ti ALTO pirmininkas L. Šimu- n'kus. Šią šventovę pamėgę ir 
ną kitą neblogą romano perso- tis, o parodai ruošti sudarytas čia ateina pasimelsti net neka- 
nažą, bet užsimotame darbe su komitetas. talikai. Parapijos klebonas kun.
lygiu stiprumu neištesi, kas, ši caroda buvo numatyta su- Ažubalis vertas didelės pagar- 
greičiausia, atsitinka dėl to, kad ruošti pere'tų metų gruodžio bos už tokį gražų bažnyčios iš- 
galbūt pergreit savo kūrinį siun mėnesį, bet dėl dail. J. Pantie- puošimą.

Kartais autorius pasirenka 
labai įdomią tematiką, sukuria

nauskaitė, A. Tamošaitienė, S. 
Narkeliūnaitė, P. Abromaitienė, 
dr. Žymantienė, A. Karvelytė- 
Dubauskienė, K. Grigaitytė, D. 
Lipčiūtė. Iliustracijoms panau
dojama A. Tamošaitienės pa
ruošti lietuviški butų įrengimai.

• Vytautas Tamulaitis, gy
venąs Toronte, Kanadoje, pa
rašė knygą jaunimui iš vabzdžių 
ir gyvulių pasaulio. Veikalą 
baig a tvarkyti spaudai.

B^t nevienas iš tų autorių turi 
talentą ir te veikalai perkurti 
galės pasiekti platesnes skaity
tojų mases.

I7ą sako jury komisijos 
pirmininkas

Ilgiau teko išsikalbėti su ju
ry konrsijos pirmininku dr. J. 
Cutovishn. Apie konkursus jis 
atsiliepė:

— Kaip praktika rodo — 
Draugo romanų konkursai pa
deda iškelti talentus. Pats tokių 
konkursų buvimas — labai po
zityvus veiksnys tremties gyve
nime. Vytauto Didžiojo mtučjtu Rauna Iliustracija albumo “Lietuva”

Nepaprasto džiaugsmo suda
rė studentai šiemet savo Kalė
dų atostogose švenčių metą, kai 
visi nori linksmintis, užsidarę 
Kennebunk Porte studijuoti sa
vo organizacijos idealus.

Dievo Sūnus įveikė pasaulį, 
bet žmogaus sūnui kiekvienam 
savo laikuose tenka siekti per
galės krikščionybės idealams.

• Stepas Zobarskas, mūsų 
jaunesnės kartos rašytojas, nau 
jasis Eglutės redaktorius, šį 
mėnesį sulaukia 40 metų am
žiaus, taigi yra žmogus pačia
me pajėgume. Studijas ėjo Kau
ne, Paryžiuje, Heidelberge ir 
Ncw Yorke; studijavo kalbas 
ir literatūrą. Tai kūrybingas 
žmogus ir iš spaudos jau yra 
išėjusios jo šios knygos: Gera
sis Aitvaras, Ganyklų vaikai 
(premijuota), Mano tėviškėj, 
Anapus miško, Brolių jieškoto- 
ja, Paukščio likimas, Per šaltį ir 
vėją. Pabėgėlis (premijuota), 
Moters stiprybė, Arti žemės, 
Svečiai iš dangaus, Sventupėlio 
šenkos, Savame krašte, Gandras 
ir gandrytė, R'estaūsio sūnus, 
Doleris iš Pittsburgho, vadovė
lis Aušrelė. Kaikurie jo kūriniai 
išėjo vokiečių (Das Lied der 
Sensen) ir anglų kalbomis. Tu
ri gražų patyrimą redakcijos 
darbe — redagavo šviesos Ke
lius, Ž burėlį, Gabiją.

• Da’lininko Jono Vainausko
skulptūra Toronto lietuvių šv. 
Jono bažnyčios didž'ajame alto
riuje įspūdingai vaizduoja trium 
fuojantį, prisikėlusį Kristų, kry
žiaus fone. Tos skulptūros, es
kizą padarė Alfr. Kulpavičius.

• A. Rinki", ,a'', vadovėlių au
torius, gvvcnąs Toron'e, Kana
doje, darbe sunkiai sužeidė ran
kas. Kai tik vėl galės pa:mti 
plunksną, tuoj baigs paruošti 
naujas laidas Kregždutės I ir H 
dalies, kurių laidos išsibaigusios.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, sausio 14, 1956

Prof. A. Galdiko kūrinių paroda j
V. R. JONYNAS, Jamaiea, N. Y.

Mūsų Senesnės kartos pats kaa tapo gamtą ir išimtinai me-5 
voižliaus as ir kūrybingiausias džius. Medžiuose jis randa dide-' 
meno šulas prof. A. Galdikas lį ir turtingą pasaulį, nepapras- 
š. m. sausio mėn. 7 d. atidarė tą šakų susigrupavimą ir kamie-! 
Feigl galerijoje trečią iš eilės nų išsivarstymą. Nenoromis tie1 
savo kūrimų parodą Ameriko- medžiai primena žemėje priki- 
jc. Parodoje yra išstatyta iš vi-|busį žmogų, kuris bet kuria kai
šo 23 didelio formato, aliejaus na laikosi j ją įsikabinęS) nes
ir temperos technikų paveiks 
lai, sukurti 1953 — 1956 m. jau toks yra gyvybės dėsnis.

laikotarpyje. Tai darbo vaisiai 
po svetingu, bet visdėlto sveti
mu, Ameiikos dangumi.

Atsižvelgiant į dailininko am
žių ir nedėkingas darbo sąlygas, 
negalima nepasigėrėti šia didžią
ja meno duękle, kurią vienas 
žmogus sudeda tėvynės laisvi
nimo ugnies gyvybei palaikyti. 
Ne paslaptis, kad didžiausius 
darbus nudirbti paliekame savo 
kultūrininkams ir už tai juos 
krikšt'name nerealiais idealis
tais. Vieno iš šių idealistų mil
žiniška figūra iškyla prieš mus 
jo darbų parodą atidarant. Ne 
klauskite kaip, kada ir kokiose 
sąlygose jis šias vertybes sukū
rė! Šiuo atveju autorius nusi
suks veidu nuo Jūsų, slėpdamas 
savo tragizmą.

Negali kilti abejonės, kad gi 
Ii savosios tėvynės meilė jį veda 
šiuo nepraktišku idealizmo ke
liu. Jo sukurti nepaprasti pa 
veikslai yra skiriami tau be tė
vynės klajojančiam lietuvi. Kad i 
tu rastum poilsio valandėlę po j 
dienos ir savaitės rūpesčių ir 
dvasioje sustiprėtum, tikėda
mas savo krašto ir jo žmonių 
nudirbtų darbų didybe.

Tas tragizmas veide atsiran
da, kuomet kūrėjas įsitikina, 
kad visos jo pastangos tik skęs
tančios iliuzijos, kad lietuviš
kas žodis ir menas neranda rei
kiamos pastogės ir kelio į lietu
vio namus. Neranda lietuviškų 
širdžių, kurioms šios pastangos 
yra skiriamos.

Beviltiškai dairomės j sveti
muosius, kurie pirmoje 

"rūpnasi savais kūrėjais.

Medžiai Galdikui yra patys pa-

Prof. A- Galdiką?

klusniausi tvariniai, kurie ge
riausiai lankstosi jo išgyveni
mams nupasakoti. Neretai pats 
Galdikas apstulpsta ir tuomet 
jis išklauso medžių kalbos, ku
ri reiškiasi jų kamienuose, ša
kose bei lapuose.

Susigūžę krūmai, išsikeroję formas. Šie kūriniai yra stiprūs 
ąžuolai, saulės stokoją jų kai- paveikslo konstrukcija, nuotai- 
mynai, neįprasčiausiose formose* ka ir neretai koloritu 
išaugino savo stuobrius, kad
viršūnėje sužaliavę lapai nemir
tų saulės nepasiekę. Šakos, ku
rios puošiasi pavasario žiedais 
ir lapai, kurie suliepsnoję rude
nio saulėje yra nuolatinis Galdi
ko peisažo burtininkas. Paveiks, 
lų vardai, nelyginant namų nu
meracija gatvėje, yra tik pagal
ba svetimam susirasti kelią.

Šiuometinius parodos ekspo
natus būtų galima suskirstyti į 
kelias grupes, kurios viena nuo 
antros tes'skiria ,tik jautriomis 
meno problemomis ir nuotaiko
mis.

(rodoje šios grupės puikūs at
stovai yra nr. 16 ir 13.

Nemaža darbų išstatyta ir 
jiems skirta gal geidausią vie
ta parodoje, kur Galdikas jun
gia impresionizmą su ekspresio
nizmu. šios rūšies daibuose Gal
dikas yra neramus, besiblaškąs 
tarp formos spalvos ir įspūdžio. 
Šios rūšies darbai, nors ir atro
do efektingi, bet bent man, ma
žiau iškalbingi (nr. 7, 8, 9, 10, 
14a ir 23a).

Keletas, kaip nr. 2 ir 4, yra 
darbai su dekoratyvinėmis ten
dencijomis. Atiodo, autorius čia 
daugiau domėjosi drobės pavir

šiaus apipavidalinimo problema. 
IDėl šios priežasties šia:s dar
bais dailininkas daugiausiai pri- 

į artėja kaikurioms kraštutiniš- 
kesnio modernizmo apraiškoms. 

Naujos priemonės

nėmis. čia dailininkas pradeda 
vartoti aliejinius dažus stipriai 
atskiestus terpentinu, ne retai 
palikdamas visiškai dažu nepa
liestas drobės spragas. Tokia 

(Nukelta į 3 pusi.)

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51st Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 iki 12 ryto.
2ikl 4 ir C iki 9 popiet; ketv. ir 

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet. SeS- 
tadlenials 10 iki 2 vai. popiet.

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

Tel. ofiso HE, 1-0690, rez. 1‘R. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais r.uo 1 iki 4 vai. p. p.
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR.IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KCD1K1Ų IR VAIKŲ IJGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo

v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Sefitad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Oflee tel. RE. 7-1168 
Res. tel. NVAlbrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.
Ofiso tel. RElianee 5-4416 

Rezid. telef. GRovehlU 6-6617
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m. 

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

Tel. ofiso Y’A. 7-5557, rez. RE. 7-4B66

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

Ofiso tel. CUffsido 4-2800 
Rezidencijos: .LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47 th Street 

(Ku mitas 47th ir Herniltuge)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

Pc/yžĮaus periode

Vėlyvesn’ame arba Paryžiaus 
periode (1947 — 1952) Galdi-1 
ko kūryba darosi dvišakė. Te- 
bekultyvuojama Frciburginė : 
kryptis, tačiau spaudžiama į alie' 
jinės technikos rėmus ji kryps
ta į impres'onizmą, su neretais j 
ekspresionizmo aspektais.

Impresionizme Galdikas yra 
sukūręs, nepaprastai subrandin
tų ir visiškai išbaigtų kūrinių, 
kurie savo nuotaikos skaidru
mu ir spalvų turtingumu yra 
tikri jo kūrybiniai perliukai. Pa-

Nėra abstraktistas
Galdikas nėra moderniųjų for 

mų kūrėjas, abstraktistas arba 
bedaiktininkas. Jam spalva, švie 
sa ir šešėlis natūraliai atiden
gia tokias gamtoje jo matomas, 
formas, kurios papildo ir išryš
kina Galdiko išgyvenimus. Šios 
formos neturi paskirties pačios 
per save, bet yra priemonė iš
reikšti Galdiko individualiajai 
tikrovei.

Paroda yra labai turtinga ir 
plačiai atskleidžia kūrėjo jieško- 

i jimo kelius.
Seniausias parodos darbas

Pagal au eilė parodoje išsta
tytų darbų pasižymi kažkurio
mis Galdikui naujomis priemo-

JUST LIKK L1VING IN THE 
COUNTRY

Duokite savo mylintiesiems tokią 
priežiūrą, kokią jie Užsipelnė

THE RAMSHAW RETIREMENT 
H0MES

Vyrams ir moterims 
611—631 North Sixth. Tel. 6788 

8PR1NGFIELD, 1LL. 
Nursing Home, kur asmenys rūpes
tingai prižiūrimi ir užjaučianti, pui
kiausi patogumai, namų atmosfera ir
dideli kiemai.

24 VALANDŲ “NURSING” 
PATARNAVIMAS

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

1 GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
I Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai 
1 vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečla- 
l dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3929 
Rez. telef. NVAlbrook 5-5070

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutartj. 

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

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

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

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

Ofiso Ir buto tel. HEmloek 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ 1P VIDAUS LIGOS 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnhall 3-6950 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlodk 4-768O, neatsakius 

skambinu CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
l'ol. PRosjM-ct 8-1223 arba WE 6-5377 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Leidykla PAŠVAISTĖ išleido naujus religinius muzikos korinius
ADORAMUS TE — mišriam chorui 
ir BENEŠIOTUS — moterų chorui

Parašė Julius ŠTARKA
Abu kūriniai išleisti viename leidinyje. Kam: $1.50. Gaunami kny

gyne LAIMA, 335 Union Avė., Brooklyn 11, N.Y.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chicago 20, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas ItJEpu'bllc 7-4600

Itezidencija: GKovehill 6-8161
—»i

yra 1953 m., atliktas temperos! 
Žinau kad be reikalo rašau, technika ir atstovauja Gaidiko! 

šiuos žodžius, už kuriuos būsiu Freiburgo periodą (Pavasarigi 
apšauktas sentimentalistu, ta- juodmiškyje). šiame laikotarpy. 
ciau as taip pat žinau, kad ne'je Galdikas ryškiausias gamtos 

o žmonės praradę spaivas paryškina ir jas apve- 
nepaprastą džioja maknotomis storomis li- 

nijomis, kurios, jungdamos

kas kitas, 
jausmus sukūrė šį 
rojų” žemėje!
Geriausieji pavasariai ir rudens spalvas, iškelia peisaže daiktų

Pagaliau grįžkime prie pačios 
parodos. Erdvi galerijos salė 
yra meno ir New Yorko miesto 
centre. Labai kruopščiai atrink
ti ir skrupuliškai gerai įrėmuo- 
ti visi paveikslai, daro švarų,' 
vieningą ir užbaigtą įspūdį. Šios 
parodos kūriniai priklauso ge- 
riausiems Galdiko pavasariams 
ir rudenims. Jei kartais, pa
veikslas turi “saulėleidžio” ar

SCANDINAVIAN
BUILDERS

Specialists in Acotistic Tilc 
Complete Building Service 
Alterations—Acoustic Tile 
RemodeMng—Porch Repatr 

We Do Our Otvn Work 
NO MlDDLteMAN! 

KEUABLE ttORKMEN
“po lietaus” pavadinimą, tai tik 
todėl, kad jo spalvinė nuotai
ka jiems atitinka. Tačiau, sau- i for 
Įėję, ūkanoje ar lietuje Galdi- On

SEVVERAGE
CATCH RABINU AND SEWERS 

CLEANED. BUILT & KEPAI K Ei) 
SEWBR RODDING A SPECIALTY

Y OUR NETOHBORHOOD 
SElVEIt MAN

H. C. K O O P
5531 Ada WE 6-9162

DOYLESALVAGE
Papers — Rags — Metals 

Stovės — Old Iron 
Vsablc fumiture, Plumbing 
ARtnitagc 6-2576 <:t 6-5959

F R E E ESTtMATE 
Any Electrical Work,
Call STANLEY —
REpuHk 7-5767

LIcLŠSED — BON’DED
C H 1 C A 6 O L A W N 
E L E fc f ll I C A L C 6. 

6263 S. UTilpide

Attcntion, property ovvncrs 
BIG DRIVE ON

iVINTEK W0feK 
Wc are taking on work nt rock

bottom prices to kcep our skillcd 
men busy thm the vlnter months. 

R. G. MOofeE
Berkshtre 7-7587 ‘ Kildare 5-8370

BSE

v

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA”
Taisome automobiliu motoru*. Lyginame įdanžinins Ir 

įleiikinuLs. Dažome Ir atliekame )\airius kitos pataisymo*.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, prlhūname su vilkiku Į įvairias vieta* 
Parkuodami- akiimilialoriuH, padangas Ir Irt. anlonioMHv dalis.

2641 Wcst 71 st St. (kampas Talntan Avė.)
_. Tel. REpublie 7-9842. Nam, 1.1. W*lbrMk 6-8934
St- . . -4 . j — ■f

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartj
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0636 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. HE. 7-6867
DR. BR. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Haisted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 3-1484. Resld. 2437 
W. 62nd St., tel. lU-public 7-8818.

Ofiso telefonas — Bfsliop 7-2525

DR. AL RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

V. RASUVI6IUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1106 DIVERSF.Y AVĖ.
Tel. WE 5-8426

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

OFFICE — 5025 NO. PAUIilN'A 
Betluiny Mctliodlst ligoninėje

Tik iKtgal susitarimą tel. AR 1-1403

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. l’R. 6-8481

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

« Spec. chirurginės ligos
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. k 

sekmadieniais uždaryta
. . . ■- .|Z. .1.1. .. II.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso P įlos pert 6-9400
Rezid. PRospect 6-D400

DR..ONA VAŠKEVI6IUS
(Vaškcvičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. j. VAITAITIS
GYDYCOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 5-8 vai.

vak. šeštadieniais 10-2.
OflMi ir buto tel. OLymplc 2-1381

BUDRIKO KRAUTUVĖJ SAUS. MĖN.

IŠPARDAVIMAS
Krautuvės pavyzdžiai turi būti parduoti. 

Sutaupykite nuo 33% iki 60%

Naujas 7 kub. pėdų šaldytuvas ............. buvo $199, dabar $119
General Electric 8 kub. pėdų freezer. . . . buto $225, dabar $139 
General Electric 10 kub. pėdų šaldytuvas, .buvo $325, dabar $199 
General Electric 14 kub. pėdų maisto freezer

ir šaldjluvo kombinacija .............. buvo $549, dabar $388
General Electric 10 kub. pėdų freezer. . buvo $335, dabar $229 
Crosley 12 kub. pėdų 2 durų šaldytuvas, .buvo $500, dabar $269
Frigidairc 6 kub. pėdų šaldytuvas .....................................už $139
Crosley 8 kub. pėdų šaldytuvas..............buvo $249, dabar $169
Pertaisyti šaldytuvai ....................................................... už $25
Maytag skalbiama mašina ....................... ........................ už $98
General Electric automatine skalbykla ......................... už $169
General Electric autom, indų plovykla ............................. už $175
Prosy’jimo mašina su pastatymų ir kėde ..................... už $22
General Electric prosyjimo mašina ................................. už $19
Automatišas toasteris .................................................... už $19.66
Automatiški coffec perculators ........................................  už $12
Elektriniai prosintuvai ................................ ......................  už $6.95

Vte&tftttrVAt
Philco '/i arklio jėgo« .......................................................  už $ 89
Getieral Electric Jį arklio jėgos ..................................... už $139
General Electric % arklio jėgos ..................................... už $169

tfetfevttyos
21 colio stalo modelis ................... ..................... $ 89
21 colio Genfcral Electric .............................................. .. $119
24 colių Admiral TV ............................................................ $124
24 colių conuole ....................................................................... $139
21 colio RCA Victor console ................................................ $169
21 colio Dumont console ................................................ . $169
21 colio TV ir phonograpli kombinacija ................. dabar $159
21 colio Admiral TV radlo ir phonograph komb.

buV9 $600, dabar $375 
21 colio Blonde kombinacija .................  Buvo $575, dabai $295

SSTA8PTRITE NUO l8»/>> IKI M<*/o AUT tŠIILD, 
IK IALIU.

Jos. F. Budrik Furnitūra
(INUOftPOfeATED)

3241 So. Haisted St. Tel. CAlūmet 5-7237
Atdara pirmai. Ir ketvirtad. vakarais iki 9.30 P. M Sekmadienį 10-5

Budriko Lietuviška Rndio Valanda leidžiama kiekvieno kėhdrta- 
dienio vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. Iš WHFC radlo stoties, 

1450 kilocyclcs, su žymiais dainininkais ir orkestru.

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

756 We»t 35th Street
(kampaH Haisted ir 35-ta gatvD) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2290
SPECIALYBfi CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
Išskyrus pirinad. tik nuo 5 Iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Tel.ofiso ..VIctory 2-1581
Rez.. VIctory 2-0742

DR. f. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Westt 31st Street
Kamp. Haisted ir 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos: 2-4 p. p. ir nuo
6-8 v.v. Šeštad. 2-4 vai. popiet

Ofloe WAlbroob 5-2670.
Re*. HRltop 5-1560

Dr. Aleiander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL OENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. I—4 p. p. Ir nuo t—9 v. vaJt.

TrečUd. Ir tettad. pa—l sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-38:48. rez.. HE. 7-9199
IR. I. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(14ETUV1H GYDYTOJAS)
2596 West 6Srd Street

VAI... kasdien nuo 2 — 4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 yąl. Trečiad, ir. šešt. uždaryta

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-73Št
Priima: vakarais 6 iki 9: šeštad. 

10 vai. ryto iki 4: trečiad. ir sekmad. 
(ik susitarus.

Tel. ofiso PR. 0-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0237, rez. PR 6-6659 

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

VAI,. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

Telefonas (lltovehtll 6-1595NR. ALDONA L MIŠKĄ
AKIŲ LIOV SPEOIALISTfi

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 Weat Marąuette Rd.

Telefonas BEtlance 6-1811

RR. VMLTER L KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LTETŲ.VIH GYDYTOJAS)
3925 Weet 59th Street

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

Tel. ofl1i.'R;KlWu$ 4156

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

Kasdien 1 — 3 v. Ir R- -8 v. vakaro.
Batas 1526 So. I»tb Ayc. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

..n-.-t7 i . - i. ~ n . -
Ofiso telef. LAfayette 3-32tn. jei
njp|slll^j|^ša^k^'

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
4146 8. Archer Avė.

V AT.. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 

Trąč.iiidtenl Bk Miisltarus

Ik. flln KRlEUiELIDNAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS
. M’ETI ALISTT.

2760 West 71it Street
(KampaH 7tst Ir C'allfornla) 

IWL ofiso Ir rez. RKtaOMte 7-4146 
I VIU. 11-2 Ir 6-9 v. v. šeši. 1-4 p. p.

Kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso UL. 4-0253, rez. G1L6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
l’irmad., antr., ketv. ir penk. 

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

Rez. 8653 S. Campbell Arę. . -

Tel. ofLso VA 7-4787, rez. PR 6-IB3U

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Jeigu neatsliieps viršminėti telefonai

šaukite Mlilway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthoisslas • Ib-otezLstas

Aparatul-Protezai, Mcd. ban
dų žu i. Spec. pagalba kojom 

(Areli Kupports) Ir Lt.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
GRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LA B. 

2850 \V. 63r<l St. Chicago 20, III. 
Tel. PRospeet 6-5084.

Skelbkitės “Drauge”!

2384 S.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 23 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtinė 
756 West 35th Street 

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Jtjmplmą, koris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
t.y. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektrinluls 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:30
Iki i» Tai, šėkui, ir treč. uždara.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY IRIEM)

Oakley Avė., Chiengo 8, III. Tel. Vlrglnla 7-6641; 7-8612
Entcred as Hecond-C'luss Mattel- Mari-li 31, 1916, ut Chicago, 

UndM the Act of Mareli 3, 1879.
Member of the ('atholie Press A hm'n 
Publlshed dally, exept Hunduys, 

by tho
Litbuanian Cathoilo Press Hoctety
PRENUMERATA: 
ChleagoJ Ir CleeroJ 
Kitur JAV ir Kunadoje 
Užsienyje

Metain"
89.00
38.00

111.00

Illinois

HUB8CR1PT1ON KATES 
38.00 per year outside of Chicago 
39.00 per year In Chicago & Cicero 
38.00 per year In Canada 
Forelgn 811.00 per year.
% metų 3 mfln. 1 uilii.

fi.on 32.75 31.2(,
M ė" 32.50 31.00
15.50 83.00 31.86

Kediikeljii HtraipsnluH tulso sa\o nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos grąžina tik Iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. Skelbtinų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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DAILAUS JUOKO POEZIJA i
I 1 a
LEONARDAS ŽITKEVIČIUS, Brooklyn, N. Y. j

Poetas (ir literatūros kriti- Talento Gliaudai netrūksta.! 
kas) Bernardas Brazdžionis kar Bet jis nėra apvaldytas. Aiškiai
tą yra pasakęs:

“Mūsų rašytojai moka verk
ti, moka kitus virkdyti, moka

matyti, kad į šį rinkinį perma- 
ža darbo teįdėta.

Eilėraščiai neilgi. Bet vistiek
pamokyti, moka rimtai pakai- juose daug balasto Vicntisų
bėti; bet dailiai pasijuokti 
labai ir labai retai”.

Ar iš tikrųjų taip?

švarių eilėraščių beveik negali
ma rasti. Jei pasitaiko koks šva 
r us posmas, kitas posmas jį ne-

Neidami labai toli į praeitį, vienu atveju supurvina. Dailius 
grįžtelėkime atgal ir žvilgterė- posmus seka pusiau griozdiški
kime į tremt'es leidinius. 

Lietuviškajai tremties knygai
šiemet suėjo dešimt metų. Per 
tą visą dešimtmetį ji sugebėjo 
išlikti mūsų pagarbos verta. Ji 
tremtyje nesuskurdo ir nepra
rado nė vienos anksčiau turė
tos savo dorybės. Tačiau nesu
gebėjo (ar nenorėjo) prisidėti 
dar vienos, kurią galėtume pa
vadinti dailaus juoko dorybe.

Brazdžionis teisus: mūsų ra
šytojai juokiasi labai retai.

“Ir visdėlto — juokimės!” —
pasakė Pulgis Andriušis 1946 
metais. Tokiu vardu knygų rin
koje tada pasirodė jo feljetonai 
ig DP buities. Tai buvo pirmoji 
tremtyje išleista dailaus juoko 
knygelė. Vėliau radosi dar ke
letas, kaip pvz. Bražviliaus 
“Normuotos šypsenos” ir kt.

Dar vėliau dailus juokas įkė-

posmai.
Geriausias rinkinio eilėraštis 

lyg ir būtų “Kolumbui”. Į Ko
lumbą autorius kreipiasi šiaip:

Širdy tokia isteriką, 
tiek nerimo žaizdų — 
tu atradai Ameriką, 
o aš ją prarandu.

Aš prarandu tikėjimą, 
kad ši šalig gyva — 
kad mato ji kalėjimą, 
kur kali Lietuva.

Po šių dviejų g^rų posmų (ne 
laba: getas tik žodis “isteriką”, 
tačiau reikalingas dėl rimo) se
ka dar du posmai, nelabai blogi, 
bet visai nereikalingi.

Rinkiniui smarkiai kenkia vi
sokie gudrūs žodžiai, neišski
riant nė knygutės pavadinimo

lė koją ir į poez’jos sritį. Apie — Avė America. Nukrypstant 
tą jo žingsnį čia ir noriu šnekte kiek į šalį, tą patį būtų galima 
lėti. Šnektelėti apie humoristi-’ pasakyti ir apie Jurgio Gliau- 
ką poezijoje. Kitaip tariant, apie dos beletristiką. “Orą pro no-

DIENRAŠTIS DRAUGAS CHTCAGO, ILLINOIS

Iliustracija albumo “Lietuva Gintaro žvejojimas Lietuvoje

I Kovo mėnuo, Viskas apvalu. 
Apskritai imant, dr. S. Aliu

. nas rašyti moka. Jis rašo nebet 
kaip. Net šitaip:

:2=±=2=

z

KRONIKA
• Kuli. B. Pacevičius sėkmin-

' gai vadovauja Šv. Jono para-
p jos chorui Toronte. Choras

z, ,ii4 ra tiek pajėgus, kad yra pastas ten kolchoze tave pagano? .... r. , . ,,,, ’. . . f
i tatęs Dubois Septynis Kristaus Praradom ūpą namolia grįžti, | * J7illa _ v,.. -/...,,,

Oi 
Ka 
i

žirge, žirge, žirgeli ’ mano,

žodžius, nuo Kryžiaus”. Šis kū 
rinys bus kartojamas gavėnio

je, papildant Montani, Schuber- 
to ir Haydn kūriniais. Kun. B. 
Pacevičius taipgi vadovauja Jau

Namo negrįšiu, tikras dalykas. ±°,M4ž‘jųk. fT-'
Nebent parvežtų surišęs Vilkas. ,4",° t“ •*’ n“'

,nų palaidūną, Atžalyną ir da-
Post scriptum !’ar rU0“* y1“'* Tellių- kura

bus pastatytas Toronte, vasa-
Panagrinėjau trijų autorių rio mėnesyje. Numatoma vaidi- 

Knygas. Malonu pabrėžti, kad nimą pakartoti Hamiltone. Dra- 
visi trys autoriai skirtingi tiek mos Mėgėjų grupėje yra apie 
savo tematika, tiek eiliavimu: 40 asmenų.
^Pansšūs vienas į antri, ar į Po,1!aE tremtyje

Visas tris knygas jungia hJ kel''« «

... . f-j, . j . mėnesį sulaukia 50 m. amžiaus, monstims jų pobūdis ir dar vie- p. .
nas dalykas - rašybos bei kal-i“ "rt £ ”.d- 
bos klaidos (nemalonu, bet taip' ™Kalvarijoje Studtjas ėjo 

. 1 , Dotnuvos Žemes ūkio techniku-y***/. . T • a • ..

Nebus kaip pievoj Fordo pririšti
a

Ar ne sąmojis ? O štai dar ki
tas :

Laukiame dar vienos knygos 
pasirodant, bet vis nesulaukia
me. Tai Antano Gustaičio “Ana
pus teisybės”. Recenziją jai ga-

me ir Lietuvos universitete Kau 
ne. Kaikurį laiką gyveno Bra- 
zil'joje ir prisidėjo ten prie mo
kyklų bei konsulato steigimo. 
Būdamas tremtyje, Freiburge,lėtume rašyt, jau ir dabar, pn- turėjo knygų ,eM k, Nemažaj

pažindami, kad tai gera knyga, tendradarbiauja periodinėje 
nors dar nesame jos skaitę. Ant. spaudoJ, Yra išėjusios iš spau-
Gustaitis niekada prastai nera
šo. Jo forma tiesiog briliantiška. 
Galima ginčytis tik dėl turinio,

dos jo knygos: Gyvenimo sūku
riuose, Kalnų dvasia, Tilto sar
gas, Žemaičių krikštas. Pasku-dėl kurio tuo tarpu nesiginčysi- tins gtambug jo vėikalag _ At. 

me. Tegu tik greičiau knyga laidų pavėgyje) romanas 467išeina. Tada pamatysime.

‘juokingąją” poeziją.
Bet ir “rimtoji” mūsų poezi

ja turi šį tą bendro su juoku. 
Jos pradžia tremtyje gana “juo

bis” pavadinimas jo romanui vi 
sai netinka, net kenkia.

Autoriui reikia daugiau pap
rastumo. Mažiau tariamo filo-

kosi “ne koks ūkininko vaikas, 
o tiktai kriaučiukas”.

Didžioji dalis rinkinio eilėraš
čių — humoristiniai. Nors dai-

Neturėjau aš dalelės,
Nei ratukų, nei kumelės.

kinga”. Pirmieji pasirodę auto-j sofav:mo. Mažiau tarptautinių
rai buvo trys “B” (ar ne juo- žodžių, kurie iš pirmo pažvelgi-1 lauš juoko juose sunku rasti, 
kas: three bigs — trys didie
ji?): Babickas, Bradūnas, Braz
džionis. Bet jų poezija — nesa
kyčiau, kad buvo juokinga, iš-

mo atrodo nepaprasti, iš antro 
— banalūs (poetinės priemo
nės prasme).

Poetas siūlo Amerikai nusi-

Toliau technika jau šlubuoja, 
nors sąmojo ir netrūksta, 

tačiau skaitant įdomu stebėti, iš j Sąmojingas būtų ir eilėraštis 
ko autorius, tipingas Amerikos dviejų vienas. Turinys toks.

kas, nes viskas yra apvalu. Kam 
puotumui pasaulyje nėra vietos:

Rieda plikas ir plaukuotas: 
Apvaliam laisvi keliai.

Prof. A. Galdiko

kūrinių paroda
(Atke’ta iš 2 psl.)

technika aliejinę tapybą, savo 
išraiška, labai priartina prieTam, kas nori būt kampuotus, akvarelįs Jeigu dar pridurtl,

lietuvis ateivis, juokiasi.
S. Narkėliunaitė, rašydama

Amerikos lietuviukas Algirdas 
nemėgsta savo vardo. Jis jį su-

skyrus gal šiek tiek Babicką. Į plauti kosmetikos dažus. Teisin- apie šią knygą (“Draugas”, trumpina: pasivadina Al. Lietu

Nuraus plaukus apvaliai,

Gražia humoristine forma iš
reikšta “kampuotumo” tragedi-

Su juolringąja (humoristine) ga ir gražu. Posmas visai vy- 1951.IX.l), savo straipsnį pa-!vaitė Aldona pasivadina Dona. 3a: vargas tam, kuris neina su 
vadino “Lietuviški ir amerikie- Bet kai abu susitinka ir pradeda m’n’a> „ ur* v’sada buvo ir bus 
tiški dūmai”. Taikliai pasakyta, draugauti, iš dviejų vardų lieka apvali .

poezija tada niekas nesirodė. Ir kęs: 
dabar retai kas rodosi. Gal iš, 
viso humoristika su poezija ne
siderina? Nesu tos nuomonės. 
Tačiau į šį klausimą nesigilinda
mi, vadinkime šį žanrą papras
čiau: humoristiniais eilėraščiais.

Per tuos visus tremties metus 
knygų rinkoje teužtikau tik ke
turis humoristinių eilėraščių rin 
kinius. Visi išleisti čia, Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Su
minėsiu juos išleidimo eilės tvar 
ka: Runcės Dandierino “šilkai 
ir vilkai” (1950), Jurgio Kasty
čio Gliaudos “Avė America!” 
(1950), K. B. Kraučiūno “Iš dū 
minės lūšnelės” (1951) Ir Dr. S. 
Aliūno “Valerijono lašai” 
(1954).

Apie šiuos rinkinius čia ir no
riu trumpai pakalbėti.

Nekalbėsiu apie “Šilkus ir vil
kus”, nes su jų autoriumi ma
ne riša giminystė. Nepatogu 
juos girti, nepatogu ir peikti.
Šiaip spaudoje jie buvo ir gi
riami, ir peikiami. Gal daugiau 
giriami.
Imigranto išgyvenimų išpažintis

puslapių, išėjo praeitais metais. 
Jame vaizduojami Žemaičių Kal
varijos atlaidai, knygnešių žy
giai. šiuo metu rašo Roselando 
lietuvių parapijos istoriją.

• švietimo skyrius, veik'ąs 
prie Kanados Lietuvių Bendruo
menės, sudarytas iš pirm. Ka
zio Gečo, ir narių Kazio Mačiu- 
laičio, Onog Gailiūnaitės, Mari
jos Gudait'enės-Daugkšytės. 
Švietimo skyrius veikia glaudžia 
me ryšyje su Kultūros fondu. 
Švietimo ir kultūros reikalams 
remti finansų skyriuje Kanado
je dirba VI. Kazlauskas ii' Vy
tautas Abromaitis.

kad šioje technikoje Galdikas 
gausiai įveda peilio ar teptuko 
koto pradraskomąsias linijas, 
tai šie darbai, bent iš paviršius, 
gerokai išsiskiria iš dailininko 
ankstyvesniųjų darbų, šių prie
monių savoje tapyboje Galdikas 
anksčiau nebuvo vartojęs. 

Nesk'rdami perdaug reikšmės
Iš pacituotų posmų jau ma

tome, kad susitikome ne tiek su
• E. Matusevičiūtė yra išrink 

... . . ....... ta Kanados lietuvių Kultūros
Valerijono lašai” liudija, kad įį^technikTje sukurtų darbųĮ ^"nariaiM* 

Bet ir pats poetas apsikrovęs Mums įdomesni amerikietiški Galima būtų sakyti, kad vi- 3W autorius nėra ei ims poetas., dauguma yra didžįa.į vertingi,'* km 
mažesne kosmetika gudrybių dūmai. Lietuviški dūmai — tik- 'siems šios knygos eilėraščiams dls gabesnis uz daugell ‘Y’ subalansuoti ir stilistiškai iš- Drf.naų’, c^bnLIMvsAI1A ir 

pavidale. Tad ir pačiam tinka tai dūminėj lūšnelėj, o amerikie- šio to trūksta, jei nerastume jų kad ir nehumonstų. Tačiau, tie laikyti meno kūriniai K tokių,’?™“?’ „JT J Bar
tas patarimas (žodį “Amerika” tiški — visur. Lietuvos atsimi- tarpe vieno, kuris mus stebina. 13° lašai daugelyje vietų nelaša kaip tikrai nepaprafiti reikia į F’ondag planuoja gkirti

Nuplauk kosmetikos dažus, 
Amerika, nuo veido — 
juk jis iš tikro toks gražus, 
o išdažytas baido.

Rinkinys padalytas į dvi dalis: vienas geras vardas: Al-Dona. 
Lietuvos atsiminimai (S. N. žo-
džiais tariant lietuviški dūmai) jrįt“ b daktarU' kfek SU f0'1“ humoris-, šioms techniškoms Galdikui nau
ir Amerikos lietuvių tarpe (ame 
rikietiški dūmai)

Mum 
dūmai.

pinti į eilėraščio rėmus.

pakeitus “poetu”):
Nuplauk kosmerikos dažus 
Poete, sau nuo veido.
Ir t.t.

Eilėraščių tematiką pakanka
mai nusako jų antraštės: Imi- ko.

nimų skyriuje nedaug tų dūmų. Tai Pasikalbėjimas su medeliais. kaipnorėtų pacientas. Dak išskirti ..p0 tetaua” (nr. 6a) ir .. .
Nedaug ir humoristikos. Šaky-.Jis nehumorįstmis. Todėl neįei- aras atskleidžia juos perd,delta ..Saulėleidis,. (nr 24>. šiuosei J’a„nim UtemtūS T»j X 

š ko juoktis. Juokia-1 na į šio straipsnio temą. Tačiau kiekiu vandens, o vietomis su- darbuose nejauU kurio „ - J“™mo literatūrai. Tam rei-tum, nėra iš 
si autorius iš davatkėlių, juo
kiasi iš senbernių, ir vis nepa
taiko: nesuranda juokingo juo-

tenka pripažinti, kad tai puikus tirština purvu.
eilėraštukas, tinkąs mokyklų I Iš atskiestųjų
chrestomatijoms šalia Vytės Ne Krintančios žvaigždės, Dėdei, skausmo 
munėlio ir kitų žymesnių auto- Meditacijos pirmadienį, Realiz- kūrėjo buvo lemta.

. , . . . ... . . , i kalui Katalikių Moterų draugi-i anksto užplanuoto tikslo ir at-i, . . .. »1AA AA T. .paminėtini: rado kad kūrinys “eimė be! ja jau >neše S100-00- Is visoH rodo, kad kunnjs gimė be fondag jau turf 800
nes taip jau pačio

granto elegija, Ar laikini? Did-| Amerika — juokingesnis kraš rių. Dar šiai knygai neišėjus, mas ir romantika, Didelės šven- 
miesty, Iškaba, Doleris, Ties tas. Gal ne tiek pati Amerika, 'jis buvo atspausdintas Bern.1 tėg minėjimas ir dar kaikurie.
dangoraižia s. Indijonas, Yan- kiek joje gyveną lietuviai. Au- Brazdžionio redaguotoje “Eglu 
kee, Homo dipiensis, Trys Lietu torius ir čia juokiasi iš senber- tėję”, 
vos Amerikoj. Negriukė. Keen nių (jų, mat, visur yra). Ir iš
smiling, ir t.t. Tai imigranto iš- senmergių. Bet jis juokiasi dar Receptai ir meditacijos 
gyvenimų išpažintis, kaip teis'n- ir iš kitų dalykų, iš kurių pami
gai buvo skelbiama knygą rėk- nėtini: meilė, vedybos, šeimos Kai tave gundo piktos mintys, 
lamuoiant. I gyvenimas, girtavimas, kortavi- Velniai ir aukso tonos,

Tie išgyvenimai mums prie šir1 mas, valkatavimas, dolerių me- Tada paimk atsigaivinti 
dies. Tik reikėjo juos išsakyti džiojimas. Tai maždaug ir vis- Lašų valerijono, 
dailesnia’s posmais. kas. Tematika siaura. Tik daug

Savamokslio eilės

“Avė America” daugiau dė
mesio sukelia dabar, negu 1950 
m., kada ši 32 puslapių knygu
tė buvo išleista. Tada jos au- iš visų šiame straipsny minimų- 
torius plačiajai visuomenei ma- iu. Eilėraščių į ją sudėta apie

eilėraščių tomis pačiomis temo- Tai posmą iš “Valerijono la-

Konservatyvus modernistas 

Prof. A. Galdikas priklauso

r ų.
• Skulptorius J. Dagys sukū

rė augštos meniškos vertės Kry-
Eilėraščius gadina anglicizmai konservatyviai modern'stų šei- žiaus Kelio stotis Šv. Jono lie 
(juos ir vadinu purvu) ir peri- mai. jį8 8tovi kūrybinės laisvės tuvių bažnyč'ai Toronte. Tos 
dažnas graboriaus linksniavi- avangarde, kur besąlyginiai ko-! stotys pašventintos sausio 7 d.. 
mas- vojama už kūrybinį individua- Kūryba originali, figūros išdrož

Dr. S. Albinas moka atskie- lizmą, už savo aš. Gamtos dai- tos iš Kanados klevo ir įtaisy- 
dimą užmaskuoti šauniais pos- lininkas nedeformuoja, bet tik tos tamsesniame mahagony me- 
mais. Iš pirmo žvilgsnio tie pos- ją laisvai interpretuoja. Meni- džio fone.
mai atrodo reikalingi. Ir tik ge- niaį Galdiko tikrovei ir jo nuo-Į 
rai įsiskaitęs pamatai, kad ge- taikoma turi paklusti, medžiai,

Joana Čepaitė, baigusi mo-

riau būtų be jų. miškai, takai ir pievos’. Medžiai įCyt°jų s®minan34 Toronte, dės-
Krintančioms žvaigždėms už- Galdiko pe'saže yra sudvasinti °»

mis. Paduodu keletą charakte- šū”, kuriuos sutaisė ir sumaišė tektų pirmųjų keturių posmų jo pasaulio išreiškėjai. Šių iš- ^raž*ai v^rtinaiyias ir J1
K. B. Kraučiūno “Iš dūminės nngesnių antraščių: Meilės mi- S. Aliūnas. (nors trečiasis ir primena Vyt. reiškėjų dėka dailininkas skel- ^npSlpa°mokarTūsim^esiemsVnTo

lūšnelės” — storiausia knyga

100.
Tai savamokslio eilės, tariant 

paries autoriaus žodžiais.
1907 metais atvykęs į Ameri

ką, K. B. Kraučiūnas lietuvių

žai buvo žinomas.
Dabar apie Jurgį Gliaudą dau 

gumas žino, kad jis yra dviejų 
premijuotų romanų autorius, 
vėliau išleidęs dar ir noveles, o
šiais metais “Draugo” atkar- , tarpe ilgą laiką gabiai reiškėsi 
poje spausdinęs dar ir trečią kaip aktorius ir dainininkas. Ei. 
romaną. Bet apie jo pirmąjį pa- į les nuolat rašyti pradėjo kiek 
sirodymą su “Avė America” ne , vėliau ir spausdino jas Ameri 
daug kas žino. Tas 25 metraš
čių rinkinys mažai kieno buvo 
pastebėtas.

Gal tai ir nevisai humoristi
niai eilėraščiai. Vietomis jie at
rodo panašūs į elegijas. Gal tai 
humoristinės ar satyrinės elegi
jos, jei taip galima būtų sakyti.
Visdėlto visos knygos pagrin
das — dailus juokas.

A? vyksta. Jurgiui Gliaudai 
dailiai juoktis? Iš pirmo žvilgs
nio atrodo — taip, iš antro — 
nelabai.

šnys, Mano su pačia duetas, Gal šios 64 puslapių knygų- Sirijos Girą). Paskutiniai trys bia retai kieno akiai įžvelgiamą 
Vesk lietuvę, Kur buvau aš va- tės autorius ir nėra tikras dak- posmai kenkia eilėraščio vienti- gamtos grožį. Sunkiai įskaito- 
kar naktį? Kaip sulopyti suply- taras, bet jo receptai daktariš- mimui. Eilėraštis Dėdei būtų raą, gamtoje nuolat k'ntantį rit- 
šusią meilę, Ką daryti, kad do- (humoristine prasme): “jam- klasinis humoristinės poezijos mą ir su saulės spinduliu nuolat 
lerių pritrūko, Smuklininko rau. bus ir choriėjus pamaišyt su la- pavyzdys, jei išmestume penkis besikeičiančias kūrėjo bei gam- 
da, Prapuoliau, žmonele..., Jau- kiniais”, žinoma, neužmirštant vidurinius posmelius, o paliktu-' tos nuotaikas. Čia Galdikas iš- 
nikis praplikęs, Kur tas saliūnė- ir vabalninkietiško alaus ąsočio, me tik du pirmuosius ir du pas-' kyla kaip nepaprastas mūsų kū
lis, ir t.t. kurio nėra Chicagoje ir

kos lietuvių periodikoje. Bet davau ritmą”, — sako. Tai ge- 
pirmasis bandymas jo buvo su- rai. Kitoj vietoj vėl sako: “Ra-

Autorius — savamokslis. Tai reikia sukti į barą. 
negalima daug ko iš jo ir norė- Autorius ne tik receptus duo
ti. “Iš pradžių, rašydamas eiles, da, bet ir medituoja: 
kaip buvęs dainininkas, tik spė

todėl kutiniuosius. Viduriniai posmai 
eilėraštį tukupletina.

Kuplctina eilėraščius ir ang
licizmai (televižen, šapos, flia-

rėjas, gimęs ir augęs paprasto
je Lietuvos žemėje. Šia proga 
mes jam linkime sėkmės tarp- 
taut'niuose vandenyse ir magiš-

kurtas daug anksčiau, dar Lie 
tuvoje, 1900 metais 

Kaip ir pridera visų laiku jau-

šydamas eilutes, ilgai negalvo
davau”. Tai jau blogai. Šio rin
kinio eilėraščiams kaip tik ir

nuoliams, Dirmą.ii savo eilėraš- trūksta ilgesnio ga’vojimo. 
tj Kriaučiūnas skiria pirmaiai Rinkinyje yra eilėraščių ir ga 
savo meilei atžymėti. Tačiau jis na sąmoningų. Vienas iš tokių 
nedainuoja apie meilės kančias, — Oi kaip gaila, oi kaip gaila, 
kaip priderėtų jaunuoliui. Jis oi oi oi. Pradžia gana vykusi ir 
tik pasijuokia iš myVmosios na- techniškai:
mų, iš jos pikčiurnos motinos!
ir pasipūtusio t?vo, kuriems ne-: Kain man gaila, oi oi oi, 
patinka, kad pas jų dukterį lan-1 Kad gimiau aš Lietuvoj!

Iš po baliaus kartą ėjom 
Tiktai penkis kvartalus,
Ir staiga me3 pastebėjom, 
Kad pasaulis apvalus.

Apvali alaus statinė,
Tr apvalūs pinigai,
Ir apvalios gasDadinės 
Suka galvą neblogai.

Kas apv::.).t, tai ir aukasi. O

tai, furkaučiai, kvitinimai) ir kosios galios atveriant duris į 
slavizmai (pletkai, skūros, apže- savl)jų sesių ir brolių širdis.
nijimai). Kupletina juos ir to
kie vardši, kaip Four Roses,
Sunny Brook, Florsheimas, Pet
kus, Eudeikis, Gurskis... O kup
letai tinka tik tam tikram lai
kui ir tam tikrai parapijai. Ki- Philosophical Library išleido 
tu laiku ir kitoj parapijoj jie knygą Gabrielio Marcei: “The

Paroda tęsis ligi 1956 m. sau
sio m'čn. 21 d.

Apie krikščioniškąjį 
egzistencializmą

kytojams. Ji taipgi grazai tal
kina lietuviškose organizacijo
se.

• Agr. Magi. Vinkšnaltienė,

kur' taipgi žinoma ir savo eilė
raščiais, su savo mokinėmis S. 
Paulyje, Brazilijoje, ruošia pa
vasarinę lietuviškų jucctų pa
rodą.

• Dali. T. Valius trims mėne
siams išvyko meno studijinei 
kelionei į Vokietiją, Prancūziją, 
Italiją.

• Nijolė Jankutė iš anglų kai 
bos išvertė Edgar Allan Poe hu
moristinę novelę Dr. Dervos ir 
nrof. Plunksnaičio sistema.

nebetinka. Decline of Wisdom”. Šiame vei-
Daugelyje vietų netikslūs kir- kale duodama dabarties visuo- 
ii. Jų reikėtų vengti. Ypač ri-

Karas visam tam, kas nuver
tina. sumažina, trukdo ir degra-

sukasi ne tik žemė, ne tik auto-į muose. 
mcbilio ratai, bet ir “tavo žmo-į Geriausi eilėraščiai: 
na su kitu”, žodžiu, sukasi vis-įlietus, Burtai, Valerijono lašai, l čių vertybių reikšmę.

menės kritika krikščioniškojo
egzistencializmo ir personalizmo duoja žmogų; protekcija tam, 

Sausas šviesoje, iškeliant nenykstan- j kas tvirtina, kilmina ir augština
jį _ V. J. Budrikas
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Nutautinimas Lietuvoje
Sukolūkintas elementorius

JUCZAS UNG , Stockholmas

' ,a Šešupė, arba net ir ne Ta- 
jL etuvos himną, o pionie- 
ų dainą:

DTTCNRASTlS DRAUGAS. CHICaGČ. ILLTNoifl

Tautiniai šokiai nepriklausom j j Lietuvoj, Kauno stadione

rusiškos. Taigi, Lietuvos kom- o šis efektyviai vykdomas ir pri- 
šoniukai netuti savo ženklelio, žiūr.'mas nulietuvinimo procesas 
nors apie jį ir rašo vaikų ele- yra vienas iš pačių pavojingiau- 
mentoriuje. j šių mūsų tautos ateičiai.

Elementorių užbaigia Mask-
i vos ir Vilniaus spalvoti paveiks
liukai su atitinkamais tekstais.
Vilniaus paveiksliukas buvo mė "■ ik laiHBOiaiAl

f I I’ardaviiiuut Ir Taisymasginta taip nutepti, kad jame

P&J. JOKUBKA

matytųsi Gedimino pilis, bet ne
simatytų nė vienos bažnyčios. 
Tačiau, kad ir kaip besisteng
tum, sunku surasti kampelį mū
sų brangioje sostinėje, iš ku
rio nesimatytų kurios nors iš 
jos gausių bažnyčių. Taip ir ele
mentoriaus paveiksliuke — baž
nyčios čia matomos, tačiau jos 
nubažnytintos — nuo bažnyčių 
bokštų nuskaldyti kryžiai. Tai
gi, vis kaip nors atsigriebta.

Ir taip pačia lietuvių kalba 
jau nuo pat pirmųjų dienų ima
mi nulietuvinti Lietuvos vaikai,

4102 Archer Avė., »♦ Mozart 
Chicago 82, III. — Tel 8-8617

PIGIA* IK SAUGIAI
PERKRAĮJSTAU
BALDUS
VIETOJE Iii lai TGLiAL

K. EIDUKONIS
Turto nauja dldelj sunkTeitmf 

ir apdraodaa
«9S0 8. l'almau, Chloatfo 19, m 

TH CRnveblJI • -IA9*

Kadangi Kremliaus viešpačių 
ir . “neklaidingųjų” mokytojų 
tikjlas yra 3U sovietais sulygin
ti ir tuo suubaginti visas jų pa
vergtas tautas ir grasinimais Tėvai apie laisvę ir laimę svajo- 
bei bausmėmis versti išpažinti /jo,
tik vieną mokslą — komun'zmą, Kovojo su priešu dažnai,
tai tas nvsusinimo dalbas pra- Mus Leninas veda, mus Stalinas Tavęs jų bombos neužklups štai pino netik savo kraštą, bet pasi-
dedamas jau nuo pirmųjų mo- /moko— i /ga... grobtąs sritis, jų tarpe ir Lie-
kyklos dienų. Iš tos taip visur Mes — Tarybų Tėvynės vaikai. Visam pasauly žmonės taria žo- tuvą. O kaip gi buvo Lietuvos
triūb'jamos “neribotų galimumų /<Ų— nepriklausomybės laibais? Sa-
tautinės laisvės” telieka tik tiek, Ta gi ir vėl Tarybų Tėvynės, Kurį pasakė Stalinas: “Taika!” vo mokykliniu standartu ir
kad dar bent ligi šiol le'džiama k.taip sakant mot nos Rusijos, (67 p.) iu. einančio jaunimo, jau-
mokykloe<! skaityti gimtąja kai- o ne brangios Lietuvos, kad ir • i ' ■ iš visų visuomenės klasių,
ta ir tai tik išviršine forma, tu- sovietinės, vaikai. Vaikas p'r Ar kada kas girdėjo'lietuvę ič'u Lietu, a toli buvo pra-
rinys jau nebelietuviškas nuo moję eilėje priveistas išmokti motiną dainuojant tokią lopši- .engus ir tą pačią Sovietų Są-

vynei” Rusijai. Iš teksto 112 
pusi. matosi kurlink vedamas 
Lietuvos jaunimas, o iliustraci
ja — komjaunuolių ženkliukas 
aiškiai nurodo priklausomybę

X Įtusjai: ženklelyje raidės

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

pirmųjų klasių. Vaikas jau nuo pajusti, kad jis pirmoje eilėje n?' ir.ngą. Okupavę L'etuvą 1940
pat pirmųjų dienų mokykloje yra Sov'ętų Sąjungos, o ne L:e- Apdainuodamas gi savo kny- m. rusai rado kultūriškai daug 
lenkiamas "ddžiajai tėvynei”, tuvo3 vaikas. gėlės, lietuvis vaikutis baigia: ąpgštesnę už jų “didžiąją tėvy-
apie savo gimtąjį kraštą jam
Nebetenka išsamiau sužinoti. Kiek pirmoje dalyje buvo, pa

lyginti, nedaug tų propagandi
nių naujadarų, tiek antroje jų

... , ,, .... pilna. Visur kaip raudonu siū-pradmes mokyklos pirmajai kla- * ... .. . V.. , .r .. . lu vietoje lietuviško kaimo ci-

Paimkime kad ir tokią, rodos, 
nekaltą knygą kaip elementorių

Miestą' mŪ3U gražūs, 
Girios mūsų žalios. 
Visada mylėsiu 
Aš Tarybų šalį. (69 p.)

Medelį reikia bnkti, (tol jau
nas, taip elgiamasi ip su Lie
tuvos vaikučiais ruošiant juos 
komunistų partijai.sei. Jis gražiai lietuviškai va

dinasi “Saulutė”, sudarytas A.
Cyplio ir S. Pupeikio, iliustruo
tas net trijų dailininkų. V. Ba-
čėno, N. Zelinskio ir P. Pauliu- . ,. . . ». •. ._ ——.—~~------ -—  -------- -- -------- - --------- , -............ —
ka'čio, išleistas 1955 m. Vartant įUT. -1,?1 ,?^Ve,^a, kOlU/ rybinia: žmonės karštai myli sa- čiami paklusti ne tiek komun's-
elementorių ir žiūrint paveiks- , Ie.Clai ‘ ls , ° uRls Jv, vo Tėvynę — darbininkų ir vals tų partijai, kiek “didžiąjai tė-
liukus, teksto dar neskaitant, kiekvi*namT .P^lapyje sutinka- tiefiių tėvynę.. Taigi didžioji------ ----- ---------
tuoj metasi į akis lietuviškos ap- e.Uy°^. n1^ ° ,l ? “Tėvynė” (ji visur ir rašoma
linkos pasikeitimas, lietuviškos ?.e Iį ? 1 ę’ * % 1 . °u lai‘ iš didžiosios raidės) yra svar-
nuotaikos visiškas nebuvimas. . ai ai .ma ° rau on4Ją biaus'a, gi Lietuva — kam čia,
Apl'nka visur tokia svetima, vi- ,U.H yGZa Iavas t va.s ji tik didelis kolūkis, pristatąs
sur pridrėbta murzinos raudo- ^an e lus • al=x °u'i Maskvos ponams sviestą, sū-
nos spalvos. Ir vaikučiai paveiks *leČlU Pakaitas plaukia u Krem riug) la-iniug
v , • . . . . r . liaus aruodą. Nenuostabu, kad
hutose atrodo visai nebelietu- Supaūindant vaikučius su spa
ywki, ispurtusiais veidais (ma. ljo revoliucija. jiem„ brukamas
y, norima pa lez l, a ..u nams jokio susidomėjimo štai koks melas: “Darbo žmo-

ų. priešingai, „e vienam nes ilgai vargo. Neturtngi vai-'

na kolūkis. Visas elementorius, T , Ii' vėl: vaikutis turi mylėti Pradžios mokyklų va'kai ver-1
su to užtinamas. Ir tėtė d rba darybų šalį, o ne savo gimtą ją čiami būti pionieriais, o vidu- 
koultyje, giriamasi, kad kol- §ajį Lietuvą. 115 p didelėmis, riniųjų — komjaunuoliais. Bet 
ūkyje labai smagu , kad pasi- negįomįs raidėmis užvelta: “Ta tikrumoje ir vieni, ir kiti ver-

ERS
GIRLS — \YOMEN

We have immediate openings 
įn our assembly deparunent 
Permanent work.
EXCEPTI0x\tALLY LIGHT 

ASSEMBLY 
ALL SHIFTS

5 day — Hours 8 a. m. to 
4:30 p. m.

INDUS^ĘIAL MOLPED 
PRODUCTS CO., INC. 
5201 N. AVONDALE 

ROdney 3-5700

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

4038 Archer Avenue Tsl. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prszldent«

tomis galvutėmis, visi padaryti jų iššauktų, ir iššaukia, liūdesį kai negalėjo lankyti mokyklos.pionieriais su raudonais kakla-; ... _. ’ .. , 4 T- _ ; i, ;... .. , . — tokias vežimų voras ue bu- Jie nemokėjo nei skaityti, nei
aslisr'i™ »rate maty« -niau rasyti-”Nejau?i tatai taik°-!

.[okupantams rekvizicijas. O čia ma Lietuvai tuo laiku, kada 
Elementorius suskirstytas į argį kas jiįtaSj jeigu ne rekvi- bolševikai ją pagrobė 1940 m.

dvi lygias dalis — pirmoje da 
lyje viename arba dviejuose pus 
lapiuose supažindinama su vie
na kuria raide, duodant atitin-

zici jos!
Visame elementoriuje nė vie

no patriotinio lietuviško eilė-
, , raščio. Prigrūsta visokių nesą-kamus pavyzdi™. Antrąją da- monių štai motina dainuoja sfl. 
lj apima trumpi sąryšiniai teks- nuį lopšinę.
tai skaityti.

Pirmoje dalyje parinkti pap- Mi k ramia, b 
rasti, vaiko aplinkai gerai pa- .
žįstam! žodžiai, tačiau neapsiei- Ai tavQ skaistųjį budHu',
narna ir be propagandinių nau- Ncs dar kažkur " 
jadarų, kuriuos vaikas yra ver: r jjo.
čiamas priimti. Tarp raidės “P“

Tiesa, kol Lietuva nebuvo at
gavus savo laisvės ir nepriklau
somybės, rusų carai, kaip ir da-! 
bar Maskvos ponai, engė ir slo-

pavyzdžių skaitome ir kad “Si-
/vena

Gauja negailestingų žmogžudžių.
mo dede buvo pirmūnas. Dabar pQ]i „„„„„„ • ■ -
dede didvyris. Dėdė — darbo; . ’ . 1
didvyris. Dėdės ordinas žiba..." /nuo i
(37 p.). O raidei
Jonas uždainuoja:

“J” štai ką Siuntiniai j Lietuvę

Lietuvių bendrovė OVER- 
SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVA ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garantija 
— pilnas draudimas. Visus rei-

Lietuva — šalis gražioji,
Kalvos, gojai ir laukai.
Susiūbavo, sužydėjo
Visas kraštas raudonai.

Ir sužydėk tu man visur rau
donai. Nejaugi Mičiūrinas ir Lie 
tuvos laukų žalius ar gelsvus 
rugelius pavertė raudonais, ne
jaugi pur enos ir žibutės, bijo- kalingus mokesčius sumoka 
damos Sibiro šalčių, pradėjo žy- siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
dėti raudonai (!). O raidei “H” nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
negi rasi dėkingesni žodį kaip Londono, Anglijos, tad labai 
herbas. Ir čia šalia vienas kito greltąs pristatymą#, 
stovi užvolioti Sovietų Sąjungos1

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 
SKĄUDANCIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negaii ramiai nPdCti ir naktimis 
miegoti, nes jįj užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą, 

'niežėjimą ir skaudėjimą seną atvi
rą ir skaudžiu žaizdų, užbėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
t|. Vurtokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
S1K. Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’8 EOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiOstančIos, suskilusios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo Vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
ot„ $1.35, ir $3.50.
Virkite vaistinėseChl 
ragoj ir apylinkėse—
M ii wau kee, Wls’c., Ga 
ry. Ind.ir Detroit, Ml- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order J

I V.RADIOSUl 
Į (lempos-dalys-baterijos) I
/V taisymas^ 
įnamuosedirbtuvėsi 

—100% —
^4 RANTO a

{CAMzenithĮ

ūoinfl
TELEVISION

Į(sav. inž. A. Semėnas)|
3130S.Halsted-DA6-688’

Duona tr f vairias «kor 
boikote* kep*

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

Tel. CLifside 4-6376..
Pristatome } visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia } visus artimuosius 

mlSotua.

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

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKAS, Sec’a

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., ponktad. Ir 
•ešt. 9 ▼. ryto Iki 4:10 p. p.

Trečlad. t ryto Iki 1S o 
Ketvirtad. 9 vai. Iki 1 rak.

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparsiu Taisymai

Sąžiningas ir garantuotas darbu 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer Sk 
Tel. VI 7-C087 — VI 7-3037

PARKUOLME SERVICE 
STATION

5000 W. Cermak Rd., Cicero, UL 
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
William J. Grigelaitis, sav.

PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimą ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:
3415 S. LITUAN1CA AVE^ CHICAGO. ILL.

ANTANAS VILIMAS
Telefonas — FRontier &-1883

ir Tarybų Lietuvos herbai. Jie 
daug kuo nesiskiria, svarbiausi 
atributai — raudona žvaigždė, 
kūjis ir pjautuvas. Raidei “Ch” 
atstovauja žodia chorąs. Ir cho- 
las uždainuoja ne kokią gražią 
vaikui mielą dainelę, ne Kur

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVA gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO 
COMFANY 

4426 S. Itnckwell St. 
Chicago 32. III.
Tel. YArds 7-4337

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

LEGULO, Department D.
618 W. Eddy St. Chicago 3*1, IU.

’SSTELS'SarTSJiarBJSraSBSHi -■*.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOUNO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi Motorai, stabdžiai, 
transniisijos ir t. t. MOBILGA8 benzinas, (vairių rū&ių alyva, 

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

M- ČK8AS, patyręs auto

MES PRISTATOME ANGLIS BEIj 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mes taipgi perkrausi ome jūsų baldus žangiai — keletą blo-l 

! kų ar Jieliasdefiimts mylių. Reikale šaukite mus. i
, Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Ylrginia 7-7097(

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Siuijas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Vigus ir sąžiningas 
patarnav tinas.

R ŠERĖNAS
4310 S. Wo<xl St., Chicago »,

Illinois, tel. VI 7-2972

N0W...
Laimingieji, kurie 1955 m. prisidėjo prie mūsŲ Kalėdų Klubo—( hrist
inas Club, lapkričio mėnesį gavo čekius. Prisidėkite prie mūsų 1950 m. 
(h ris tinas Club ŠIANDIEN!

UniversaI Savings
1800 So. Kalstei! Street • Chicago 8. UI. • HAymarket 1-2028

and Loan 
Association
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Naujoji graikų literatūra
i ii

J. TININIS, Los Angeles, Caltf.

Senovės graikų literatūra bu
vo pasiekusi labai augšto meni
nio lygio. Vargu ar kas iš vė
liau gyvenusių pasaulio rašyto
jų yra iki šiol pralenkęs Home
rą, Sapfo, Pindarą, Eschilą, Eu- 
ripidą, Sofoklą ir Aristofaną. 
Deja, tautai praradus savo lais
vę, užsibaigė ir graikų litera
tūros žydėjimo laikotarpis. Tai 
atsitiko pirmame prieškristinia- 
me šimtmetyje, kada paskutinio J 
ji Graikijos karalystė buvo pa
vergta romėnų. Po to graikų 
tauta per ištisą keliolikos šimt
mečių laikotarpį nebepagimdė 
žymesnio rašytojo. Ir tik devy
niolikto amžiaus pradžioje, atsi
radus tautoje nepriklausomy
bės atsikovojimo sąjūdžiams, 
pamažu pradėjo atgimti ir grai
kų literatūra. Tačiau iš pradžių 
ji buvo daugiau ar mažiau Va-< 
karų literatūrų įtakoje. Taip 
pat stipriai ją veikė ir klasikinių i 
laikų autoriai. Ji išsivadavo iš, 
šių įtakų ir visiškai subrendo! 
tik per dvidešimtojo amžiaus 
pirmąjį penkiasdešimtmetį. Šio 
laikotarpio ragytojai ėmė varto
ti savo raštuose liaudinę (de- 
motikė) žmonių kalbą, visai at
sisakę nuo puristinės (kathare- 
vousa) jos formos, dėl kurios 
įteisinimo literatūroje smarkiai I 
kovojo devyniolikto šimtmečio 
rašytojai ir kalbininkai. Be liau 
dinės kalbos šio laikotarpio ra-' 
šytojams charakteringa dar ir 
tai, kad jie savo kūriniams te
mas pradėjo imti iš savo tautos 
gyvenimo: graikiškojo gyveni
mo tikrovė tapo jų kūrybos ob
jektu. Dabartiniai graikų rašy
tojai, kaip ir klasikiniai jų pirm
takai, vėl atrado savo krašto 
gamtos grožį ir žmogų. Paga
liau pažymėtina, kad šiame lai
kotarpy išryškėjo ir literatūri
niai žanrai: poezija, romanas, 
drama.

Poezija

Pirmas žymus atgimstančios 
Graikijos poetas buvo Dionisi- 
jas Solomas (1798 — 1859), 
didelės jėgos lyrikas, ypač iš
garsėjęs savo “Ode laisvei”, ku
ri vėliau -tapo tautos himnu. 
Tačiau kurkas už jį garsesnis 
buvo Kostas Palamas (1859 — 
1944). Beveik visą savo gyveni

mą jis praleido Atėnuose, kiuop 
ščiai studijuodamas senovinius 
savo tautos poetus ir filosofus. 
Taip pat jis buvo gerai susipa
žinęs ir su Vakarų Europos li
teratūromis. Prancūzų simbolis
tai taip jį paveikė, kad jų įtaką 
galima atsekti ir jo paties kū
ryboje.

Palamas pasižymėjo nepap
rasta erudicija, proto gilumu ir 
fantazijos lakumu. Savo eilėraš
čiuose jis jungė intelektą su 
jausmu. Jis buvo augštų ir kil
nių idėjų kultyvuotojas. Svar
biausi jo poezijos motyvai buvo 
humaniškumas, dora, laisvė, tei
singumas ir demokratija. Rašy
damas apie graikų pergales ir 
kovas, jis pasiekė Eschilo ir 
Pindaro augštumų. Jis ištobuli
no ir praturtino liaudinę graikų 
kalbą. Lyriniai jo eilėraščiai — 
tikra žodžio muzika. Jo poezija 
pasižymi nepaprastu grakštu
mu, minties gilumu, lyriškumu 
ir subtylumu. Jis buvo nepralen. 
kiamas ritmo ir rimo meisteris.

Jis gyvai reiškėsi taip pat ir 
kaip kritikas bei filosofas ir 
daugiau negu penkiasdešimt me 
tų davė toną visam intelektua
liniam graikų gyvenimui.

Palamas buvo ne tik pasaų- 
1 linio garso poetas, bet ir pati 
1 ryškiausia naujųjų Graikijos lai 
1 kų intelektualinė figūra.

Jis paliko daug tomų lyrikos 
ir epinių poemų. Svarbiausi jo 
.kūriniai: Nesudrumstas gyveni
mas, Karaliaus fleita (bizanti
nis epas), Čigono dodekalogas 
(ilgas epas), Kapas (elegijos), 
Mano sielos akys, Altoriai, La
gūnos išsiilgimai ir Himnas A- 
tenei.

Palamas rašė ir novelių, iš 
kurių pati geriausia Palikaro 

1 mirtis.
Nors ne taip garsūs kaip Pa

lamas, bet dar gana žymūs grai 
kų poetai yra Sikelianas (1884 
— 1951), Kavafis, Seferis ir E-' 

'lytis. Sikelianas yra lyrikas J 
optimistinės minties poetas, ti- 

! Ms į gyvenimo darną ir grožį.! 
Jis įsteigė vadinamąjį delfinį 

j sąjūdį, kuris stengėsi jungti) 
krikščioniškąjį religingumą sų 

1 pagoniškuoju. Iš jo kūrinių iš- 
' skirtini kaip geriausi šie: Re-

j.'s»
» ."F- j •-'SaL' n

Koplytinis kryžius. Iliustracija albumo „Lietuva”

gėtojas, Prologas gyvenimui ir 
Dievo motina.

Kavafis savo eilėraščiuose ša
lia liaudinės kalbos vartojo ir 
puristinę jos formą, vadinamą Į 
katharevousa. i

Iš Seferio kūrinių pažymėtini: 
Stanca, Cisterna ir Kichlė. Ely-' 
tis yra lyrikas. Žymiausias jo 
kūrinys—Pirmoji saulė (1941).

Patiems naujiesiems ir jau
niesiems graikų poetams daro 
stiprią įtaką minėtieji Sikelia
nas, Kavafis ir Seferis. Taip

JŪSŲ APDRAUSTI INDELIAI

Neš ^2^° Didesnį Dividendą negu iki šiol
PAS

ST. ANTHONY SAVINGS
Prądedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI-.. AUTOBUSU KELIONĖ
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 mylių) atidaryti naują suskaitę 

$50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

VELTUI. TERMOMETRAI
Su kiekvienu $50.00 ar didesniu indėliu!

Kad gavus mūsų padidintą dividendą, nereikia pinigus išlaikyti ilgą laiką 
Dividendas bus išmokamas kas šešis mėnesius... Pradėkite indėlius dabar ir 
tapkite turtingesni 1956 metais.

S

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN AĘSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tel. TOwnhall 3-8131 ir 8132

Alidara kasdien; Uždara trečiadieniais ........................ JUOZAS GIUBAUSlvAS, Vedėjas

' r’nių yra; Variantai ir Gyveni-' 
mas, o iš Malakassio — Valan-1 
dos ir Asfodėlės.

Poetas Skipls savo eilėse at
sisako individualizmo ir siekia 
panteizmo. Nepaprastai gražūs 
jo kūriniai yra: Valandų kelia
vimas, Didysis pūstelėjimas, Gė
lių serenada ir Apolono daina.

Iš pačių naujausių poetų pa
žymėtinas A. Diktatas. Tai stip
rus švelnaus lyrinio jausmo po
etas, 1944 m.‘išleidęs brandžią 
geriausių savo eilėraščių rinkti
nę.

Negalima čia nepaminėti ir 
dviejų poetų, kurie savo kūry
boje eina surrealistiniais keliais. 
Tai M. Empeirikas ir M. Engo- 
nopoulas.

Romanas
Pagrindinis naujosios graikų 

literatūros žanras — romanas. 
Jis turi daugiausia kūrėjų ir 
skaitytojų.

Žymiausias graikų romanis
tas yra Grego rijus Xenopoulas 
(1862 — 1951). Romane (ir 
dramoje) niekas iš naujųjų grai 
kų rašytojų jo nepralenkė. Sa
vo romanuose jis meistriškai 
vaizduoja sunkų žmonių gyveni- j 
mą Jonėnų jūros salose* ypač 
savo gimtojoje Zantės saloje, 
Atėnų amatininkų buitį ir aris-' 

Nokratų prabangą. Jis yra ryš- 
i klausias graikų socialinio roma- 
) no atstovas, sukūręs ištisą gale-1 
i riją įdomių tipų.
i Pažymėtina, kad jis buvo ka- 
j talikas. ” }

Xenopoulo veikalai sudaro dvi 
dešimt šešis tomus. Geriausias

pat juos veikia ir anglų Nobelio 
premijos laureatas T. S. Eliot.

Iš jau mirusiųjų poetų čia 
dar reikia išskirti Melachrinas 
(1880 — 1952), Skipis (1881 — 
1952) ir Malakassig (1870 — 
1943). Pirmasis ir tretysis dau
giau simbolistiniai poetai. Vie
ni iš geriausių Melachrino kū-

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATPMK 
VISOKIŲ RCSIŲ *
MEDŽIAGĄ

CARR MOOD Y 

LUMBER CO.
STASYS LITWINAS. Pre*.
8089 So. HALSTBD ST.

TOL Vletory «-1«7« •*'
APKAINAVIMĄ IR PREKIŲ PRI 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI

RaRTIN® ATIDARYTA kaadlen nih
4 vai ryto Iki « vai. vakaro l» 
AeAtad tenlaJa Iki 3 vai. vakaro

MOVIMO

IS TOLI IR ARTI
NAUJI DIDELI TUO KAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO IRANK/AI 

ILSU Merų PATYRIMAS -PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAI

JUOZAS
■9209

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

MES PAECPINAMF, KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

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

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3-4711

I'cllv Raudonis. n»r. Ir menadl.*rt»
Krautuvą atidaryt* e«ktn»dlroi»ln nuo II Iki 4:14.

mnuiii n 
Tt H1HKAITAV. 
TAI Iri MITE IftL 
PAIID1 ODAM Y 

EOIIM.U'MAm I

Jj I —

jo romanas — Raudona uola. 
Taip pat žymūs jo romanai: 
Izabelė, Moteris trimis atžvil
giais. Truputį silpnesni, bet pa
kankamai geri: Pasaulio žmo
gus ir Margarita Stefa. Garsi 
jo novelė — Nedorasis kelias.)

Nedaug nuo jo teatsilieka ki
tas gaisus graikų romanistas 
Nikas Kazantzakis (1885 —).į 
Iš pradžių jis studijavo teisę'; 
Atėnų universitete, įsigijo dr. 
iuris laipsnį. Vėliau pas Berg-Į 
šoną Prancūziojje studijavo fi-J 
losofiją, o Vokietijoje ir Itali
joje — literatūrą. Tai labai pla itaus masto rašytojas: ne tik 
romanistas, bet ir epinės poezi
jos kūrėjas, dramaturgas, eseis- 
tas ir Vakarų Europos klasikų

vertėjas, kandidatavęs net į No
belio premijos laureatus. Tačiau 

(Nužeita j 6 pufu.)

aocaoi iocjoi

Telef. REpabfie 7-6bu3 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigu* 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Atstovas 
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960
■■ OBaorrr—sasaoBaoEST

MAROUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, CELES S ESTVVEMS. LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
Savininkai: ANDRIUS ir ELENĄ (SANBOM) STANIUOS

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

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

J. G. TELEVISIQN COMPANY

2512 W. 4-7th St. Tel. FRontier 6-1998
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomavimui

C RA N E SAVĮNG§A^r
2555 ĮVEST 47th STREET I.Afayette 3-1083

B. R. Fietkieuicz, pre/,.; E. R. Plctkleuicz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkaine valstybės bonus. Taupytojams patarnauvįmai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki IT vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

C?

E UIC K’AS

LIETU VISKAS

AUTOMOBILIS

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvienu Santaupos Apdraustas Įlįl $IQ,QQ6.QQ 
IR

. Futoku Duoimos Nanty Igijimyl 
L»»g»omii

««|«A6Q S4VIH6S & igan tssn
6234 S. We^tem Avė. Chicago 36, tyl.

crahį HYings a L0Ą1 «$«•
25S5 W. 47tfa St.________________ CĮūcągo 32, IŲ.

DISTRICT SAVUĮGS t LQAN A$S«.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

UNIVERSALSAVująfl

|8Q0 S. Halsted S(. Cįicago 8. UI.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS PELNINGI PATARNAVIMAI.
HITAI
Kili

APIHIAl STO.I S1ll.iHm.tMMl |s| AH;»>.H„ Al K SCI ALSIAS. VV JAI I’AIHIM MAS l»IY IIH.M>>s t $ l'.YIh I I
TAI Iri MG sbYlU YI: OI’TIOVYL............. 114) M K. hYLfIM llt VAKAĮ VH s

AIDAS IškltflAVl čl-.KIIS llt AI’MOKA>T VIHOlUAI blAK llllilk t L 
Al.ltZlos IIUM S. SAMI I’AMKGIAJS l’ltl LES AM lAt SI OM S.>IAGOM. stZISGl 
•ASAI KIT — (.ItGV LIULI, II-7..75, ' » '«

V L
SKY IU.M. GALITE TAI'VYTI llt HLIl 

AP, _ ______ iamh.
.YlfhV ALKtflA IIIYIOLYPY

CHICAGO SAVINGS and LOAN ĄSSOCIATIUK. 6234 SPUTH WESTERM AVL

;IZII I 1‘Ai’AUSAVIMAS AAIUAM".

ISVLSTYIl,>. 
LYIAKI.M. St •
IAkl-.KIAM llt 

Iii KITAS |N-

PllO! 12 Y Al- — H Y’Al, AM !LW UI PLAK I’ ė th.1 4 Y Ah KLT. M IKI 8 ta! tak !'ro»' LZU.V.HY l’A VII1) DILS ) &LVT. » Ui! ‘2 I’OPILl
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LITERATŪRA IR DOROVE
.1. KIZMICKIS, D. Britanija

Gilus eruditas kard. Nevina- 
nast kuris tikrąjį tikėjimą atra
do tik po ilgų studijų ir svarsty 
mų, kartą pasakė: “Kurti nenuo 
dėminja literatui a apie nuodė
mingą žmogų yra kontradikci- 
ja”.

Šitą pasakymą pacitavo Vo
kietijos episkopatas — kardino
lai, arkivyskupai ir vyskupai — 
lapkričio mėnesį išleistame bend 
rame ganytojiniame laiške.

Katalikai rašytojai yra teisūs, 
iškeldami gyvenamo laikotarpio 
blogybes, bet jie tai turėtų da
ryti tikslu padėti nugalėti jas, 
- pabrėžė minėtame laiške.

Ir mūsų spaudoje kartkartė
mis pasigirsta balsų apie tai, ką 
Vokietijos episkopatas pavadi
no rašytojų kūryba, vaizduojan
čia “gyveninio tamsesniąją pu
sę”:

“Mes sutinkame, kad vadinti 
dalykus jų tikrais vardais ir 
pripažinti blogio galią pasaulyje 
yra didelė vertybė ne tiktai li
teratūrai, bet taipgi mūsų laiko 
pastoracinei veiklai”.

Tačiau tuojau pat tame laiš
ke pažymima ir tam tikros są
lygos, nustatant tokios literatū
ros vertę. Būtent: tokia litera
tūra yra be abejo vertinga, “jei 
ji siekia nustatyti mūsų laikų 
tikrą diagnozę”. Jos pagalba tu 
retų būti pataisytas klaidingas 
ir sentimentalus požvilgis į gy
venimą.

Toliau laiške dar aiškiau iš
ryškinama Bažnyčios pažiūra j 
literatūrą: “Mes drjstume kal
bėti apie tokios diagnozės bū
tinybę ir pareigą, tačiau, kata
likų tikėjimo ir katalikų doktri
nos akimis žiūrint, moralinis ir 
religinis poaugštis, paties Die
vo duotas, turi išlaikyti nepa
žeistą vertybę”.

“Mes nekalbame už nuduoto 
pamaldumo literatūrą, bet už 
tokią, kuri, nustačiusi mūsų lai
kų- diagnozę, prisideda prie jų

pataisymo", lašoma Vokietijos 
vyskupų ganytojiniame laiške.

Vyskupai perspėja rašytojus,1 
kad nesudarytų skaitytojams 
įspūdžio, jog “žmonės yra be
viltiškai ir neišvengiamai tam-j 
sybių jėgų niokojami”.

Kartu vyskupai ragina rašy
tojus savo raštais išmušti skai
tytojams iš galvos klaidingą įsi
vaizdavimą, kad taip blaivios 
gyvenimo realybės ir moralinių 
įstatymų esanti neperžengiama 
praraja.

Skaitytojai raginami atrinkti) 
skaitomą medžiagą ir pasirinkti 
tik tokias knygas, kurios padė-( 
tų tikėjimą pagilinti, sustiprinti 
ir nuskaidrinti.

Episkopato tvirtinimu, šian
dien katalikų rašytojai koky
biškai ir kiekybiškai pirmauja; 
taip tačiau nebuvę tuoj po Did
žiojo Karo.

Katalikų literatūra daugiau 
nebevedą ghetto egzistencijos. !

Graiku literatūra€
(Atkelta iš 5 psl)

stipriausias — romane. Jis pa
sižymi meistrišku charakterių 
atvaizdavimu ir įvykio vietų ap
rašymu. Graikijos sienas peršo
ko ir vertimuose pasklido po pa
saulį ypač trys jo romanai: Grai, 
kas Zorbas, Iš naujo nukryžiuo
tasis Kristus ir Kapitonas Mi-j 
chailis. Pirmieji du žinomi iš 
vertimų ir anglosaksų kraštuo
se, trečiasis ei netrukus pasiro-1 
dys irgi angliškame vertime.

Kazantzakis dar yra parašęs 
labai ilgą, bet gerokai miglotą 
poemą apie Odisėjo likimą. Ji 
prasideda ten, kur Homeras ją 
pabaigia.

Žymus romanistas yra ir M. 
Venezis. Anglosaksai jį pažįsta 
iš “Aeolikė gė” (Eolijos žemė) i 
1950 m. vertimo. Taip pat ge-'

ras jo i omanas — Ramybė. Po 
šio karo jis jau suspėjo išleisti 
tris novelių linkinius ir romaną 
— i’bcodas (1952).

Vienas iš stipriausių graikų 
romanistų yra M. Myrivilis. Jis 
ypač išgarsėjo savo romanais: 
Gyvenimas kape ir Mokytojas 
auksinėmis akimis. Pirmasis, 
sukurtas po pirmojo Pasaulinio 
karo, kritikų lyginamas su Rė
mai ko “Vakarų fronte nieko 
nauja”. Naujausias jo romanas 
vadinasi: Panagia Gorgona. Au
torius rankioja gyvenime gro
žio krislus, sudėsto juos į savo 
romanus ir žavi jais skaitytoją.

Taip pat vertas dėmesio grai
kų romanistas M. Theotokas. 

Geriausias jo i omanas — Argo. 
Toliau minėtinas A. Karkavit- 

sas, kuris savo romane Archeo
logas labai meistriškai pavaiz
davo dvidešimtojo amžiaus pra
džios graikų aristokratiją. O gi 
K. Theotokis davė nuodugnią 
kaimiečio gyvenimo analizę ro
mane — Karavelo gyvenimas 
ir mirtis.

Be to, čia dar minėtinas filo
sofinio romano kūrėjas Prevala- 
kis su savo romanu Kretietis, 
romano technikos atnaujintojas 
Kast-,Takia su romanu Graiki
jos žemės, istorinio romano kū
rėjas Terzakis su romanu Prin
cesė Izabeau, Petsakis su roma
nu Žmogiškasis nuotykis, Paro- 
ritis su romanu Raudonasis o- 
žys ir Chatzopoulas su romanu 
Antžmogis. Pastarasis sukyla 
prieš Ničės filosofiją. Tuo tar
pu romanistas Nirvanas rašo 
ničinėmis idėjomis išmargintus 
romanus. Psichologinis romanas 
išsiskleidė su Travlandoniu. Iš 
jo romanų pažymėtini Pussese
rė ir Kristalas.

Po šio karo spėjo susidaryti 
rašytojų vardus Margarita Lym- 
beraki, A. Angelloglou ir A. 
Kabbatzis. Pirmoji yra talentin
ga trijų romanų autorė. Kiti du 
jau davė skaitytojams po vieną 
romaną ir po tris novelių rin
kinius. Iš moterų romanisčių čia 
minėtinos dar E. Atlienaia, L.

Nukou, S. Daphnf ir G. Kazant- 
zaki.

Drauge su romanistais čia pa
žymėtinas ir geriausias graikų 
biografas I). Thereianas. Jis pa 
rašė nepaprastai gerą A. Korais 
biografiją. O šis Korais buvo 
devyniolikto šimtmečio graikų 
intelektualas, daugiausia gyve
nęs Paryžiuje ir iš ten skleidęs 
Po Graikiją Apšvietos laikotar
pio idealus bei idėjas.

Drama
Jau minėtas žymusis roma

nistas Xenopoulas yra taip pat 
garsus ir socialinių dramų kū
rėjas. Geriausi draminiai jo kū

giniai yra: Studentai, Stella vio- 
i lanti ir Liaudies draugas.

Taip pat ir N. Kazan/zakis 
i pasižymėjo ne vien romane, bet 
ir dramoje. Pačios vertingiau
sios jo dramos yra: Nikeforas 
Fokas, Ulisas ir Kristus ir Ju- 
lionas Apostatas. Jei Xenopov.lo 

i drama yra socialinė ir, ypač 
komedijoje, pašiepianti įvairių 

; luomų ydas, tai Kazantzakio 
| drama yia filosofinė, svarstan
ti dideles žmogaus gyvenimo 
problemas.

Trečias garsus dramaturgas 
yra S. Melas. Jis buvo Atėnų 
teatro steigėjas ir su jo vardu 
yra surištas vaidybinio meno 
atgimimas Graikijoje. Žinomiau

si jo draminiai kūriniai: Viena; 
naktis, Vienas gyvenimas, Ju-i 
das ir šešėlio sūnus.

Iš kitų dramaturgų čia pažy-t 
mėtinas dar Sikelianas, kuris 
drauge yra ar poetus. Geriausia 
jo drama — Rožės ditirambas.! 
Romanistai Terzakis ir Petsa-i 
kis taip pat rašo dramas. Pir
mojo “Kryžius ir karas”, antro-j 
jo “Prometėjus” turi nemažą) 
pasisekimą graikų teatro sceno
se.

Naujieji graikų rašytojai pas
taraisiais dešimtmečiais sukū
rė vertingų visų trijų žanrų kū
rinių ir tuo būdu įdėjo savo in-Į 
dėlį į Europos literatūrų loby
nu.

Amžinos batutos

Dr. E. Linner, dirbęs Radio 
Coip. of America, pranašauja, 
kad turėsime amžinai tveriančių 
elektros baterijų, kurios veiks 
atomine energija. Jau dabar yra 
padarytų mažų tokių atominių 
baterijų.

NUO SAUSIO 1 D, 1956 M.
MŪSŲ TAUPYTOJAI GAUS

jJKŠTESNlU5
District investment taupo- 

mos sąskaitos gali jums pelnyti 
iki 20% augštesnius dividendus 
negu paprastos. Mūsų naujieji 
iš anksto apmokami certifi- 

cates teikia ilgalaikį didesnį pel
ną.

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

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

Iš anksto apmokami cortifi- 
cates yra parduodami blokais 
—10 po $75 už certificate. 
Kiekvienas $75 investavimas 
pasieks pilną certificate nomi
nalinę $100 vertę po 98 mėn.

DISTIKT SAVINCS
Sj

DiSlDKT
and LOAN ASSOCIATION✓

3430 South Halsted Street 
C L i f f s i d • 4-0104 

JOSIPH M. MOZERIS Seerelory

Kur ir kada
Faulkner pasakė: "Norėčiau 

taip sutvarkyti laiką, kad bū
čiau Paryžiuje, kai žydi kašta
nai; birželį praleisti Anglijoje, 
o rugpjūtį Škotijoje; kovo ir 
balandžio mėnesius — Romoje".

(J. K.)

Nori žinot, kad turi vėžį

Dr. O. R. Bowen iš Bremen, 
Ind. apklausė 1,000 asmenų ir 
iš jų 96.6'r pasisakė, kad jie

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dali. VI. Stančikaitėa gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siuskite.

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, III.

norėtų žinoti tiesą, jeigu jie tu
rėtų vėžį. Vyrų truputį didesnis 
procentas kaip tnotenj nori ži
noti tiesą apie tai.

956 Q
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų mSn. pilną garan

tiją — darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus antena Ir Insta

liavimas.
• Iki Sino.no ir daugiau nuolaidos už 

I jūsų Sena televizija.
Be to. visokiausi radijai, rekorda- 

▼trno aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir kitų firmų televizijos.

NUOŠIRDUS LIETUVI AKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlmnet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

S3 OCtOC—L—IOEIOL——I

Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvi y 
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAM t 
Kiekviena aekmudien* nuo 

1:30 Iki 2:00 vai. p. p.
IA STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE

Visais reikalais krelpkitCs Šiuo adre 
su: L1THUANIAN CATIIOLTC HOUE 
Radio Station W1.OA. Braddock. Pa

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. KALNYNAS

0402 S. Falrfleld Avė., Chicago 2» 
(8-člas augštaa. durys po kairei, art! 
63-čios gatves Ir Čalifoinia Avė.) 

duoda tremtinys prieš karų baigęs
Čikagos universitetų.

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

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
83rd and VV’ilIotv Springs Road,

Willow Springs, Illinois

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 YVest 46 Street
Chicago 9, UI.

Telef: LAfayette 3-SOM
Gamina Juostas, takelius, juostei®, 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms. Taip put galimi 
gauti Ir knygų.

f

STASYS METRIKIS 
Savininkas ir krautuvės 

įsteigėjas

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

METRIKOJ 
FARM FOOD CO. 

KRAUTUVĖ
1804 West 471h Str.

Arti Wood Str.

Chicago 9, Illinois 
Telef. YArds 7-8393

VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ 

' VALGIŲ BŪSTINE

Mes siunčiame apdraustus siuntinius į LIETUVĄ, Ukrajiną, 
Rusiją, Baltgudiją, Lenkiją ir Pabaltijos Kraštus.

J- KAMIENSKI
J A N IQU E TRADING COMPANY

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EXPORTO FIRMA.

2314 W. Chicago Avė., netoli Oakley Avė.. Chicago 22, Iii. 
Telefonas — BRunswtck 8-6780.

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

dėl Informacijų Ir kaklaraiščių.
įstaiga atidaryta kasdien, Seitad. ir sekinad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak.

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

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

AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT
AMERICAN INDEMNITT COMPANT
DUBUQUE EIBE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT
FIREMAN’S INDEMNITT COMPANT 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT
MASKACHUSETTS FIRE * MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT
PEARL AS8URANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANT
UNIVERSAL INSITRANCE COMPANT

WEHTERN FIRE INSURANCE COMPANT
U’ESTERN CASUALTY * 8URETT COMPANT 

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CEntrnJ 6-5206
J?

FULL1’ ACCKEDITED TUITION FREE

REGISTER FOR

THE 1956 SPRING SEMESTER 
of the

CRANE JUNIOR COLLEGE
maintained by the Chicago Board of Education 

2245 West Jackson Boulevard
Registration: Mon., Jan. 30, through Wed., Febr. lst 
ONE-YEAR COURSES:

Secrctanal Office Clerlcal
TWO-YEAR COURSES: For studentą who do not expect to 

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

TechnologyChemlstry 
Drafting 
Electronic Technology 
Engineering Technology 
Medical Technology 

TWO-YEAR COURSES

General Education 
Junior Accounting 
General Clerlcal 
Medlcal Secretarlal 
Sccretarlal

For studentą who wish to transfer
with full junior standing to a senior college or university: 

Accounting Engineering—Industrlal
Advertlsing Engineering--Mechanlcal
Agriculture 
Art
General Business 
Journallsm 
Library Science 
Engineering—Chemical 
Engineering—Clvil 
Engineering—Electrleal 

rWO-YEAR COURSES

-MiningEngineering- 
Muslc
Pnyslcal Therapy 
Pre-Physlcal Education 
Psychology 
Sočiai Service 
Teaching—Elementary 
Teachtng—Hlgh School 

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

Dentistry Nursing Pharmacy
Law Psychistry
Mediclne p y Veterinary Mediciue

FULL OR P ART-TIME PROGRAMS 
Day and Evening Claasea 8:00 a. m. to 10:00 p. m.

Classes start Thursday, February 2
Admlsslon Reųuirements: Graduation Irom a 4-year aeered. hlgh scliool 

For furtber Information, see Registrar or phone HAymarket 1-6994 Į

U NORITE BOTI KUNIGAIS?
TUvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arki vys 
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
paa save kandidatus Į kunigus. TSval Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijos. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltšn po Paneles švenčiausios vBlIava; 
stokite | Tšvų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novlclų vedBJul. Lallke patymBklte kiek 
mokslo baigSte. klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. LalBką siųskite Kerniau paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Krngregaclja kviečia pas save kandidatus Į brolius, kuris 

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

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

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

>CXXX><H><K>O<XX>O<><XXX><XX><><X><><><X><><><><X><XKXXXX><X><XKX><><><>O<><>

L GAS1CNASm„ZXu
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš (vairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia gavo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

SOUTH MARSHFIELO AVENUE
Illinoii . . . Tel. REpublic 7 - 5329

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

6715
Chicago 36,

JUČUS SISTERS RESTAURANT
(Naujai) dabar atidarytas

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį. 1 

29 motai toje pat vietojo.

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

Sino.no
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Kelionės j žmogėdrų šalis
PROF. STEPONAS K OLUPAILA, Notre Dame

Kelionė pas nebaudžiamus 
žmogžudžius

protestas prieš XX šimtmečio Jų pasirodymą lydėjo sensaci- lininkag nuo Kauno, vidutinio kenčia agonijoje miiionai nekal-' Margolino knyga turi būti iš
gedą — belaisvių stovyklas. Ji ja — apsauga ir Kriminalistai — amžiaus, labai rimtas, teikiąs tų aukų. O pasaulio sąžinė tiki versta j pasaulines kalbas ir pla-
prilygsta garsiajai H. E. Bee- urkai, minios kalinių stebėjo ir taikingo piliečio įspūdį. Jis buvo veidmainių šypsenom, užmiršta čiai paskleista, kaip geras anti-
cher Stotve Dėdės Tomo lūšne- kartojo iš lūpų į lūpas: lietuviai labai nešnekus ir laikėsi fleg- Yorkutas, saldžiai miega per- dotas prieš platinamus komunis
tei, kuri turėjo labai rimtų pa- atvažiavo, neregėti turtuoliai, matiškai ramiai, kaip žmogus, tekliuose. • tų nuodus!
šėkų. Jei panaši knyga būtų pa- Tokių dar čia nebuvo. Štai tas, žinąs savo vertę. Šio žmogaus _____ ’__________________________________________
rašyta anksčiau ir būtų žinoma su barzda, ministras! Mes žiūrė- mirtis buvo netikėta: jis kaž-

Sveikdamas ligoninėje po rim
tos opei acijos turėjau laiko skai 
tyti ir medituoti. Du dalykai y-
patingai pritraukė dėmesį: ame-1 kita*“knyga — Juliaus B Mar 
rikiečių ekspedicija pas Naujo- lino ‘‘Kelionė į Zc-Ka šalį” Suomijoje, pasipriešinimą. Kny- vaizdavomės, kas su tuo visu jia skausmingai, be jokio išdidų-, 
sios Gvinėjos žmogėdras ir kita, (Put<,šestvije v įtranu Ze-Ka pagalėtų apšviesti nevieną ame bus rytoj, kai juos pavarys eta- mo: šaukė ir dainavo. Jis daina-
daug pavojingesnė “kelionė” pas rUsų\alba išleista 1952 metais rikietį, gyvenantį pertekliuose ir pu, pėsčia, šimtus kilometrų. vo prieš mirtį, jis mirė dainuoda-
baisiausius XX šimtmečio žmog- techovo lesyklos New Yorke, palaikantį komunizmą. Galėtų, Kokį reikėjo turėti vaikišką nai- mas. Ligi šiam laikui mano au-
*nr,*i,’R 414 n i Tnkina Salins nnrinn p-p —tačiau paslaptingos jėgos ne- vumą, tokiame pavidale patekti Syse skamba jo žodžiai “Lietu-

ograflja Palpttagas žodis K! knygos išleisti anglų į PodporožjC va mano, Lietuva mano”. Visus
Ka reiškia kalinio sutrumpinimą ka^ba- ne* čia, nei Anglijoje. Gal Vėliau mus pasiekė žinia, kad Prislčgė tai, kad žmogus, mirda- 
(zakliučennyj). Toji šalis yra visuomenė bijo supykinti tiR nedaugelis šių žmonių išlai. mas, ilgėjosi savo tėvynės: dau-
niekas kita, kaip istorijos gėda Sovietus: Margolino gyvybę iš- kė stovyklą. Olandų ir belgų žy- prisiminė, kad ir jis turi
— Sovietų Rusija! gelbėjo žydai gydytojai ir daį, kurįuos vokiečiai vežė kelei- savo tėvynę, kurios jam gal ne-

Autorius, Lenkijos žydas, ga- stovyklų komendantai. Mums gi vįniais traukiniais į Osvvięcimo bus ^mta pamatyti... 
vęs filosofijos daktaro titulą atrodo, kad žydo liudijimas prieš dujų kameraS( tikriausiai, atro- Čia duotos citatos iš įvairių 

fniu krflita” iTn the land nf the i Berlyno universitete, išsikėlė į -<o™umzmą ypatingai }ti ina. Į d>a (aip pat kaip šie lietuviai knygQg dalių Viga knyga verta 
hloH hnntnrJ AntnriJT i?, t Pakstiną, kaip įsitikinęs sionis- Lietuviams Margolino knyga Osvvięcime jų kančia baigdavosi perskaityti ir apmąstyti. Dau- 

" nnnc . 1939 metaig nuvyko į svarbi tub, kad ryškiai rodo tas pirmą atvykimo dieną, šiuos gi gybė minčių tiktų atsiminti ir
Lenkiją motinos aplankyti. Hit- nežmoniškas sąlygas, kuriose laukė metai stovyklose. Kas ži- kartoti.
lerio užpuolimas atkirto kelią kentėję ir mirę masinių vežimų no, kurių mirtis buvo lengves- _ 0__
grįžti: nuo vokiečių bėgdamas aukos, ir nuo kurių mes išsigel- nė?.. Patogiai gulėdamas švarioje
Margolin pateko į Pinską, kuris bėjom Vakaruose. Įvairiose vie- Ligi 1944 metų stovyklų gy- Amerikos ligoninėje, naudoda- 
buvo okupuotas Sovietų. Rusai tose minimi ir lietuviai. ventojų didžiuma išmirė. Naujas masis neįprastu liuksusu, škai-
jį pasodino i kalėjimą, kaip pa- Lietuviai kaliniai šiaurės papildymas atėjo, kai Raudonoji čiau apie Sovietų stovyklų ligo- 
vojingą visuomenei elementą, ir stovyklose armija atsiėmė Ukrainą ir Pabai nines ir jų “patogumus”, kur
ciniškai apkaltino jį... atvykimu tijį. Visus, kurie tarnavo prie įr aš nepatekau gal per stebuk-
į rusų kraštą be rusų vizos! Kar Pirmieji lietuviai buvo atvežti vokiečių ar šiaip jiems buvo pa- lą... Maniako Lenino paskleistos 
tu su kitais tūkstančiais Lenki- miško kirtimo darbams 1941 me lankūs, nuteisė į katorgą 15 ar nesveikos idėjos buvo panaudo-

žudžius.
Mokslininkų ekspedicija į 

Naująją Gvinėją

Puikus žurnalas “The Natio
nal Geographic Magazine”, ne
turįs sau lygių pasaulyje, spa
lio mėn. tome paskelbė labai ver 
tingą straipsnį "Į galvų medžio-

head-hunters). Autorius E. T 
Gilliard su žmona Margaret bu
vo nuvykę į beveik nelankytą 
tolimos salos centrinę dalį ste
bėti retus ir nežinomus paukš
čius, fotografuoti juos, gaudyti 
ir medžioti. Mokslo įstaigos, 
kaip New Yorko Gamtos mokslo 
muzėjus, suteikė ekspedicijai lė
šų ir aprūpino puikiu įrengimu.

Po trejų metų planavimo ir 
ruošimosi, 2 tonų bagažas buvo 
nusiųstas prieš šešis mėnesius. 
Kai mokslininkai atvyko į salą, 
kurią dabar valdo Australija, 
vietos gyventojai ką tik buvo nu 
žudę du policininkus, kurie da
lyvavo ekspedicijos planavime. 
Valdžios pareigūnai veltui sten
gėsi atgrasyti amerikiečius nuo 
pavojingo sumanymo. Tie nuvy
ko į patį žmogžudžių centrą, pra
leido keletą mėnesių laukinių

Visai skirtingą įspūdį padaro Lietuvoje prieS 1940 metus, So- jom į puikias barzdas j auksi-kaip staiga sutino ir mirė trum-;"^ Atida^nt s,sk,„, plrnl n.tos kiekvk
ita i™ — Juliaus B Mar- vietai būb* sutlk? Panasų, kaip mus akinius, j bagažo kalnus, ir pai, per kelias dienas. Mirdavo] » . ' . ,įra Knvsra — junaus h nai .r i.i dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame ic/o.

STANDARD stipriausia Taupymo Įstaiga visoje Amerikoje

Turtas virš................................. 057,000-0 0.0<
Atsargos Fondas..........................04,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT 

Member of Eederal Savings and Loan Insurance Corporation 

JISTIN MACKIEIVICH, President and Manager

įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant Seštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma.
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jos žydų jį nugabeno į šiaurės tų vasarą, kada dėl prasidėjusio 20 metų 
miškus “pasitaisyti”. Taip jis karo kalinius varė toliau nuo 
gavo progą patekti į šalį, kuria Suomijos, į rytus. Viename eta-
seniau domėdavosi ir kartais ne- pų i sandėlius, iš kurių išėjo ka- Dar viena scena — mirties 
slėpė palankumo. liniai, buvo varomas naujas tran barake. Be pertraukos juda 120

1941 metais, kai prasidėjo vo sP°rtas- ir tai buvo> ^rai, fan- žmonių masė, suglaustų siaura- 
kiečių-rusų karas, lenkai buvo tastlškas reginys. Tai buvo lie-, me tarpe, pasitaiso šienikus. 
paleisti iš stovyklų: Margoliną tuvių Partija — stačiai iš Kau- virš mūsų guli lietuviai. Pana- A 
paliko, kaip žydą. Aplenkė jį ir no: paskutinėmis dienomis prieš šus j griaučius Junaitis, moky- 

vokiečių užpuolimą iš ten buvo to jas iš Kauno, visą laiką judakitos amnestijos. Stovyklos bu
vo kilnojamos. Iš transporto į

tarpe, matė ir fotografavo pa- į žiauriąją Vorkutą jį paliko per- 
gautus ir nuteistus sunkiems 1 einamoje stovykloje dėl besibai- 
darbams žudikus.

Drąsūs Gilliardai surinko ne
paprastai turtingą mokslinę me
džiagą

giančios sveikatos: čia jis išbu
vo ligi pilnų savo nuteisimo 5 
metų. Iškentėjęs badą ir visus

išvaryti dešimtys tūkstančių po
rinių kalinių, visas lietuviškas 
“elitas”, buržuazija, inteligentai, 
valdininkai, ir, paprastai, įtar

A

Mirties barake

tos žmogėdrų Stalino ir Berijos 
negirdėtu ciniškumu: didelė da
lis paversta ištisu kalėjimu, kur

M O V I N G

ir taisosi...
Junaitis, neramus kaimynas 

viršuje, neilgai mus trukdo. Dar

BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

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

L1UDĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. VVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
BEpoblU 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tl.m* kuri* <yven» kitos* miesto dalys*: rausim* 
koplyčią arčiau jūsų namų.

tinieji. Iš pirmo žvilgsnio buvo,nefe^a^ kalbus ir judrus, darbo
matyti, jog jie “naujieji”, žmo [mėgėjas, palaipsniui meta visus 

darbus, darosi visžiaurumus jis turėio pasirinkti nės neturį suPratim0- kur ir kam ^arDUS- aarosi vis ramesnis ir 
aziagą ir parsivežė pirmąsias : •’ . , Tik juos veža. Visi jie dar turėjo gar tylesms> ir miršta taip nežymiai,
nematytų paukščių spalvotas P enimo Vle*4 Tlk, bingą ir išgąsdinta išraiška — i kaip gęsta sutemų šviesa lange.
nuotraukas. Straipsnį puošia 54 nag^ifulpa^estina ’ 60 itai buv° ProcesUa iš kito pašau- Nuo lieka tik ši viena eilutė

kiją m pagaliau i Palestiną. £ I atsitiktino gyvenimo ir mirties
Būdamas gabus rašytojas, riai, rabinai kailio kepurėse, ad-! dūdininko knygpje. Nuo kitų ir

Margolin atidžiai stebėjo ir žy-jvokatai ir‘bankininkai,' didingi, to neBekar. visų-neprisiminsi.
mėjo savo kelionės ’ įspūdžius, storuliai žydai ir nežydai, neap-1 Nė viena mirtis nepadarė to- 
tačiau jo užrašus atėmė. Sugrį

’MlIMP’aS FOTOGRAFAS
(LIETUVIS'

spalvotos ir 10 vienspalvių nuo-; 
traukų, ne vien paukščių: yra 
žmonių tipų, jų papuo'šfrnų, kul
to objektų ir kitų dalykų. Gy
vendami džiunglėse, laukinių 
žmonių tarpe, taikingi amerikie-

rašomuose apsiaustuose, kaili- kio įspūdžio barako gyvento- 
žęs namo jis aprašė savo per- niuose, skrybėlėse, 0 už jų buvo jams, kaip vieno lietuvio, kurisPVl/Pnimno ir- ičloirl/-, Šio _ x__ i • _ »__ ; • . . ... •

MLoderniSkai jreiųi
• vieta įvairioms 
aotraukoms. Spe 
įalybe — vestuvės 

Jaunavedžiams duo 
dama puiki i,r brar 
gi dovana. Sužino 
rai ir gražiai stli*
amu darbu

čiai nepatyrė iš jų jokių skriau- gyvenimus ir išleido šią knygą, nešami ir vežami juokingi laga- gulėjo su mumis keturis mėne- 
dų. Vieną kitą kartą svečius se- < Ji labai įdomiai parašyta, įtiki- minai, elegantiškos odinės vali- sius. Lietuvių buvo daug perei- 
kiojo “galvų medžiotojai”: nuo na skaitytoją objektingumu ir zos, lyg jie būtų išvažiavę į Ri
jų apsigindavo šviesos prožekto- nuoširdumu. Ji yra įspūdingas vierą ilsėtis.
rium. Laukiniai ypatingai domė
josi pirmąja matyta balta ja mo
terimi. Daug sunkiau buvo kovo
ti su uodais, kurie čia daro žmo
nių gyvenimą beveik neįmano
mu. Atrodo, kad vietiniai žmo
nės baigia išmirti. Jų primity
vios kultūros pėdsakai bus išsau 
goti muzėjuose, fotografijose ir 
aprašymuose.

Gamtos ir geografijos mėgė
jai su tikru malonumu skaitys 
šios ekspedijos aprašymą ir gė
rėsis puikiomis iliustracijomis.

NEW CROP JUST PICKED .. FLORIDA “TEMPLE“ ORANGES
AND GRAPEFRUIT.............

Your choice thip month: Temples, 
Temples & Grapefruit, Fancy Gift 
Package, Red Tangelo Special, 
Mid-Season Oranges, Grapefruit 
and The Favorite... .Red Tangelo 
Junior “Our Pride.”
90 Lb. Box $6.50; 55 Lb. Box 
$4.50; 42 Lb. Box $3.65; 30 Lb. 
Box $2.85.
Ali prices Quoted F.O.B. Cocoa, 
Florida, (unless otherwise shown)

W. S. BELL, INDIAN RIVER CITRUS FRUITS 
STAR ROUTE NORTH, COCOA, FLORIDA

Mutual Federal Savings Rekordas...
• '• ’ ’ , ' . . _ /

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno karus, ekonomines depresijas, pa
nikas ir krizes, ir savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be perstojimo.

• Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite savo banko knygutę

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN!

-Mufcuif

CHARtERED ANO SUPERVlSEO" 
BY' THE UNITED STATES OOVBRNMBNf

FEDE/įRL
Amnivcp

AND LOAN ASSOCIATION Sf
2202 W. Cermak Road, Chicago 8, III. Tel.; VIrginia 7-7747

JOHN J. KA2ANAUSKAS, pres.

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 valandos po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 va
landos ryto iki 8 valandos vakaro. Seštad. nuo 9 iki 1 v. p.p. Trečiadieniais visai neatidaroma.

narname punkte. Čia susitiko dvi 
bangos masinio iškraustymo iš 
Lietuvos: 1941 ir 1944 metų^ 
prieš karą ir vokiečius išvarius, 
antrą kartą rusams okupavus 
kraštą. Visuose Kotlaso perei
namojo punkto barakuose mirda 
vo lietuviai, šis buvo geležinkc-

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe
Precin Photo Studio

INC.
EDVARDAS ULIS, sav.

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

414 West 63rd Street
'’el. ENg. 4-5883 arba ENg. 4-58*

u

SOFHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

19 WGES stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI VENKTAD 

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

PIRMADIENNIO vak nuo 7—8 v 
SUKAI). 8:30—0:30 v. r. 19 stoties 

WOPA — 1490 kil.
Cblcago 29, III. HEmlock 4-2418

7121 8o. R0CKWELL 8T.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SG. WESTERN AVĖ. UIC £0. 50Bi AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhail 3-ŽI09

JOHN F. EUDE1K1N
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenut

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ
GUŽAUSKŲ

BEVERLY IflLLS GfiLINYČIA
Geriausios gElfs dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 4VEST 03RI) STREET 
Tel. PRiKsjH i-t 8-0833 ir I’R 8-0431

■ ■ lf- ;

DR. ALDONAI RUGIENEI,
myliniai mamytei mirus, reiškiu giliausią 
užuojautą.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS IJETLVIĘ 
LAIDOTUVIŲ’ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AmbuL<ui8U patarna- Mes turime koplyčias ’
vimas dieną ir nak- visose Chicagoe iri
tį, Reikale šaukite Roselando dalyse iri
mus. *. ^uojau patarnaujame i

Viktorą Arlauskas

ANTANAS M. PHILLIPS
>8807 S. L1TUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-8401'

PETRAS P. GURSKIS
,858 Wmt 18th STREET TeL REelcy 8-6711

ALFREDAS VANCE
J 77 WOODSIDE B<L Mvergldo, DL TeL OLympto 8-8248

POVILAS J. RIDIKAS
,8864 g. HALSTED STREET Telepbone T Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 g. MICUIGAN AVĖ. TeL GOmmodore 4-2228,

juRuišnFT rudmIn
8319 8. LITUANICA AVĖ. TeL V Arda 7-1188-1189

PETRAS BIELIŪNAS
, 4348 8. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAfsyette 8-8672'

BįyKUS
1446 South «Oth AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLyroplr 2-10481

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 V. 46th STREET VArds 7-6781

STEPONAS C. LACKAWICZ
'2424 W. 69th STREET REpabUe 7-13131
12314 W. 28rd PLACE Virgin!* 7-6672
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Studijuoti, talkinti, atstovauti | Margarita - pirmaujanti tarp motery 1955 m.

Ateitininkių tarybai 25 metai 
BRONft KULYTfi

Jau 1928 metais kilo sumany
mas įkurti Ateitininkių tarybų, 
kuri apjungtų ateitininkių atski
rus vienetus. Tam reikalui bu
vo sudaryta komis:ja iš O. Se- 
reikytės, Barstytės, M. Jakše- 
vičiūtės. Komisija turėjo pareng 
ti statutą. Pati Ateitininkių ta
ryba buvo įkurta tik 1930 me
tais. Todėl šiais metais ir suei
na 25 metų sukaktis.

Tarybos tikslas buvo nustaty
ti ateitininkių veiklos kryptį, 
jungti mokslą einančias ateiti- 
n’nkes ir mokslą baigusias sen
drauges, derinti jų veik’mą ir 
teikti joms moralinės bei mate
rialinės paramos.

Suorganizuota taryba susidė
jo iš visų trjų ateitininkų są
jungų atstovių, esančių prie cent 
rinių valdybų, ir visų studenčių 
korporacijų pirmininkių. Pir
ma ia tarybos pirmin’nke buvo 
išrinkta A. Petrauskaitė-Skrups 
kelienė. Taryba tu0 laiku apė
mė apie 2000 moksleivių, būrį 
studenčių ir porą šimtų sendrau 
gių. Per metų eilę šis skaičius 
pad’dėjo.

Tarvbns žinion perėio ir “Nau 
joii Vaidilutė”, pradėta leisti 
1921 m. Iš pradžių ji buvo skir 
ta moksleivėms, bet nuo 1930 
metų virto moterų inteligenčių 
žurnalu.

1940 m. okupavus Lietuvą 
bolševikams, sustojo ėjusi “N. 
Vaidilutė” ir tarybos veikla. Vo
kiečių okupacijos metais veikla 
vėl atgaivinta; iniciatorės buvo: 
D. Kisieliūtė. Devulytė, N. Bra- 
žėna'tė. Posėdžiauti rinkdavosi 
pas kun. Biliūną, S. J.

Atsidūrus tremtyje, Vokieti
joje, moksleivės, studentės ir 
sendraugės pradėjo spiestis į 
būrelius. Vėl kilo mintis atkurti 
Ateitininkių tarybą.

Savo t'kslą taryba šitaip nu
sakė: "Išvargintas, iškankintas 
pasaulis pradeda atgyti ir įieš
ko daugiau teisingumo, huma
niškumo, dvasinių vertybių. Šio
je besiformuojančioje žmonijos 
pažangoje reikalinga moters 
ranka, kuri įneštų daugiau ti
kėjimo ir meilės. Aukoti save 
Lietuvai nešti sveiką dvasinį 
judėjimą į materializmo bango
se skęstantį pasaulį — štai mū
sų artimieji uždaviniai, nuo ėia 
pr'klauso ir mūsų likimas” (A- 
teitininkių Gairės, 1946 m.). Ta 
ryba veikė pagal Ateitininkių 
federacijos įstatus sekcijos tei
sėmis. Ją tuo metu sudarė: sen
draugės — dr. V. Karvelienė,

V. Kulbokienė, dr. D. Kisieliū
tė; studentės — J. Tumasonytė, 
V. Bražėnaitė, V. Pal'okaitė;j 
moksleivėm vadovauti — R.l 
šomkaitė, V. Grajauskaitė, Eit- 
manavičiūtė.

Prasidėjus emigracijai į įvai
rius pasaulio kraštus, taryba 
kurį laiką savo veiklą sustab-, 
dė. 1950 m. Paryžiuje sudaryta į 
laikinoj5 Ateitininkių taryba, 
kurios pirmininkė buvo dr. V. 
Karvelienė, vieeoirm. dr. N. Bra 
žėnaitė, studenčių atstovė — B. 
Šlepetytė-Venckuvienė, mokslei
vių atstovė U. Karvelytė ir at
stovė prie Ateitininkių federa- 
c'ios — dr. D. Kisieliūtė. 1951 
m laikinoji taryba įstojo į tarp 
tautine katalikių mergaičių fe
deraciją ir atstovavo ateitinin
kes tarptautiniuose katalikių 
moterų suvažiavimuose: pasau
lio kat. merga'čių Pax Romana 
kongrese Bolonijoje; tarptauti
nėje kat. mergaičių savaitėje, 
kat. jaunimo centre Haus Al- 
tenberg; 1952 m. pasaulio kat. 
mergaičių federacijos ir pasau
lio kat. moterų organizacijų urii 
iu kongrese Romoje; Pax aka- 

' demikiu ir studenčių suvai: avi
me Rothenfels.

1951 m. taryba iš Paryžiaus 
persikėlė į Tuebingeną, Vokie- 
tion. kur savo veiklą tęsė iki 
1953 m. Tuo metu taryba savo 
veiklą sustabdė, palikdama B- 
Venckuvienę atstove prie kat 
moterų organizacijų unijos nr 
U. Karvelyte — prie pasaulinės 
kat. mergaičių organizacijos.

1955 m. rugsėjo mėn. M. Gal
dikienės rūpesčiu taryba buvo 
atgaivinta Amerikoje. Dabarti
nę tarybą sudaro: pirmininkė — 
M. Galdik'enė, vicepirm. E. Oš- 
lapienė, sekretorė B. Kulytė, pa
tarėja — sesuo Augusta, iždi
ninkė I. Banaitytė.

Ši taryba, sekdama pirmųjų 
įsteigėjų pėdomis, į savo veiki
mo uždavinius yra įrašius tris 
dalykus: studijuoti, talkinti, at
stovauti.

Studijuoti svarbiausias ateiti
ninkių auklėjimo ir lavinimosi 
problemas, ruošti joms studijų 
būrelius, parengiant jiems me
džiagą; leist’ atskirus židinė
lius specialiais mergaičių klau
simais.

Talkinti mergaitėms jų savi
aukloje, organizaciniame darbe 
ir jų studijose.

Atstovauti ate’tininkes tauti 
niuose ir tarptautiniuose mer 
gaičių ir moterų sąjūdžiuose.

Atrodo, lyg kad visame pa
saulyje mėgstamos meilės isto
rijos, nes vien tik dėl jos Bri

tanijos princese Margarita bu
vo .'šrinkta “1955 metų pirmąja 
moterimi” kasmetiniame viso 
krašto balsavime, pravestame 
“Associated Piess” laikraščių 
moterų redaktorių.

Viso pasaulio spauda intensy
viai sekė karališką romansą 
tarp jaunos princesės ir žavingo į 
bet persiskyrus'o kapitono Pe
ter Townsend.

Ir kai pareigos bažnyčiai, vals 
tybei bei šeimai laimėjo prieš 
asmenišką laimę, antraštės per 
visą pasaulį buvo lygiai stam
bios ir ryškios, kaip anuomet, 
kai Margaritos dėdė, karalius 
Edvardas VIII, beveik lygiai 
prieš vieną generaciją, padarė 
priešingą nutarimą ir atsisakė 
sosto dėl “moters, kurią myliu”. 

★ ★ ★
Sekančiai buvo nubalsuota už 

1955 m. pasižymėjusias mote
ris įvairiose sr'tyse: .

Grace Kelly, jauna aktorė iš 
Philadelphijos, laimėjusi Holly- 
woode svarbiausią pripažinimą 
fimų pasaulyje pereitų metų 
pradžioje, vaidybos srityje lai
koma augščiaus’ai stovinti. G. 
Kelly, kukli mergaitė iš geros 
šeimos, pasuko Amerikos skonį 
teisingu keliu. Ji tiek paveikė 
Amerikos publiką, kad toji pa
mėgo paprastesnę, bet tyrą ak
torių išvaizdą, o ir mados sri
tyje pasukta dėka jos gerojon, 
padoresnėn pusėn.

Antroji po jos iš aktorių iš
rinkta Helen Hayes, dažnai va
dinama “pirmaia dama” Ameri
kos scenoje. H. Hayes 50-toji 
sukaktis scenoje buvo atšvęs
ta Broadway vieną teatrų pava
dinant jos vardu.

★ ★ ★

Beveik vienbalsiai, Clare Boo- 

the Luce buvo išrinkta pirmą- 
ia politikoje. Žavingoji ir popu- 
larioji JAV ambasadorė Itali
jai grįžo į savo postą Romoje 
po sėkmingo vasaros vizito Wa- 
shingtone.

Visuomenei patarnavimo sri
tyje, 75 metų rašytoja Hekn 
Keller buvo išrinkta pirmąja. 
Akla ir kurč a nuo gimimo, ji 
padatė penkių mėnesių 40,090 
mylių kelionę aplink pasaulį, be 
sirūpindama aklaisiais. Grįžusi 
ji buvo prezidentd~Eisenhowerio 
apdovanota "už paaukotą visą 
gyvenimą žmoniškumui ir už 
drąsos pavyzdį, tikėjimą ir trium 
fą, nugalint fizinius trūkumus”.★ * *

Taipgi bevelk vienbalsiai bu
vo išrinkta pirmąja sporte, Ba 
be Zaharias. Nors šiais metais, 
beveik pirmą kartą savo žvaigž
dėtoje karjeroje, ji nelaimėjo 
golfe nieko svarbesnio, bet ji 
buvo figūra sporte, apie kurią 
daugiausia kalbėjo ir rašė už 
jos galantišką kovą prieš vėžį 
ir jos populariausią (best-seller) 
autobiograf ją “This Life I’ve 
Led”.

Ailne Morrow Lindbergh ga
vo pirmąjį titulą literatūroje 
už savo jautrią ir pilną puikių 
minčių knygą “Gift from the 
sea”, parašytą per atostogas 
tropikų saloje.

★ ★ ★
Nors ji ir išėjo į privatų gy

venimą rugpjūčio 1 d., Oveta 
Culp Hobby, buvus’, sveikatos 
švietimo ir gerbūvio ministerė, 
buvo išrinkta 1955 metų pirmą
ja švietime. Per savo trumpą 
terminą, kaipo vienintelė mote
ris Eisenhowerio kabineto sąs
tate ji vedė savo departamentą 
per dvi didžiausias krizes tau
toje: nustatant rasinius santy- 
k'us mokyklose ir sąmišy jo 
metu dėl dr. Jonas Salk polio 
skiepų.

Bemice Fitz-Gibbon, labiau
siai žinoma Amerikoje skelbimų 
srityje, buvo išrinkta pirmąja 
prekyboje. Atsisakiusi iš vie
tos, kaipo skelbimų vedėja vie
noje didžiausioje New Yorko 
universalinėje krautuvėje, ji ati
darė pati savo verslą. 1955 me
tais niekas, absoliučiai niekas 
negalėjo jos pralenkti toje sri
tyje.
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Princesė Margarita, laimėjusi pirmą vietą 1955 m. pasižymėjusių 
moterų ir antrą vietą pasaulyje elegantiškiausiai

 besirengiančių moterų.

Grožio patarimai

Princesė ir arkivyskupas
Nuo to laiko, kai jis kritikavo 

anglus už jų “kvailą jausmingu
mą” dėl princesės Margaritos 
ir kap. Peter Townsend roman
so, Canterbury arkivyskupas 
Geoffrey Fisher daugumos bu
vo smerkiamas už tai, kad jis, 
esą, pasinaudodamas savo įta
ka, perskyrė minimą porą. Ne
seniai, kad parodytų antrąją 
medalio pusę, Londono konser
vatyvus savaitraštis “Specta- 
tor” atspausdino laišką iš Ran- 
dolph Churchill, buv. ministerio 
pirmininko sūnaus.

! — Princesė Margarita, — ra
šė jis, — apsisprendė nenorinti 
tekėti už kapitono Townsend 
prieš eidama aplankyti arkivys
kupą Lambeth rūmuose spalio 
27 d. Arkivyskupas, manyda
mas, kad ji ateina pasitarti su 
juo, apsisklaidė aplink save kny 
goms, rūpestingai sužymėtomis 
ir pabraukinėtomis vietomis. 
Kai princesė Margarita įėjo, ji 
pasakė — žodžiai verti karalie
nės Elžbietos I — “Arkivysku
pe, galite pasidėti savo knygas 
į šalį; aš jau apsisprendžiau”.—

Plaukai apibūdina moterį
“Saugok's moterų su netvar

kingais plaukais”, perspėjo 
Frank Grein, plaukų šukuotojų, 
perukų darytojų ir parfurmeri- 
jų gildos pirmininkas, kalbėda
mas gildos metinėje konferen
cijoje, įvykusioje Stratford-on- 
Avon, Anglijoje.

Grein pasakė, kad žmonių 
charakteris gali būti nusakytas 
pagal jų plaukų nešiojimą. “Kai

APIE SVORIO SUMAŽINIMĄ
JUDITA METRIKAITE, Chicago, IU.

Jūsų susidomėjimas grožio te visą laikraštį. Tada sužino- 
reikalaig verčia mane atsakyti site, kas dedasi pasaulyje (ne
bent į keletą klausimų. užm’rskite nei sporto skyriaus.

Svarbiaus as moterų rūpestis žinios iš sporto gyvenimo bus 
svorio sumažinimas. Viena naudingos, kalbantis su vyrais), 

moteris man rašo: Kas moka kalbėti, moka ir klau-
“Miela panele Metrikaite; sytis- ^ačiau vien klausymo ne

esu vidutinio ūgio, tačiau per- u^enka. Kalbantis, turite duo- 
daug sveriu. Labai sunku pri-!tį Patingus klausimus ir rody- 
sirinkti man tinkančius rūbus.' gyvą susidomėjimą kitų kal-
Ar galite man patarti, kokius bomis- Kiekvienas taip pat turi ■ veikalo autorius nori atvaizduo- 
turėčiau rūbus dėvėti? Taip pat ir savo mė£iam4 specialybę ar ti laisvo elgesio moterį, girtuok. 
malonėkits patarti, kaip svorį 8riti- Pasuk kalb9 ta linkme. lę ar opiumo rūkytoją, jis pap- 
sumažinti. Į Mandagiuose pasikalbėjimuo- rastai parodo ją su netvarkin-

Širdingai dėkoju, P R.” se reikia vengti perdaug asme- gaiš plaukais”, pridėjo jis. “Pro 
niškų klausimų, nepasakok’te tinga moteris visuomet atrodo

Sekantį kartą, pirkdama dra- apie savo vargus, nevartokite tvarkingai ir gražiai susišukavu 
i bužius, pris minkit šią taisyklę: blogos kalbos (barbarizmų) ir si”.
. tamsios spalvos visuomet liesi- į klausimus neatsakykite tik i Grein teigė, kad veikliausi 
na, šviesios — storina. Tat pir- “taip” ar “ne”, jei nori, kad darbuotojai turi tvarkingiausias 
kitės tamsesnės spalvos (nebū- kalba megstųsi. j šukuosenas ir tvarkingiausius
tinai juodos) drabužius. Taip Gyvai domėkitės tuo, kas drabužius.
pat vienos ištisos spalvos eilu- vyksta pasaulyje, ir turėsite 
tė3 geriau atrodys, negu dvie-’daug draugų, 
jų. Venlcte rūbuose skersinių Ta proga dėkoju už sveikini- 
ruožų, nes jie figūrą platina. mus ir laiškus. Į ka’kuriuos laiš- 
kinukų, su kuriomis palyginus, kus dėl neaiškių adresų nebus 
kinukų, su kuriomisš palyginus, galima atsakyti. Prašome adre

sus pažymėti ne tik ant voko, 
bet ir laiške.

Gražiausiai apsirengusios moterys 1955 m.
1955 metais jaunosios mote- žmona CBS prezidento ir kino 

rys pralenkė vyresniąsias ele- aktorė Grace Kelly, 
gant’ško apsirengmo mene. Antrąsias vietas laimėjo — 
Naujame sąraše gražiausiai ap- Wmdsoro kunigaikštienė, kas- 
sirengusių moterų pasaulyje jos met figūruojanti sąraše ir nau-
dominavo ir tai nėra normalu. jokė — Britanijos princesė Mar. 

garita.Paprastai vyresnio amžiaus 
moterys su patyrusiu, nusisto-j Sekančios sąraše buvo šios: 
vėjusiu skoniu užvaldydavo, Mrs, Henry Ford II; Mrs. W.
kaip karalienės, puikaus aps- R. Hearst, Jr.; M. Mrs. Oveta
rengimo srityje.

Tačiau šį sykį užakcentavo
jaunystė, kaip New Yorko rūbų 
institutas praneša, duodamas

Culp Kobby (buvus- sveikatos 
ministerė); Mrs. Winston 
Guest; grafienė Rodolfo Crespi 
iš Romos; grafienė Quintanilla

rezultatus metinių rinkimų, ku-Įiš I/adrido Mrs. A. G. Vander- 
riuose dalyvavo daugiau, kaip bilt; Mrs. J. Balsan iš New Yor-
1003 madų ekspertų.

Vietoje įprastų 10, šį kartą
buvo 14. Devynios iš Jų buvo

ko ir Palm Beach, buvusi Con- 
suelo Vandcrbilt (daugiau kaip 
70 metų amžaus); Mrs. Byron

jaunesnės, kaip 35 metų am-| Foy ir Mrs. Artūro Lopez-Will- 
l aus. Pirmąsias vietas laimėjo i shaw iš Paryžiaus, jauna žmo- 
Mrs W. Palšy iš New Yorko, na meno kolektoriaus.

1956 m. maisto biudžetas
Jei planuojate 1956 m. metinį 

maisto budžetą, atrodo, galite 
pasitikėt". 1955 metais, kaip tiks 
liu vadovu.

Maisto kainos 1955 m. pasie
kė žemiausią tašką per 5*/2 me
tų ir numatoma, kad laikysis 
per šiuos metus.

Maisto kainos vidutiniškai nu 
krito 1.2%, o mėsa labiausai 
atpigo — 8%. Kainos yra to
kios pat, kaip 1950 m. birželio 
mėn., prieš prasidedant Korė
jos karui.

Indonezietės prieš 
poligamiją

Indonezijos moterys sukilo 
prieš prezidentų dėl jo “kitos 
žmonom”. Prezidentas Ahmed 
Soekarno yra tos dramos vidu
ryje. Jo pirmoji žmona Fatma- 
wati, 30 metų, reikalauja per
siskyrimo. Indonezijos femnis- 
tės, kurios griežtai priešinasi 
poligamijai, pakėlė protesto aud 
rą, sužinojusios, kad pereitais 
metais Soekarno vedė slaptai 
Meriati Suwondo, 34 metų per- 
s skyrėle. Musulmonų įstatymas 
leidža turėti keturias žmonas, 
bet moterims tai nepatinka.

Neparsistengti gerinant
Garsioji kino aktorė Čiaudėt -

te Colbert kritikuoja moteris:,^ wilUam Paley laini?jrsi kflr. 
“Daugelis moterų būtų kurkas „„ Kdlv piv,ną victl)
geresnės žmonos, jei jog nesis- hcMirciigiančių moterų pa-
tengtų ta.p labai padaryti savo šaulyje. Tų titulą Ji jrtu turi penk- 

I vyrus geresniais”. -| tllg is eiW(1<

Naujas išradimas moterims
Pagal žurnalo “Coiffures Ame 

rican” pranešimus, šių dienų 
moteris savo gyvenime pralei
džia 34 dienas, 21 valandą ir 31 
minutę po plaukų džiovinimu. 
Per tą laiką ji yra beveik visai 
kurčia, kartais smarkiai nuste
bindama pašalietes, šaukdama 
ap e savo paslaptis iš po apara
to. Dabar išrastas naujas plas
tikinis džiovintuvas, veikiąs vi
sai tyliai ir duodąs progos sa
vo sėdimai aukai girdėti, o kai
mynėms suteik ąs ramybę.

atrodote didesnė, nešiokite bent 
vidutinio dydžio.

Svoriui sumažinti būtinai rei
kia laikytis protingos dietos. Ne 
reikia badauti. Venkite visokių 
riebių valgių, saldainių ir mais
to su krakmolais.

Patarčiau pradėti dienos dar
bą su gerais pusryčiais. Mano 
nuomone, tai svarbiausias die-

Moteris pamokė lengvabūdį
Prieš dešimtį metų Philadel

phijos advokatas, vardu Albert 
Barnes Zink, aplankė savo su
žadėtinę New Yorke su kalėdi
nėm dovanom. Jis atsiprašė ne- 

nos patiekalas. Siūlau sekančią galėjęg dovanoti brangesnių do- 
dietą:

Pusryčiams:

Jaunuolių išvaizda 1956 m.
Jaunimo Tyrimo institutas 

pranašauja, kad šie nauj’eji me
tai atneš naują “tvarkingą ir 
gražią išvaizdą” amerikiečių 
jaunuoliams.

Berniukai atsikratys mėlynų
jų kelnių (jeans) ir kabančių, 
kaip maišas, megstin’ų. Jie dė
vės pilkas vilnones kelnes, raus 
vus marškinius ir, galbūt, net 
kaklaraiščius, skelbia institutas.

Instituto prezidentas Lester 
Rand sako, jog jis visai nesis
tebėtų, jei bern ukai pažengtų 
taip toli, kad net pradėtų dėvė
ti švarko kišenaitėje nosinę.

Rand tvirtina, kad ir mergai-vanų, ir tada, anot jo, grynai
“šposaudamas”, išrašė jai čekį , . . ...

Stiklinė vaisių sunkos (ne- $75 000 vertės kuria būsias iš. ■ tės “pasitemps : jos, tiknau-
saldintos), mažas bl ūdelis ko- mokėtas 1955 m. gruodžio 25 d.! pradės lalkvt*9 dietos l3‘
kios nors cereal su p’enu, vie- vėliau jie vedė, bet prieš treje- slbllzS]na savo batus-
nas kiaušinis, viena riekelė pa- ta metų persiskyrė. Zink tikėjo- Ppn«iin« moterimigruzdintos duonos (toast), puo- si; kad / čekį syunaikino. per< PenS1l0S moterims

dūkas kavos ar pieno. I Įą savaitę jie išgirdo, kad Mrs. Amer kos įstatymų leidimo
Pietums: 'Zinki kuri jautė jam vien „did. įstaigoje svarstomas naujas įsta
Sumuštin s, saloč.ų (be rieba- į ausį kartumą”, planavo tą če- tymas, pagal kurį, jį pravedus, 

lų prieskonių), vaisių, ką nors kį iškeisti į pinigus Reikalas moterims pensijai gauti amžius 
užgerti: vaisių sunkos ar pieno. atsidūrė teisme. Laikinai ji bu- bl"tų sumažintas nuo 65 ligi 

Vakarienei: ! vo įspėta čekio nekeisti, kol metų. Tačiau jis gali ir ne-
I Liesos mėsos ar žuvies, dvie- tesimo autoritetai nutars, kaip praeitį, jei švietimo, sveikates 
' jų rūšių daržovių, Saločių; tre- pasielgt' šiame reikale. Prieš ’r gerbūv o ministeris Marion 
' čiam patiekalui — va šių, kom- teisėją Zink aiškinosi r.iekad nė Eolsom įstengg įtikinti senatą.
loto ar drebučių; stiklinė mė
giamo gėrimo: sunkos, pieno 

1 ar kavos.
Jei laikysitės šitokios dietos, 

jokiu būdu nebadausite, bet tu
rite turėti valią nevalgyti jok'ų 

' nr’ešpiečių ar popiečių.
Taip pat kiekvieną dieną rei

kalinga 20 minučių mankštintis.

Kita pnnelė rašo:
“Esu labai nedrąsi. Noriu 

turėti draugų, tačiau, kai su
tinku naują žmogų, nežinau, 

j kaip su juo kalbėtis”.
' Ž’noti, apie ką ir kaip kiek
vienu atveju kalbėtis tai svar
bus socialinio gyvenimo menas. 
Tas menas, tač au, visiems iš- 

' moktinas. Nežinoti apie ką kal-

neturėjęs $75.000. Jis tvirtina, kad moterims gy
venant ir dirbant ilgiau, amžiaus 
sumažinimas kainuotų perdaug. 
Taipgi toks įstatymas virstų bu 
merangu, atbaidydamas pramo
ne nuo samdymo senesn'ų mo
terų.

Praktiškas patarimas
Norint išimti padažo dėmes 

iš staltiesės, reikia pamirkyti 
’nltame vandenyje, tada plauti 
su muilu ir š'ltu vandeniu. Jei 
dėmė nepranyks staltiesei išdžiū 
vus, reikia dar paplauti kempi
ne su carbon tetrachloride. 
Moterys mėgsta žilus vyrus

Londono ir Paryžiaus plaukų
n „ ,, , ..... kirpėjai praneša, kad žmonosGrace Kelly, kino aktore, laimėju- J . 3. ...

ai pirmą vietą pasaulyje geriaiuiai arba vyrU drauges stengiasi pr.- 
ibėti, arba perdaug apie save bcaireiuriančių moterų ir tni-p 1965 kalbinti juos dažyti plaukus pa
plepėti — yra lygiai nemanda- p»”ū*.vn»ė.iusių moterų laim/juai ausiuose pilkai, kad atrodytų
gu ir žalinga. žilstą ir tuo įgytų “solidną” iš-° , ... aus.žiedavusi su Monaeo pnnen Rai- , ” H H

Kasdien atydžiai perskaityki- nier III. 1 vaizdą.
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