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Šiandieną jau visi žino, kad vam pasakojimui ir aprašymui 
Anykščių Šilelis yra vysk. An- tiksliai ir turiningai perduoda-
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tano Baranausko kūrinys, ta
čiau jj parašė klierikas, geriau-

mais veiksmažodžiais, dėl ko 
lietuviškas sakinys pasižymi ne

šiu atveju Petrapilio Dvasinės paprastu vaizdingumu ir taik- 
akademijos studentas. Kaikam lumu; gyvumas ir taiklumas iš-
galbūt atrodo, kad tokiam jau
nam amžiuj parašytas kūrinys 
negali turėti to brandumo, ko
kio, sakysim, turi Donelaičio 
Metai. O visdėlto Baranauskas 
— žymiausias mūsų vyresnės 
kartos poetas po Donelaičia.

reikšti subtiliausius jausmus, pa 
sinaudojant onomatopėjom, kaip 
tik ryškiausiai pasireiškia šiose 
eilėse”.

tamesnius laikus jaučiamas kad JVJ. Vaitkus 
ir iš tokių vietų, kaip “rūmai 
sudeginti šnipo” ar • “miestas 
sugriautas karo”, nors pirmykš 
tėj poeto intencijoj to įspūdžio 
gal ir nebus buvę. Šiaip gi pasi
taikąs vienas kitas nukrypimas 
nuo originalo galėjo atsirasti 
ir dėl skirtingo teksto, kuriuo 
vertėjas naudojosi, kai jis A- 
nykščių Šilelį vertė į anglų kd- 
bą prieš dvidešimt metų pagerb 
ti jo kūrėjo gimimo šimtinei.
Pav. dabartinis originalas sako,
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Mano Dieve, Tėve, aš Tave taip myliu. . 
Betgi kaip išreikšiu savo meilę tylią/
Kur nuskinsiu žodį, kurs Tau suskambėtą, 
kaip nakties gilybė, žvaigždėmis gėlėta/. .

Ne, nerasiu žodžio sieloj neturtingoj,
kur, prieš saulę žvaigždės, blankios mintys dingo.
dalgi tad priimtum kukį že mės daiktą,
didžio meilės žiedo svajomis užkeiktų/.

Čia dar reikėtų žinoti, kad A- bendroji jos nuotaika skaityto- 
nykščių Šilelis nebuvo Baranaus 3ui an2llI k&lba- Tai matyti ir iš 
ko pirmasis kūrinys, kad priešI ^glss, Žalčių karalienės, pasa
tai jis jau buvo parašęs Kelio- kos perdavimo (73-79 eil.), kur 
nę Peterburkan, Pasikalbėjima vertimo atsiranda dvigubai dau 
Giesmininko su Lietuva, kur ro §iau (P° Ivinskio ir Geitlerio 
do liūdną ir sunkią Lietuvos da- Į lydimų Weberio trečiasis Anykš 
bartį ir bando apmesti jos atei- Šilelio leidimas bus buvęs 
ties kelius.

Kalbininkams, xa:p Schleiche- 
riui, Weberiui, Geitleriui, Anykš 
čių Šilelis bus buvęs žinomas, y- 
pač dėl savo kalbinių savybių, 
anksčiau negu kitiems svetimų 
kraštų žmonėms. Lietuvos gi
ria čia pavaizduota su tokiu 
nuošįrdumu, kokio vargiai rasi 
kad ir Longfellowo Naujosios 
Anglijos senobinės girios apra
šyme Evangelinoj ar Mickevi
čiaus Pone Tade, kur autoriai 
vaizduoja, bet patys traukiasi 
į šalį. Baranauskas visas gyvas 
arba negyvas su savo šileliu: 
simboliškai imant, Anykščių Ši
lelio likimas reiškia ir Lietuvos 
likimą.

jog gandras lizde “pamiškėj kle 
Mūsų vertėjui, šalia vietomis ! gena”, bet vertime jis “braido 

itin mikliai perduotų poemos po pelkę”, arba originalo “žie- 
niuansų, bus daugiau rūpėjusi įų margumynas” virsta “girios 

garsais”. Barbarizmai su ar
chaizmais, kurių Baranausko 
kūriny kurkas mažiau kaip Do
nelaičio Metuose, vertėjui ma
žiau tetrukde juos perduoti, 
nors “liesvinčius” su “žasie- 
kais” pranyksta (čia ir lietu-

Iliustracija Anykščių šileliui

Betgi kaip surasiu, kas Tavęs būt verta, 
kas nebūtų Tavo meilės rankos berta/
Kaip gi tad surasiu/. .. A ašarų man trykšta. .. 
Galbūt mano meilė Tau per ją išrykštų/...

Karūnuota kančia
Bedugnių mėly saulė patekėjo
giedoti himno Sopulio Leidėjui
ir sopulingą šviesią galvą tavo
lyg aureolė ji apkarūnavo.

Ir tavo veidas skausmo saule švyti,
lyg trokštų dangui tyliai pasakyti:
„Tyroj vienatvėj spinduliais šypsausi, 
nes skausmo speigas laime plūsta gausiai.

Nors žemės vaikas, man namai — augštybės, 
žvaigždžių kur dega amžinosios žibės, 
ir ašarotą jų briljantų kančią 
kilni grožybė dieviškai pašvenčia“. .

pagrindu mūsų vėlyvesniems! viškam tekstui būtų buvę ne pro 
tekstams, taipgi ir šiam pačiam I šalį keli paaiškinimai, ypač kad 

Anykščių Šileliu naudosis mo
kykla ir jaunimas).

naujausiam).
Tautologija ir personifikacija 

Jeigu paties Baranausko pa- Vertime gal dar rastum ir šio 
sisakymu Anykščių Šilelio es-. *r 1° pasakytino, bet visdėlto 
mę sudarąs taiklus jo tėvo pa- vertėjo atliktas žymus darbas, 

Šiuo tarpu bent mūsų žymių- sakymas “liemuo liemenį plakė” Į kaiP svarbus jls redakto;
jų rašytojų veikalams būtų me- (97 eil.), tai yra tautologinė1 riaus bei didėjo. Belieka laukti, 
tas kuo veikiau išplaukti į “pla- stiliaus priemonė, kuri šiaip po- kad tas darbas būtų toliau tę-

Dabartinė laida

tesnius vandenis”. Lietuvių Die
nų leidykla ir jos redaktorius 
J. Tininis atliko tikrai naudin
gą ir vertingą darbą išleisdami 
Anykščių Šilelį, mūsų baltimo- 
riškio poeto N. Rastenio išvers
tą į anglų kalbą. Tačiau, kaip 
aiškėja iš redaktoriaus žodžio, 
lietuviškasis tekstas yra nauja 
šios poemos laida atžymėti jos 
šimto metų pasirodymo sukak
čiai, kuri bus po dviejų metų 
(1958 m.). Tad atrodytų, kad 
lietuviškajam tekstui tenka pir
menybė ir kad angliškasis ver
timas duodamas tam, kad “silp
nai bemokantieji ar visai lietu
viškai nebemokantieji tautie
čiai, o taip pat ir kitataučiai, 
galėtų pasigėrėti Anykščių ši
lelio poetiniu grožiu”. Kitaip ir 
paaiškinamasis tekstas būtų tu 
rėjęs būti parašytas angliškai.

Standartinio formato, su V. 
Maželio viršeliu ir grafiko J. 
Kuzminskio medžio raižiniais 
kiekvieno puslapio pradžioj, kny 
ga pradedama vertėjo Preliu
du, kuriame nusiskundžiama

emoje nuolat išreiškiama taik- j siamas ir nereiktų laukti dar 
liai niuansus atžyminčiais sino-, 20 metų, kol pasirodys angliš- 
nimais, tai ii tikrųjų kiekvienas M Donelai5io Metai: jiems is 
vertėjas pastatomas prieš labai tik j irod ti dabar kaip
nelengvą problemą. Todėl ne- tik metas Q jei dar slllauktu 
nuostabu, kad ir čia tokios vie- . . . _ . x
tos. kaip "siaudžia, ūžia ir akam me Mairomo Jaunosios Lietu-

vos ar Pavasario Balsų anglų 
kalba, jau būtume išplaukę su

ba linksmai, dailiai, skardžiai” 
arba “tartum visa sušlamo, su
čiulbo, supyško” buvo perduo
tos paprastesnių “palaimingos “plačiuosius vandenis”, 
muzikos tvinimu” ar “vėjelio 
virtimu tyla”. Tai, be abejo, la
biau primena minėtos Longfel- 
lowo poemos epinį pobūdi, kaip 
dinaminį Baranausko jausmą, 
kuriuo ypač pasižymi pirmoji 
poemos dalis, ir kur kaip tik 
daugiau akustinio, kaip vizuali
nio vaizdavimo.

Anykščių Šilely ypatingai gau 
su personifikacijų. Kad, rytui 
auštant, “žolynų žemyn galvos 
linksta” (133 eil.), mes savaime 
prisimenam tą ankstyvą ryto 
metą, kai jau reikia kelti, o gal
va į patalą “žemyn linksta”.
Vertėjas šią vietą nepaprastai 
gražiai perdavė ir angliškai, pa

žmonių godumu ir jų įžulumu sakydimas, kaip “gėlelės mau- 
plėšti gamtos turtus ir griauti dosi rasų ašarose”, nes jam gal-
jos grožį. Bet aplanko žodyje 
pažymima, kad nepriklausomy
bės laikais ataugintas šilelis bū 
tų galėjęs pradžiuginti poeto 
širdį, nors praeitis poetui bus 
turėjusi daugiau reikšmės, kaip 
dabartis (plg. Maironį poaušrio 
ir nepriklausomybės laikais). 

Sunkus vertėjo uždavinys

Giovanni Guareschi kūryba
AL. BARONA S, Cicero, III.

Italų autoriaus Giovanni Gu- kiais komunistais ir panašiais 
areschi knygos 1-mas tomas,1 gyventojais tegalimas tik Ita- 
Don Kamilio mažasis pasaulis,! Ii joje, kur nepažangūs žmonės 
visame pasauly buvo sutiktas mano, kad religija yra suderina-
su dideliu pasisekimu. Knyga 
buvo nufilmuota ir filmas taip 
pat turėjo nemažą pasisekimą. 
Puikus humorais, draugiški 
vienas kitam priešai, pilnas ar
timo meilės, net ir priešui, kle
bonas ir negalįs tikėjimo išsi
žadėti komunistas Pepone, buvo 
visiems skaitytojams įdomūs, 
nors gal jie tikrai neatvaizda-

ma su komunizmu. Nežiūrint 
vietos aplinkybių ribotumo, kny 
ga visais atvejais buvo mielai 
skaitoma dėl savo giedraus hu
moro ir beveik visada žmoniškai 
vedamos tarpgrupinės kovos. 

Tikrovė ir atsitiktinumai 
Šiuo metu kun. A. Sabaliaus

ko vertime pasirodė Guareschi 
knygos Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis antrasis tomas. Jeiguvo siaubingo komunizmo sieki

ne visai menkom baržom į tuos mų jr tikslų. Anot autoriaus j pirma jam tome buvo vietas ge- 
ai.Guareschi, toks miestelis su to- rai autoriaus išmąstyta ir pa

būt atrodė, kad anglų kalba 
skaitytojui ankstesnis kaimiš
kas vaizdas nieko daug nesakys, 
nors pat3 vertėjas, iki dvidešim
tų savo jaunystės metų Lietu
voj gyvendamas aną nuotaiką 
bus išjautęs.

Tačiau tokį ryškų palyginimą, 
k?d ir iš ūkininko kluonų im
tą, kai būtent dūšia nulinksta,

Vertėjas, nepaisant į kurią kaip “varpa pribrendus”, svn- 
kalbą. jis Anykščių šilelį verstų, ku kitąsyk kad ir pačiu geriau- 
susiduria su nelengvu uždavi- siu pakaitalu pavaduoti. Bet ir ’ 
niu. Jam tenka ne f ik perpras- eilė vardų išleista greičiausia 
ti lietuvių rytiečių papročius dėl to, kad jie nuo aprašomų 
prieš ištisą šimtą metų, ne tik vietovių toli esančiam gali ma
juos, poeto perduotus, perjaus- ža ką sakyti, nors iš tikrųjų jie 
ti, bet ir šiaip įveikti visas sti- eina integraline kūrinio dalim: 
listines priemones, visus gan sakysim, Adomo Mickevičiaus 
subtiliai išreikštus jausmo niu- pakeitimas tik “poetu” (43 
ansus, nugalėti visą daugybę eil.) gali mums atimti visą po- 
vardų iš botanikos, zoologijos, emos kilmės istoriją, atsime- 
ornitologijos. Apie tai jau buvo nant, k?d Ponas Tadas buvo A- 
rašęs pats H. Wcberis savo Ry- nykščių šilelio atsiradimo aks-
tų lietuvių tekstuose (1882 m.), 
kur tarmine ir bendrine kalba 
buvo išspausdintas Anykščių 
Šilelis, pažymėdamas, kad “lietu

tinas.
Vertimui naudotas tekstas 

ir bHTbarizmai
Linkimas skaitytoją perkelti Jean Fonąuet

Detiilč iš paveikslo .Ičz.nns iiiiėniiinus nuo kryžiaus
Mndnnnvių kalba turi ypatingą lobį gy- j mums artimesnius ir supran-

ruošta, tai antram tome matyti, į 
kad jį autorius parašė tik pir
mojo pasisekimo skatinamas. 
Nors ir antrame tome randama 
daug humoro, tačiau atskiri da
lykai nebėra nei tokie grakštūs, 
kaip pirmame tome, nei charak
teringi, nei pagaliau, tokie logiš- 
gi, kaip pirmame tome. Svar
biausia, kad daugely atvejų au
torius veiksmam priduoda iš 
piršto išlaužto fantastiškumo, o 
tačiau visas gyvenimas vaizduo
jamas daugiau realistinis, be
veik ligi natfiralistiškumo. To
kius priekaištus galima padaryti 
skyreliams šyvis, žaibas vadi
namas Žai, Be kunigo — su 
dūdomis, Proletarų pergalė, 
Kolūkis. Čia viskas yra parem
ta natūraliai neišaiškinamu veik 
smu todėl iš realaus pasaulio 
žmogų nukelia į pasaką arba 
į burtų lauką. Suplakimas tik
rovės, ko pirmam tome nebuvo, 
su fantazija, neretai pretenduo
jančia į stebuklus, daugelį at
skirų pastraipų daro iškrintan
čiomis iš bendro abiejų tomų 
vaizdo ir verčia suabejoti šiaip 
jau labai vietomis pagaunančiu 
įtikinamumu.

Giedra sakiniuos

Tačiau nežiūrint kaikurių prie 
kaištų knygoj dar yra ir pasi
gėrėtinų vietų. Ypač paskirų sa 
kinių. Labai malonus ir įdomus 
yra paties autoriaus pasisaky
mas. Jame autorius tarp kitko 
sako: “Gyvenu labai paprastai. 
Nemėgstu keliauti, nesportuoju, 
netikiu į vitaminus. Bendrai pa
ėmus tikiu Dievą”. Puikus yra 
skyrelis savo skaidriu humoru 
ir humaniškumu apie ‘siuntinė
lius iš Amerikos. Su dideliu ma
lonumu skaitome apie rinkimi
nes agitacijas ir apie patį Pepo- 
nį, balsuojantį ne už komunisti
nę partiją.

Autorius grąžiai pavaizduoja 
visus bolševikinius triukus, mi
tingus, raudonus skarmalus, a- 
gitacines kalbas apie taiką ir 
panašius bolševikinius išradi
mus. Tačiau nuolatinis gyveni
mas miestelyje tuos visus gy
ventojus riša, ir tariamo pavo
jaus akivaizdoje, visi bolševikai 
eina po vieną pasakyti klebo
nui, kad šis privalo pasitraukti 
iš miestelio, nes rinkimus lai- 

I mės komunistai ir katalikai nu
kentės. Šiaip jau knyga, neskai
tant anksčiau minėtų priekaiš- 

1 tų yra mielai skaitoma, kad ir 
dėl šitokių egzotiškų dažnai su 
tinkamų išsireiškimų: “Meriko- 
nas buvo stiprus, kaip trakto
rius ir, jei būtų pakinkytas su 
jaučiu į žagrę, garbingai išsilai- 

i kytų, nors neprilygo jaučiui nei 
savo lankstumu, nei išmintimi”. 
Arba kitoj vietoj skaitome: “Ve 
žikų arkliai buvo puikūs gyvu
liai, puikiausi pasaulyje, ir žmo
nės pripažindavo, kad jie buvo 
mažesni gyvuliai už savo savi
ninkus”.

Ar buvo vert*

Gali kai kam atrodyti iš kny
gos, kad bolševizmas nėra toks 
siaubingas, koks jis yra iš tikrų
jų, jis gali atrodyt daug ruža- 
vesnis, o ne kruvinas, tačiau ne
galima užginčyti, kad bet kokia
me žmoguje slypi dalis gėrio ir 
kartais ta dalelė pabunda. Iš 
antros pusės gal kova prieš bol- 

■ ševizmą galima vesti ir kito- 
1 kiom priemonėm, bent kiek tai 

liečia Italijos arba Prancūzijos 
komunistus, nes nuolatinis, te- 

j gu ir teisingas teigimas, kad 
triševikai yra žmogžudžiai kai 
kam gali atrodyti perdėtas. Lais 
vėj augę žmonės negali i’sivaiz- 
duoti bolševizmo tokio, koks jis 
yra Sovietų Sąjungoj. Šiaip ar 
taip. ši knyga įeina į antibolše- 
vikinių leidinių skaičių, nors lie-. 
tuviams ji daugiau priimtina tik j 
kaip pilna humoro lengvam na-1 

, siskaitymui lektūra. Ar šiais 
1 sunkiais lietuviškos knygos rae- 
I tais verta, bent antrą tomą bu

vo versti į lietuvių kalbą, būtų 
, gana sunku atsakyti.

KRONIKA
• Adv. VI. Požėla, gyvenąs 

Australijoje, paruošė savo atsi
minimų du tomu.

• Dainora — pirmasis lietu
vių knygynas Londone atidary
tas 49 Thornton Avė.

• ALSS nutarimu įsteigtas 
Literatūros fondas turi jau su
rinkęs per 2,700 dol. ir pirmuo
ju leidžia didžiulį veikalą apie 
praeities lietuvių laisvės kovas.

• Regina Plokštytė iš Adelai
dės, Australijos, išvyko į Lon
doną toliau studijuoti baleto 
garsiajame Sadler’s Well bale
te, kuriame iškilo Svetlana Be- 
riozova ir lietuvės motinos sū
nus Rassine.

• Medžiagą vysk. K. Palta
roko monografijai pradėjo rink 
ti kun. Jonas Petrėnas. Atsimi
nimus ir kitą medžiagą apie tą 
didįjį lietuvį prašo siųsti adre
su: Rev. J. Petrėnas, St. Nicho- 
las Rectory, 26 Olive St., Brook 
lyn 11, N. Y.

• Juozas Švaistas baigia kom 
poziciją pasakų motyvais — 
“Trys žodžiai arba gyvenimo 
magika". Susidarys apie 200 ran 
kraščio puslapių.

Dail. Jonas Tričys iliustruoja 
Amerikos lietuvio Petro Sagato 
eilėraščių rinkinį “Saulėleidžio 
spinduliuose”. Piešiamos ir vin
jetės skyrių tituliniams pusla
piams. Skyriai yra šie: Išeivio 
širdies plakimai. Sodų žiedų la
peliai, Manieji medžiai ir gėlės, 
Saulėleidžio spinduliuose. Dail. 
Tričys paskutiniu metu taipgi 
piešia portretus.

• Aldonos Eretaltės, garsė
jančios Europoje aktorės, at
vaizdas telpa “Lietuvių Dienų’* 
naujausio numerio viršelyje. 
Tekste yra ir daugiau jos nuo
traukų. Taipgi yra Alg. Gustai
čio gyvas aprašymas prieš 50 
m. išleistų “Džiunglių”, papuoš
tas autoriaus Upton Sinclair ori 
ginalaus laiško facsimlle. Pla
čiai pavaizduojama ir naujai lie
tuviškame stiliuje pastatyta lie
tuvių bažnyčia East St. Loui3 
mieste. 1 . -

• Vilnius ir Rytprūsiai lenkų 
spaudoje. Lenkų kultūros žuma 
le “Kultūra”, nr, 103-106, spaus 
dinamam Paryžiuje, Prancūzi
joje, patalpintas Algirdo Gus
taičio straipsnis lietuvių-lenkų 
klausimu. Jame aiškiai pasako
ma, kad lietuviai nesileis į jo
kias nuolaidas dėl Vilniaus. Tas 
klausimas lietuviuose išspręstas 
ir lietuviai niekados neatsisakys 
savo sostinės.

Pasisakoma ir dėl lietuviškų 
Rytprūsių, jų šiaurinės dalies. 
Minimi lietuvių motyvai dėl tos 
teritorijos.

Šiame įtakingame lenkų žur
nale taip lietuviškos minties 
straipsnis turėtų palengvinti lie
tuviams ir lenkams kalbėtis dėl 
būsimų tų valstybių santykių.

• Kolektyvinis leidinys apie 
spaudos draudimo laikmetį ati
duotas spaudai. Dr. J. Bajerčius 
Lietuvių Bendruomenės Chica- 
gos apygardos pirmininkas, su
sitarė su Lietuviškos Knygos 
klubu išleisti spaudai paruoštą 
leidinį apie spaudos draudimo 
laikmetį.

Dvylika šio leidinio skyrių 
yra parašyta dešimties autorių: . 
Vaclovo Biržiškos, K. Čeginsko, 
D. Lipčiutės-Augienės, dr. J. 
Matuso, dr. J. Prunskio, dr. J. 
Sangailos, dr. V. Sruogienės ir 
Vytauto Sirvydo.

Šio leidinio redagavimo darbą 
atliko komisija, pakviesta L. 
Bendr. Chicagcs apygardos, į 
kurią įėjo: J. švaistas, dr. P. 
Jonikas ir kun. V. Bagdanavi- 
čius, MIC.

Don Kamillau<* mažasis pa
saulis, Giovani Guareschi, iilust 
racijos autoriaus, vertė A. Sa
baliauskas, tiražas 1500 egz.. 
Išleista 1956 m., Tėvų kelio, Ca- 
racas, Venecueloj. Kaina nepa
žymėta.



/

DIENRAS'IS DRAUGAS CHICAGO. ILLINOIS Šeštadienis, spalio 13 d., 1956

Menas ir fotografija
DR. P. CE1 IEŠIVS. E. Chicago, Ind.

Kai publika pageidauja, kad meniška. Ir jeigu mes randame 
meno kūrinys būtų realus, tai kūrinyje tiktai gamtinės regi- 
daugelyje meno sričių, ypač ta-, mybės nuotrauką, tai mes ran- 
pyboje, norima, kad kūrinys bū dame dar tiktai medžiagines ap- 
tų tiksli vaizduojamo objekto I raiškas. Mes randame tiktai žen 
fotografija, tiek gamtos dalies, klus (prasmėms), kurie turėtų 
tiek paskiro medžiaginio daik- mus perkelti j išgyvenimų rea- 
to, tiek augalo, tiek gyvulio,! lybę. Ir jeigu pastarosios arba 
tiek žmogaus. Iš tikrųjų realaus į kūrinyje nėra, arba mes jos ne- 
daikto niekados nerasi nei foto-; pajuntame, tai reiškia, kad ar- 
grafijoje. Ten gali rasti vaizduo
jamo daikto šviesos-šešėlių san-

i nėra bf tinas meno kūriniui. Ge-Į jų regimos atitikimybės, tas ge- 
niplfs mcn'ninkai gali išreikšti riau tegul išeina į gamtą ir pa- 
meniuę formą, naudodami ma-1 sižiūri j pačius realiausius daik
tai turimo, arta ir visai jo iš-įtus, su kurių realybe joks dai- 
venjdami. II. Čiurlionio paveiks liniukas nepajėgs konkuruoti.
luosc vra labai ma;a gamtinės,. x .Menininkas turi paisyti neregimybės, bot labai stipri me
ninė forma. Dėl to jo paveiks
lai yra priskirti prie gen'alių 
kūrinių.

K. Žuromskio “Kristaus pri- 
krj ’iavimao” mažai teturi pri- 
kryžiavimo scenos turinio, bet 
et prus savo menine forma — 
jausminiu išgyvenimu. Dėl to jis

ba tame kūrinyje iš viso nėra su šiuo paveikslu pateko Chica- 
meno, arba. teigiamu atveju, gos Meno instituto galerijcn.

tykj, bet ne realų daiktą. Foto
grafija, tiek daikto, tiek balso, 
ar garso (fonografija) yra tai, 
ką gali pagauti akies vyzdis, a- 
titinkamai —r- ausies būgnelis. 
Pastarieji dalykai priklauso me
džiaginei būčiai. Fotografija yra 
užfiksavimas medžiaginės bū
ties. kuri neviršija mūsų pojūti
nės srities. Kartais gali iš fo
tografijos išskaityti psichinę 
nuotaiką. Tai ir viskas.
. Tikrasis gi menas yra atsklei 

dimas žmogaus jausminio pašau 
lio, tai yra to, ką mes išgyvena
me savo sieloje, pamatę gam
tos dalį, daiktą ar veiksmą. Me
nininkas praskleidžia pojūtinės 
srities uždangą, atskleidžia pub-

mes to meno nematome, nejun
tame ir neišgyvename.

tiktai realybės (jausminio išgy
venimo realybės), bet dargi tu
ri sustiprintą suvoktą realybę. 
Jis turi norimu požiūriu vaizduo 
jamą realybę išskirti iš aplin
kos, pastatyti ją scenos pryša- 
kyje, pačią gi aplinką paversti 
fonu. Menininkui .įsijausta kan
čia matoma ne tiktai per dro
bulę, bet net pro raumenis ir 
pro kaulus. Jam tą kančią pa-

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu.- 
perkraustymus ir pervežimui- 
U tolimų Ir artimų atstumų

TeL BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

Radio Aparafy Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
R. RIMKUS, 4517 S. 8awyer St 
Tel VI 7-0087 — VI 7-3037

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tet Kl.liiuice 5-4410 

Rezltl. telef. GltovelilU 6-OU17 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. in.

Penktad. tik oo pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Praeitos vasaros Chicagos mo-,, , . . .. . ..., . , , ... . . ” . , deda sustiprinti visa aplinkadernistų dailininkų parodoje bu . . r
Reiškia, mes esame dar nepri-1vo Sahma sutlktl vis£* eil? Pa’ 

augę meną atjausti. Regimybė veiks1^ kune iš viso neturėjo 
ir jsijautimas kūrinyje turi būti nė truPuci° gamtinės regimybės
būtinai išskirtini. Abu dalykai turinio’ bet labai stiPrūs meni* 

ne forma. Dailininkai ant dro-yra realūs, bet ne abu yra me
niški. Gamtinės ragimybės ati bių ar lentelių tepė spalvas. Bet
tikimas yra tik nuotrauka (fo- ltos s?alvos nustoJ° ve,k“ zl4’ 
tografija). Jausminės realybės rav» kalP sPaIvoa (medztagmie. 
atitikimas yra menas. Gali būti elementas) ir velke Ji kaip šie- 
meno kūrinyje abu dalykai drau los Sllus Jausm‘ms išgyvenimas
ge: ir nuotrauka, ir menas, ga- Ta! 5. buv0 m,enl"s prabyl? 
Ii būti tik nuotrauka be meno, mas > “urovo sielą. O ar tai ne
gali būti atvirkščiai, menas be ra fotografija? Žinoma, ne gan-.

tinės regimybes, bet jausminio 
sielos pasaulio, fotografija. To
dėl meniniuose kūriniuose rei
kia jieškoti fotografijos, bet 
tik ne gamtinės išpjovos, ar ko
kio daikto, žmogaus fotografi 
jos, bet sielos jausminio išgy
venimo fotografijos. O taip jieš 
kodami surasime ir meno rea
lybę. Kas jieško meno kūriniuo
se tik gamtinio pavaizdavimo ir

nuotraukos. Kai kūrinyje yra 
tiktai nuotrauka be meno, tai 
kūrinys nėra .meninis kūrinys, 
nors jis publikai ir labai patik-

likai jausminės srities esmę. Jo'tų, ir kiekvienas žiūrovas sa- 
genijus sugeba pojūtinių priemo kytų: *‘Tai puikus kūrinys — 
nių — šviesos, spalvų, linijos, kaip gyvas’’. Jeigu tik regimy- 
mimikos, judesio, garso — pa- bės atitikimo pakaktų, tai bū-1 
galba išreikšti jausminio dva- tų galima j rėmus įstatyti gy
slos pasaulio išgyvenimus. Ka- ' vą eksponatą, ir tai būtų meno 
dangi tie išgyvenimai yra rea- • šedevras. Prikaltas batas prie 
lūs, tai ir kūrinyje įdiegtas jaus drobės dar nėra joks meninis 
minis išgyvenimas yra realus, J paveikslas. Bet genijaus nupieš- 
bent ta prasme, kad jis sukelia tas batas drobėje gali būti me- 
žiūrovuose atitinkamą jausminį, no šedevras.
sielos išgyvenimą. Jeigu mes; 
jieškome kūrinyje ne meninio1 Paveikslo regimybės atitiki-, 

mas gamtoje esančiam objektui 
yra tik paveikslo turinys, arba j

.... i - • i medžiaginis momentas Paveikstai mes apsilenkiame su kuri- , . . . . „ . ,1 io jausminio įsgvvemmo atiti- mo esme. , . ,kimas autoriaus sielos išgyveni-, 
Foto aparatas gamina pajū- mui yra meninė dvasia, arba 

tinės regimybės nuotraukas, bet meninio kūrinio forma. Medžia- 
ne vidinius sielos išgyvenimus, > ginis momentas yra meninės for 
Dėl to foto atviručių gamyba:,mos nešėjas. Meninė forma yra 
nėra menas, bet produkcija. Dėl medžiagos įsielinimas. Abu kar
to mes negalime jieškoti meno; tu imti sudaro kūrinį pilnatvė- 
kūriniuose regimybės kopijos, ■ je. Turinys patinka žiūrovams 
nes tokiu atveju jieškosime kū ! ir per jį lengviau prieinama prie 
rinyje kaip tik to, kas yra ne-! meninės formos. Tačiau turinys

įsijautimo — jausminio išgyve
nimo, bet pojūtinės matomybės,

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitėe:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

U
1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
ljuikns suwirŪĮiinti, kad mūsų urtinuc.įi (urėtų botų kalėdinį stalų ir 

tinkami} aprauną. Pusi naudoki t r niūstj lietuvišku, sij/.ininjiu ir pigiu 

patarnavimu, užsakydami maisli;, vaisius, avalynę ir angliškas niedžia- 

s. ir pasiųsdami savo supakuotus siuntinius iki 19 svarų neto. įsm
ikite nutinkamus siuntinius, kariu su adresais ir monev orderiu pa

siųskite tiiiiiiis, ir Jūsiškiai su dėkin<;iimii minės Jus. (f Azijos Silūrą 
$1.19 daiarinuį. Garantuojame 190%.

u a 
riu

No. 8 . ...............
20 sv. cukraus

$13.34

No. 9 ................. 623.00
20 hv. k, laukų

No. 22 .............. 32».<ll
2 HV. gr. pu|»-|ių kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
2 sv. sviesto
4 s v. 7 ozs. ryi'.ių
2 sv. 3 ozs. bec. lašinių
4 s v. 7 ozs. K. taukų
1 sv. kumpio
1 s v. arbatos
1 s v. 2 ozs. Hk. muilo

no. no ............. 6 1 4.66
2o sv. pirmos r(išlos

kvietinių miltų.

No. 21 ............ J18.I 1
’> sv. kvietinių miltų
5 sv. cukraus
5 s v. ryžių
4 sv. 7 uncijos k . taukų

No. 3! 
10 sv. 
I o sv. 
No.

.............. 827.95
dėžė kumpio 
Šalmui dešros

36 .......... 831.1)5
sv. kumpio 

2 sv. Snturni dešros 
2 sv. bec. lašinių 
2 sv. 3 oz.s, K. laukų 
J sv. Pupelių kuvos 
2 sv. sviesto 
I sv. Cukraus 
I sv. pieno miltelių 
I sv. šokolado
14 ozs. koka vos
15 ozs. raztnkų 
200 cigarečių

('tiestcrfleld

No. 38 ............... $18.(7
2o s v. ryšių

No. 19 ............... 226.99
15 s v. bec. lašinių

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY 
3741 W 26th St., Chicago 23, III.

No. 51 . . 
Worsl.ed

(Vilu

$13 1.99
'.j jardo 

vyr. eilutei)

Mellon 
žiem

3 yr.. (\ ilua 
paltui), šilkinis 

pamušalas 6 j i. Vyriš
ki odiniai batui. Mo

teriški od. bateliui. 3 
p. mot. ruyon kojinių. 
Iluyon skarelė spalvo
ta
dydį

(I įniktų spalvų, ir 
reikia nurodyti).

Dirbamo kusdlon nuo

9 iki 6 vai.

Tel. CR 7-2126

Tel. ofiso HE 4-ttUOO, rez. 1*11 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. ir sekniad.

~DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue

spalviniu atjautimu, kontrapun
ktoacija ir kitomis pagelbinėmis;
priemonėmis. Kai žmogus nelai-j
mingas ir nusiminęs, tai rodos;
nelaimės jausmui pritaria visa|Val-: *caBdl#n 10-12 vai. ir 7-9 vai.

... . ,.. . . . . vak. šeštadieniais 101 vai. Trečla-aplinka: ir medžiai, ir žmones, ■ dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus
ir namai, ir dangus, ir saulės 
šviesa. Nelaimingajam viskas 
padidina nelaimingumą. Net ki
tų juokai, džiaugsmas ir traš
kumas smenga jo širdin nelai
mės tonais. Menininkas tai pa
naudoja ir kuria sustiprintą re
alybę. Taigi menas yra tam tik
ru požiūriu sustiprinta realybė.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Bes telef. VVAlbroofc 5-5076

DR. J. ir K? AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą.. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospe^t 8-1785 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. 'kasdien išskyrus trečiad. Ir 
šeš+ad.

Res. tel. GRovehlll 6-5603

Žmogaus smegenys
Apskaičiuojama, kad žmo

gaus smegenys yra sudėtos iš 
10 bilionų ląstelių, taigi jų skai
čius beveik keturis kartus di
desnis, kaip skaičius žmonių, 
gyvenančių visame pasaulyje.

CHICAGOS LIETUVIU CHORAS

"PIRMYN“
VAIDINA JOHANN STRAUSS’O

ČIGONU BARONA
TRIJŲ, VEIKSMU KOMIŠKA* OPERA,

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. 4r kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048
______ Rez.: WAlbrook 6-3048
Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1317 South Westen Avoam 
Chicago 20, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublio 7-4000 

ReBdencija: GRovehlll 6-8101

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlru^š) 

KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIAI,INT«

71M South Western Avengs
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
• v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. H 
vai. ryto Iki S vai. poi’ot.

Ofloe tel. RE. 7-il68
Bes. tel. WAlbrook 5-3765

PęL ofiso Y A. 7-8557, rea. RE. 7-4006

DR. FRANK C. KININN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1861 W66t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 3:20 
Uždara treč. visa dieną Ir šeštad. vak.

Tel. ofiso I'Kospect 6-2240
I'Kospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
’,r n.uo 6 8 val- Pirmad. ir penkt.
Trečiad. Ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIfilIlS
GYDYTOJA IR CHIRURG. 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1853 W. 103 St., Be>v<*rly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl^ v. v., 
tšsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso —- PUlImae 5-6706 
Buto — BEverly 8-3046

Ofiso tel. OUffslde 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1170

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Uermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Beštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr.

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 North tVacker Drive 

(Clvlc Opera House, kam b. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. ULntral 6-2204 
6002 Wcat 18th Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—I 
Tel. TOwnliall 3-0050 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. UEndock 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPŠIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

8PEO. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 61st St 
Tel. Pltospeet 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr:, 

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Atpbm
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

SEKMADIENĮ, SPALIO 21 D. 1956 METŲ
PRADŽIA 3 VAL. PO PIETŲ

Sokolų salėje - 2339 So. Kedzie Avė.
Vaidina: ALGIRDAS BRAZIS, ONUKS STEPHENS, JUO
ZAS LAURUŠIONIS, KRISTINA AUKŠTKALNIS, DR. L. 
SVENČISKAS, IRENE KELEDINSKAS, PETRONĖLE MIL- 
LERIENE, JONAS DAMBROS ir kiti.
Režisuoja — Dirigentas K. STEPONAVIČIUS

JONAS GRADINSKAS
Tik # “14-0.00 už 21 colio1957 m<<^J*e)sp4nte,e

J. G. TELEVISfON GOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
Spalvota. TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai

C R A N E SAVINGS
2655 WKST 47th STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pietkieuic/., prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augstug dividendus. Keštuojame čekiun. Parduodame ir 
išpertame valstybės bonus. Tau pyto jums patarnavimai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treė. uždaryta, o fteftt. nuo 0 iki vidurdienio.

DR. T. ŪUNUULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: tluo 2-4 Ii* nuoT 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036

Rezidencijos tel._ BEverly 8-8344
Tel. ofiso VI 7-0G00, rez. RE 7-GS67

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornla Ava. 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 val. p. p.,

 Išskyrus sekmadienius

Ofiso tUef. Y Artis 7-1166
Rezidencijos — STetvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t Soth Street 
'kampas Halsted Ir 85-ta gatv6) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Rea. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

▼AL. 2—4 p.- p. ir nuo T—-9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Ofiso HEmlock 4-5815
Rez. IIEnil. 4-3751

DR. A. NARRUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOfl 

2745 W. 69 St
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. I. A. PAUKŠTYS

4263 S. Wltipple Street
(Arti Archer Avė.) 

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

LAfayette 3-1940 
Namų — CEdarerest 3-7 786

Tel. ofiso: DAnube 6-1125
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street 
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-0400
Rezid. Pltospeet 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičiatS)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. j. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct, Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-1 gal, 

vak. šeštadieniais 16-2,
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1281

T«l. oftao PR. 6-2888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Wwt 68rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 8-1595
DR. ALDONA A. AUKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTfi

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 We^ Marųoette B4.

Telefonas. RElIance 6-1811

DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS) \
8825 Weet 58th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak.
Trečiad. pagal sutartj 

Te*, ofiso ir buto OLymplo 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4038 W. 15th St.. Cicero 

Kasdien 1—t v. tr 6—S v. vakare. 
IAskyms trečiadienius 

Botas 1526 Mo. 40th Avė.
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfAyette 1-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 2-2868

DR. EMILY V. KRUK5S
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Avė.
! VAL. Kasdien popiet nuo 12-8:80 v. 
Vak. pirm, antr., k et virt. 6-8:86 v.

lemi Mlr

Uenikitc dien. Draugą!

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
S259 South Halsted St. 

Kasdien t—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—5 vai. vak.

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted Ir SI-mos gatvini 

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

Ofiso telefonas — Blshop 7-2625
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
4342 Archer Avenna

(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Val. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpublio 7-2200
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt.
\ nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rėmuo.
4466 So. Oalifornla Are.,- Ohlcagc 

Šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; Beštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. Ir sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso I-R. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tel. oftso CA 6-0257, rez. PR 6-6350

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6650 
Rezid. 0600 S. Arteslon Ava 

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—5 v. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAI 

▼Irt 25 metą patyrimo
Tel. YArds 7-182D 
Pritaiko aklnloa 
Kreivas akis 

UkatM.
Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 1, nuo 6 iki t, trs- 
čiad nuo 10-12, penktadlenj 16-1 tt 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs ze

Tet ofiso Y A 7-4787, rez. PR 6-l0Su

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRIIRGAS

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

Jeigu neatsilieps vlrSminfiti telefonai
Šaukite Mldway 3-0001 Palengvinu aklų Jtrmplmą, kuris 

yra priežastis galvos skaudSjlmo bei 
svaigimo Ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
tę. Prtrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 

Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1872

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:26 
Iki 6 vai. Sckm. Ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - ITotezlstaa 

Aparatat-Protezat, Med. ban 
dažai, fipec. pagalba kojom; trūkumus

(Arch Snpporta) Ir lt '
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais D-l. 
0RTHOPEDI.IO8 TECHNIKOS L AB.

2860 W. 63rd St. Chicago 20, IU.
Tel. PRospect 6-6084.
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Jaunimo dramos konkursas
Antano Rūko premijuotasai veikalas

Amerikos Lietuvių Mokytojų šviesa ir kasdieną naujai atgims 
sąjungos paskelbtasis jaunime/ tąs gyvenimas. Tik... kad labai
scenos veikalų konkursas baigė
si Antano Rūko laimėjimu. Tie
sa, pirmosios premijos neskir

sunku anksti keltis.
Imdamas plunksną j ranką,

ta niekam, tačiau rašytojo An- "ortjau Parašyti didaktinį vai

tano Rūko kūrinys rastas geriau dinimą be specialiai pabrėžtos
sias ir jam teko premija, kuria didaktikos, kuri, kyšodama vai- 

kale, užkrečia ir skaitytoją ir 
žiūrovą nuoboduliu. Antras ma
no noras buvo — vaidinimas, 
kuris savo tematika artimas bū
tų

jury komisija vadina antrąja.
Jury komisiją sudarė Rašy

tojų draugijos atstovai — Po
vilas Gaučys ir Juozas Balčiū
nas, Mokytojų sąjungos atsto
vai Juozas Kreivėnas ir Ignas 
Serapinas, penktas komisijos na 
rys buvo iš teatro žmonių — 
režisorius Alg. Dikinis.

Iš viso buvo gauta 12 veika
lų. Kaip painformavo jury ko
misijos pirmininkas Ign. Sera
pinas, atsiųstų veikalų siužetai 
daugiausia buvo pasakiški. To
kių buvo arti dviejų trečdalių.
Antra tema — dabartinės Lietu 
vos scenos, partizanų gyveni
mas. Tiedu — pasakiškas ir pat
riotiškas — siužetai buvo do
minuojanti, kas visiškai supran 
tama, turint galvoje, kad veika
las' turėjo būti skiriamas vaikų 
teatrui.

Konkurse dalyvavo penketas 
rašytojų, keli mokytojai, keli 
su scena artimiausių ryšių turį 
žmonės. Atsiųstųjų veikalų ap
imtis — tarp 35 ir 42 rankraš
čio puslapių, vienas — kiek dau 
giau kaip 50 pusi.

Premija buvo skirta Antano 
Rūko kūriniui. Iš dalies tai ir 
suprantama, nes laureatas yra 
ir rašytojas, ir poetas, ir rėži- 
sorius. Tie platūs talentai atsi
liepė ir kūrinyje. Premijuotasai 
veikalas paties autoriaus įvar
dintas: “Algis Dalgis Gaidžia- 
kojis ir pabaisų gengė, dviejų 
veiksmų vaidinimas vyrams mū 
rams ąžuolams ir pipirams va
balams”.

Parašytas eiliuotai. Veikale iš 
ryškinama mintis, kad neduo
dant krypties, be užsiėmimo vai, 
kų energija dažnai prasiveržia i pašauktųjų, bet maža išrinktų-

OTKNIiaATIA iiftAlJOAh <TTTf Artb 1TJW'&*

Čhicagos Lietuvių Vyių choras, vadovaujamas VI. Baltrušaičio 
Ruošiau pastatyti Rigoletto operątremties lietuviukui, gyve

nančiam Chicagoje, New Yorke. 
Sidnėjuje ar Buenos Aires, lies
tų jų dabartinius svajojimus, 
darbus ir žygius. O to vaidinimo 
didaktinę mintį ar idėją, gal, 
galima išreikšti vienu sakiniu: 
nedaryk bloga, nes, darydamas 
gera, gali turėti daug daugiau 
džiaugsmo ir malonumo. Kaip 
man tie užsimojimai pavyko, 
spręs skaitytojas ir žiūrovas.

DŽAZO VIETA
S. LAUCIUS, Anglija

Džazas šiandien yra jau toks 
popularus, kad pro jį tylomis 
nebepraeina nė rimtoji spauda. 
Nenoromis ji kalba apie džazą,
net su ironija, nes nelaiko jo 

— Kaip žiūrite į lietuvio trem 1 platesnio nagrinėjimo vertu da-
ties vaiko sugebėjimus scenai?

— Nemanau, kad tie sugebė
jimai tremties gyvenimo būtų 
palaužti ar ypatingai ugdomi. 
Aktorių iš mokyklinio jaunimo 
visais laikais išaugdavo ne di
delis skaičius, — daug būdavo

lyku, įspraustinu į garsinio me
no sampratą.

Kadangi džazas stipriai laiko
si estradoje, aišku, kad netrūks 
ta ir jo mėgėjų, ir ypatingų gar 
bintojų, susimetusių į tam tik
rus, leipstančių iš entuziazmo, 
klubus. Nerūksta nė tos muzi
kos stabukų, mielai grumuluo- 
jančių jiems teikiamą pagarbą 
ir toliau energingai mostaguo
jančių skeptrais, kad savo laiku 
skardi dūdelė prapliuptų, sak
sofonas kad sumikentų, būgnas 
beriamomis pupomis kad prabil 
tų, o paskui, pasmaginimui, bug 
nininkas kad metaliniu šluotra
žiu per varinį diską sutvotų. Sy
kį masėje įsipilietinęs, džazas, 
turėdamas apie save labai gerą 
nuomonę, įsidrąsina gretintis 
prie rimtosios muzikos ir rei-

(Džazas, jo evoliucija ir esmė). 
Tos knygos autorius visomis 
išgalėmis stengiasi iškovoti dža- 
zui kaip galima padoresnę vietą,1 
pakišdamas vieną kitą pavyzdį, 
kad ir žymesnieji kompozitoriai 
domisi džazo muzika, kad ir jie 
atiduoda savo duoklę dūdelei ir 
akordeonui, o tuo pačiu lyg pa- 
kurstydamas skaitytoją klausy
tis džazo tokiu atidumu, kokiu 
klausomasi rimtų muzikos meno 
kūrinių.

Tačiau įtaigojimo pastangos 
nueina niekais, palyginus džazo 
mėgėjų laikyseną su simfoninio 
orkestro koncerto klausytojų,

kalauti sau atitinkamo titulo tų rašęs apie džazą kaipo apie

nančią muziką, ir jį tik tuo at
žvilgiu nagrinėjęs, j:s nebūtų 
laikomas iškrypusiu iš kelio, ir 
jam nebūtų siūloma verčiau ra
šyti anekdotus apie džazą ir jo 
muzikantus. Vadinasi, autorius 
ėmėsi ne džazo referento vaid-

keis. Kai nieko nėra amžino, 
kaip yra sakoma, džazo dienos 
kada nors taip pat gali būti sus 
kaitvtos o io vietoje gali su
trenkti kita kokia populari mu
zika, nes masė visad reikalaus 
prieinamų, suprantamų, links
mų. dirginančių dalykų — pap
rastas melodijos, gundančios 
suktis, narstytis, trypti ir tem
peramentingais kūno judesiais 
demonstruoti savo dūką, savo 
nuotaikas. Kad šiandien minios 
žmogų pažadina toks džazas ir 
kad masės vidinis pasauliukas 
pasitenkina tik tokia muzika, ki 
tas klausimas. Apie tai šo laik 
raščio skiltyse jau buvo rašyta 
ir atvangomis rašoma, prime
nant nesižavėti barškalais ir 
blizgučiais, o dairytis skaidres
nių grožio šaltinių, kurie mums 
prieinami tiek šiapus, tiek ana
pus Atlanto.

Baigiant dar knieti pasakyti, 
kad nors ir iš visų plaučių sten

mons, bet agento, kuris per ne-; gsįs juodukas pūsti dūdelę, 
apsižiūrėjimą, vienodai aistrin- nors įr įj^i žandų plyšimo, jis ne 
gai siūlo profesoriui lūpų dažų( nupus vainiko nuo Bethoveno
pieštukus, o jo virėjai statulė
les.

Ne be to, kad autorius nežino 
tų apie ką jis kalba. Jo knygą 
perskaičius, galima pakanka
mai gerai įsisąmoninti, kas yra 
džazas; pasikalbėjimuose drą
siai remtis pateiktomis informa 
cijomis ir be kreivų šypsenų pa 
vojaus laikytis savo nuomonės. 
Autorius yra baramas už ten
denciją, kitaip sakant, už tup-

kurie susikaupę, tylūs, net užsi-■ dymą žvirblio greta lakštinga- 
merkę sėdi nuostabiais garsais l°s- 
aidinčioje auditorijoje. Džazo gi 
entuziastai santūrumo nepripa
žįsta. Toji publika plepi, tran
kiai kalbanti, trypianti kojomis, 
rūkanti ir net stikliukėlį išme
tanti. Autoriui tad ir prikišama, 
kad jis džazą nori suplakti su 
muzika ir tokiu būdu muilyti 
skaitytojo akis. Jei autorius bū

Vedusių statistika
JAV-se yra arti 39 milionai 

vedusių vyrų. Iš jų, tarp jau
nesnių kaip 65 m. amžiaus, tu
rinčių tarnybas ir da bus yra 
95'

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
Radio valanda duodama šeštadie
niais per New V'orko WEVD stoti 

(1330 Kil. ir 97.9 Meg. FM) 
Tarp 1-mos ir 2-ros vai. popiet

JACK J. STUKAS, Direkt. 
12G4 H’hite St. Hillside, N. J. 

Tel. Waverly 6-3325

ar Mocarto, nuo Čaikovskio ar 
Glinkos galvos. Lygiai nuo to' 
pūtimo nepajudės nė vienas lau , 
rų lapelis nė ant lietuvio kom-i 
pozitoriaus ar muziko galvos.

Fotostatinė laida 
Šv. Teresėlės Sielos 

istorijos
Šios laidos buvo senai laukta, 

nes ligšiolinė Sielos istorijos lai-
_. , . . , , . , da buvo nepilna. Tuo klausimu
Dzazą reikėtų skirti nuo šokių j buvQ diskutuota moder-
Uail/An vvnimrt nn

niųjų šventųjų gyvenimo apra
šinėtojų tarpe. Tėvui karmelitui

muzikos, mums įprastinės, nes 
jis yra kilęs iš spalvotų tautų 
liaudies muzikos — ritmingos, Pranciškui, iš Sainte-Mane, po 

ilgo ir kruopštaus darbo pavy-

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

į blogą, o ją tinkama vaga nu
kreipiant galima atsiekti gražių 
laimėjimų. Jury komisijos pir- 
.mininkas savo kalboje premi
juotąjį veikalą taip apibūdlnp:

— Savo sklandžia, lengva for 
ma, dinamiška akcija ir iš pa
ties veikalo išplaukiančia auk
lėjamąja idėja, jis išvengia mo
notonijos ir žodinės didaktikos.

Mokytojų sąjunga yra pasiry
žusi premijuotąjį veikalą išleisti 
ir dėti pastangų, kad jis būtų 
scenoje pastatytas. Tada galėsi
me visi jį matyti ir vertinti, o 
dabar — didžiausias informaci
jų šaltinis apie jį yra pats au
torius. kuris buvo malonus 
mums kaikuriuos dalykus nu
šviesti, atsakydamas į šiuos 
klausimus:

— Kada ir kokiomis aplinky
bėmis sukūrėte premijuotą vei
kalą ir kokias idėjas jame iške- 
liate?

— Vaidinimą “Algi Dalgį Gai 
džiakojį...” parašiau Mokytojų 
sąjungai paskelbus konkursą. 
Atseit, akstinas ir buvo pats 
konkursas. Kadangi mano ra
šinys buvo premijuotas, t. y. pri 
pažintas geresniu, prašosi dary
tina išvada, jog literatūriniai 
konkursai, nors atsiranda balsų 
ir prieš juos, savo paskirtį dau 
giau ar mažiau pasiekia.

Dar buvo ir kitas akstinas ra
šyti. Per trisdešimtį metų viso
kių rašinėjimų niekada nebu
vau mėginęs nieko parašyti mo
kyklinio amžiaus vaikams, tad 
šiek tiek masino ir nauja tema
tika, nauji personažai, nauji už
daviniai. Be to, ir pats turiu 
du “gaidžiakojus”, sakau, gal 
jiedu paaugę pasiskaitys, ko-

pripazmimo.
Tokio maždaug turinio pasta

bas pažėrė britų spaudos muzi
kos recenzentai apie džazą ry
šium su neseniai pasirodžiusia 
Andre Hodairo knyga “Jazz, 

Evolution and Essence”

tokį, kaipo apie masę patenki-

jų. Na, dabartinėse sąlygose,( Its 
gal, ir tų pašauktųjų kiek ma
žiau. Truputuką dirbus Jauni- . ------ .
mo teatre ,man teko susipažinti e
su mūsų jaunaisiais vaidintojais TV. deimantai m laikrodžiai 
ir, reikia pasakyti ,kad nemaža Pardavimai ir Tateyma* 
iš jų sužibėdavo deimančiukais. 4077 &»• Archer Avė.
Tačiau dauguma jų, palikę mo- i Chic*g° S2» UI. Tel- LA 3-8617 
kyklą, paliko ir teatrinę veiklą,
nes Amerikos Liteuvių bendruo 
menės Chicagos Apygardos Te
atro studijoje, kurioje pereitą 
semestrą dėsčiau, pasigedau 
daugelio tų, kurie Jaunimo teat
ro vaidinimuose buvo skynę nuo 
pelnytus laurus.

— Kaip būtų galima mūsų 
mokyklose labiau išplėsti scenos 
meną?

— Į šį klausimą tiksliau ir 
išsamiau galėtų atsakyti peda
gogai, šiandieną dirbą mūsų lie
tuviškose mokyklose. Sugestijų 
iš šalies gali būti daug, bet. ne
pažįstant darbo sąlygų iš arti, 
sunku spręsti, ar jos įmanomos 
įgyvendinti. Sakysime, be tra
faretinio eilėraščių deklamavi
mo, galima būtų įvesti dailiojo 
skaitymo pamokas, galima bū
tų ruošti periodinius mokyklų 
spektaklius, ne tik mokslo me
tus baigiant, galima būtų su
ruošti visų mokyklų teatro fes
tivalį, nes varžybas su premijo
mis, garbės diplomais ir t.t. ir 
t. t. Tokiems uždaviniams, žino
ma, reikia ir daugiau mokykli
nio amžiaus vaikams skirtų te
atro veikalų. Šį reikalą Moky
tojų sąjunga ėmėsi gražiai 
spręsti ir linkime, kad ji sa
vo užsimojimus tesėtų.

— Kokį naują kūrinį scenai

kiems “hobby” tėtis pašvęsda- "/Anr° dabar p,anu°- 
vo savo laisvalaikį. ruoSti?

— Žmogus šaudo, o DievasRašymo aplinkybės tos pa
čios, kaip ir .daugelio iš mūsų: 
po darbo kasdieninei duonai ar
ba prieš jį. Vadinasi, kiekvie
nu atveju truputį laiko nubrau
kiant nuo valandų, skirtų mie
goti. Tiesą sakant, rytmetinės 
valandos daug smagesr.’c rašy
mo menui — ramybė aplinkui, 
pro langą braunasi bundanti

kulkas gaudo. Labai dažnai iš 
visokių užsimojimų ir planų nie
ko neišeina. Todėl didžiai ne
mėgstu net bičiuliams pasakoti 
apie savo busimuosius darbus, 
nes, išdavus vekselį, reikia jį ir 
išpirkti. 1 n. !;’:*iau skolin
gas ilgiems laikams, palikime šį 
klausimą neatsakytą. — J. Pr.

co.CHICAGO RAVIOLI
INC.

2380 S. Blue Island Avė. 
Vlrginia 7-6458

For real Italian made 
Ravioli & Meat sauce

CHICAGO RAVIOLI BRAND
"MAMA MADE"

AR ŽINOTE -
kad galite įsigyti:

Radiją .................................. nuo $12.50
Televiziją .................... nuo $»9.00
Fonografą ........................... nuo $17.50
Vokišką radiją ................... nuo $55.00
Hi-Fi fonografą ................ nuo $79.00
Dulkiasiurbli ........................nuo $45.00
Elektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
Elektr. laikrodį (žadint.) nuo $3.95
TV anteną .............................. nuo $2.50
ir daug kitų elekt. reikmenų už že
mas kainas.

Viskas garantuojama

iJiiDAinA
UJlTCLCVlSlOn
įšale s - Service)

turinčios paprastutę melodiją 
bei harmoniją, šituo atžvilgiu 
todėl džazui pridera atskira vie 
ta, nes jis yra apdailintas ori
ginalas, turi savo gal pusamžio 
istoriją baltųjų pasaulyje, savo 
“klasikus” ir karalius.

Kaikas yra nuomonės, kad 
džazo gyvavimas ribotas. Žino
ma, neatsargu būtų užsispirti, 
kad niekas kitas džazo nepa-

ko rankraščio užtušuotas vietas 
atstatyti. Tekstą buvo ištaisiusi 

; šventosios sesuo, vienuolyno 
priore motina Agnės, techni
niais ir atsargumo sumetimais 
Tėvui Pranciškui įvairiais ke
liais pasisekė atstatyti origi
nalų tekstą. Pirmasis fotostati
nis egzempliorius yra įteiktas 
šventajam Tėvui.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28«0C 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
NeUie Bertulis ir Fellx Raudonis, 

savininkai
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

Sav. Inž. A. 
3321 S. Halsted —

8EMGNA8
OLlffside

STEI N TEXTILE CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEKTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.
STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainą:

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

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

60 colių vilnonės medžiagos ir '‘flannel" vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai .............................................$1.89

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cfotb užuolaidoms tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
viena pirkiniu virž $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos

Pas STEIN'Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
. .“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

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

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytas nuo Halsted St., V/2 bloko į pietus nno 

Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 

Tol. MOnroe 0-8152.

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU?
Pas JIM FOSTER CLOTHES

jūs pirksiie GERIAUSIUS Už MAŽIAUSIĄ KAINA 
Kostiumai vyrams ir moterims $27 .50 ir augščiau
Rūbai gaminami pagal užsakymą nuo $35- iki $65

Mes jums sutaupysime pinigų — FABRIKO KAINOS.
Taip pat Sport Coats —- Kelnės — Top Coats — Zip Jackets 

— Suburban Coats.

JIM FOSTER CLOTHES
2250 S. Spauldmg Avė., Chicago, Illinois

PAKANKAMAI VIETOS AUTOMOBILIAMS PASISTATYTI

VALANDOS: Pirmadieniais iki 8-tos valandos vakare šeštadieniais iki 2-tros valandos popiet. 
Kitom dienom iki 6-tos valandos vakaro.

U
T
U

FEDERAL
SAVINGS

Cbartered A Snpervtand 
by the U. 8. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicrgoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per

sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

Z

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

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

JOHN J. KAZANAUSKAfl, Pm.

Ohartered ir Suporvised by the United States Govarnmeat

Jstaigoa VALANDOS: Kaadiea nuo 8-tos ryte iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-tos valandom 
ryto iki 8 vai vakaro, šeštadieniai* noc> 9 vaL ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais visai asatid/. rom*
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’LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

AMfRIkOS LIETUVIU H0kYTQ]U S-GOS SKYRIUS 

Redaguoja — J e r. Ignatonis, 1/630 S. Paulina St., Chicago 9, 
tel. FR 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonai

TĖVYNĖS PAŽINIMAS MOKYKLOJE
J. KREIVĖNAS, Cicero, III.

Lietuvos prad. mokykloje tė- džių reikalingas nors bendriau-
vynės pažinimo dalykas buvo ei
namas trečiame skyriuje. Šis 
dalykas buvo tąsa pirmajame 
ir antrajame skyriuje eitų daik
tų pažinimo ir aplinkos pažini
mo dalykų. Buvo visai nuosek
lus kelias bręstančiam vaikui 
visų pirma susipažinti an aplink 
jį esančiais daiktais, o toliau — 
pažinimo mokslą išplėsti vaiką 
supančiai aplinkai, dar toliau — 
savai apylinkei, savam valsčiui, 
miestui ir t.t. Pats tėvynės pa
žinimo dalykas buvo lyg moki

liko vietovardžiai ir vienas ki
tas tėvų pasekojimo fragmen
tas.

Gaila, neturime tokio vado
vėlio, bet visai priimtinas būdas 
tėvynės paž.n mo medžiagą per
teikti lyginant su gyvenamuoju 
kraštu. Pavyzdžiui, pamokoje a-! 
pie mokyklą pirmiausia aptaria-1 
me vaikams gerai pažįstamą sa
vos mokyklos tvarką. Vaikai 
jau šiek tiek žino ir apie gyve-i 
namo jo krašto mokykit) siste-Į 
mą. Tada telieka pasikalbėji
mas apie Lietuvos mokyklą, ku 
rioje kitaip sutvarkytos pamo
kos, pasauliečiai mokytojai, ku
rioje betgi nėra ir taip, kaip 
šio krašto viešojoje mokykloje, 
nes atvyksta kunigas ir dėsto 
tikybą, kurioje yra kitokia per
traukų tvarka, mokomosi savai
tėje šešios dienos, beturčiai ap
rūpinami mokslo priemonėmis 
Vaikai tėvynės mokykla susi
domi, daug kas iš ten esančios

šio komentaro. Kad Jautų įspū
džio, komentarai turi kiek pra
siplėšti, straipsneliai šabloniški, 
apsunkiną mokinius ir sunkiai 
pasiekią tikslo. Paties autoriaus 
nuomone, šis vadovėlis galėtų 
būti išeitas per kokius 6 metus.
Reiškia, su trečiu skyrium pra
dedant, tėvynės pažinimą galė
tume su aštuntu skyrium pabaig 
ti. Bet ir po tokio ilgo darbo ' mokyklos jiems patinka. Paga- 
dar mokiniai veik nieko nesuži- liau aptariame Lietuvos mokyk-

Leonas Kaulinis

notų nei apie lietuvių tautodai
lę, nei apie meną, nei apie moks 

nių parengimas mokytis Lietu- lą. Pagaliau ir geografijos mo
vos geografijos ir Lietuvos is- kyti būtų tikslu tik tėvynės pa 
torijos ketvirtajame skyriuje.

Jau Vokietijos stovyklinėse

lų tinklą ir sistemą bei kitas

į tėvynės pažinimo dė-.tymą. Bet 
ir šis darbas tebėra rankrašty
je.

Problemą sudaro ir tėvynės 
p?žinimo medžiaga. Nepriklau
somos Lietuvos vaizdas jau žy-

žinimą tebaigus. Praktikoje A. apie amerikonišką farmą. Tokiu 
Rinkūno vadovėlį tenka padary
ti skaitymo knyga. Bet tada 
trūksta literatūrinės dalies. Ieš-

šios temos dalis. Su Lietuvos ū- mlal paae,stas' Kail> bemanytu- 
kiu susipažinimas gali būti at- nesugrąžins nieks,
liekamas taip pat pasikalbėjime Prad' "įkloję nėra dėkinga

Šitaip būtų suprastinta litua-Į 
nistikos klasėje viena kurso da
lis. Prad. mokykla mokinius vis 
tiek parengtų mokytis augštes- 
nioje lituanistikos mokykloje.

Kiek palaidos šio straipsnio 
mintys skiriamos diskusijoms. 
Gyvenamosios sąlygos verčia li
tuanistikos programą prastinti 
ligi galimos ribos. Uoliai peržiū- 
rėtina istorija, literatūra ir net 
gramatika. Reikia pasilikti prie 
to, ką galima pasiekti.

Kiek galima, suprastinus mo
komąjį kursą, reiktų lituanisti
kos klasėje pasilikti laiko mo
kinius nuteikiančiajai kurso da 
liai. Čia įeitų da nos. žaidimai, 
lieudies menas, susipažinimas 
su lietuvių kūryba ir t.t. Iš čia 
mokiniui turėtų ateiti nusima
nymas, kas yra lietuviškumas. 
Ir ši lituanistikos dalis daug 
svarbesnė vž mokamąją dalį. Ir 
kol ši tiesa mūsų mokykloje ne
bus aiški, tol bus aišku, kad 
neginčijamai esame be tautinės 
ateities. Tėvynės pažinimas nė
ra didelio vardų ir datų skai
čiaus į galvą įsikalimas, bet są
moningas prisirišimas prie tau
tinių papročių, tautinės kūrybos, 
dainų ir t. t. ir to viso su no-

Parduod ama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga lik

s3-!S už jardą

PUIKI RINKKINfi IMFORTUO 
TA VILNONE MEDŽIAGA 
EILUTĖMS$4.95 jardas

VILNONE PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar$4.95 už jardą

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk
dami medžiagas užuolaidoms 
ir baldų apdengimui.

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENA 
PIRKINĮ.

mokyklose susidūrėme su sunku 
mais šią sistemą taikant ne sa
vam krašte veikiančiai mokyk- kant išeities, tenka iš šios “tė- 
lai. Tenai daiktų pažinimas ir, vynės pažinimo ekskursijos” pa 
aplinkos pažinimas nuosekliai 
vedė ne į tėvynės, bet į gyvena
mo krašto pažinimą, kurs mums 
net ir nebuvo labai reikalingas.

Lituanistikos klasė daugiau 
ar mažiau bando lietuviuose mo 
kiniuose palaikyti ne tik kalbos 
mokėjimą, bet ir tautinę dvasią.
Lietuvių bendruomenėje tokių 
klasių buvimas neišvengiamas.
Tokių klasių reiks ir tada, kai 
visos mokykloje seselės moky
tojos bus prolietuviško nusista
tymo. tik tada tokiai klasei va
dovaus viena iš seselių moky
tojų. Šiais metais ypač pradžiu
gino realios pastangos, ir tai — 
įvykdytos plačiu mastu, didesnį 
skaičių seselių parengti lituanis
tikos darbui.

Prie lietuviškojo tėvynės pa
žinimo dalyko sudaro sunkumų 
jau pats priėjimas. Amerikos 
aplinka nėra lengva suristi su 
lietuviškuoju tėvynės pažinimu.

A. Rinkūno “Kregždutė” I ir 
II dalis atiduoda duoklę daiktų 
pažinimui ir aplinkos pažinimui. į 
Vadovėlių autorius čia privers
tas skaitytis su tikrove: lietu-. 
viška šeima gyvena nelietuvis- Į 
koje aplinkoje. Būdingas auto
riaus sprendimas pavardžių ra
šyme: straipsnely apie šeimos 
narių vardus ir pavardes supa
žindinama su vardų ir pavar 
džių lietuviškomis formomis ir 
drauge nurodoma, kokios tų 
vardų ir pavardžių formos turi 
būti anglų kalboje. Kokids nuo
monės bebūtume apie autoriaus 
patiektos medžiagos formą, bet 
reikia teigiamai pasisakyti apie 
vedamąją liniją.

“Kregždutės” III dalis skirta 
tėvynės pažinimui. Autorius ir 
nebando šį dalyką rišti su aplin
kos pažinimu, jis surengia į Lie
tuvą ekskursiją. Jo ekskursan
tai lanko Lietuvą maždaug to-, 
kią, kokia ji buvo nepriklauso
mais laikais. Lankytojai paskęs
ta smulkmenose, susiduria su 
daugybe vietovardžių (viename 
straipsnely — Merkinė, Lazdi-! 
jai, Vištytis, Pavištytis, Barti
ninkai, Marijampolė ir t. t., iš 
kurių didžiuma tik bereikalingai 
apsunkina reikalą). Praktiškai 
klasėje kiekvienas tų vietovar-

tema apie Lietuvos valstybines
, , T . , ir tautines sienas, apie kaimy-keliu susipazjstame su Lietuvos . . , . , Y , ~ , ......,............... .■ , . • • , • , mnes tautas ir Valstybes. Gal L, j ••miestais, su susisiekimu, su ka- ... , „ .x. , ru naudojimas savame gyveni-geriau butų kalbėti tik apie tau 1riuomene, su visa santvarka ir 
t. t. Vaikai įgyja daug naujų 
vaizdų ir žinių, nesurištų su 
vietovardžių kalimu.

Kaip pavyzdys nesusipratimo 
tėvynės pažinimo pamokoje yra 
priminimas, kad netoli Bartinin
kų yra dr. J. Basanavičiaus tė
viškė. Bartininkų vietovė yra 
nežymi, tas vietovardis moki
niams ir nieko nesako ir nerei
kalingas. Be to, klasėje daugu
mai vaikų ne tik nežinomi dr. 
J. Basanavičiaus darbai, bet ir 
vardas. Savo laiku Lietuvoje cė 
vynės pažinimo vadovėlyje tokių 
dalykų buvimas buvo supranta-

sinaudoti parinktais epizodais.
Prieš keletą metų davė įdomų 

bandymą VI. Vijeikis. Jis Eu
ropos žemėlapyje, apie kurį vai
kai jau turi supratimo, ryškiai 
apibrėžė plotą ir pavadino jį Lie 
tuva. Toliau jis analizuoja tą 
nedidelį plotelį, randa miestų, 
upių, ežerų ir t.t. Pagaliau jis 
patiekia ir Lietuvos žemėlapį.
Tuo keliu eidami, pamatome ir 
lietuvišką sodybą, paskaitome 
vieną kitą eilėraštį, straipsnelį 
ir t.t. Gaila, šis veikalėlis nebu
vo pakankamai išbaigtas.

Anksčiau kaikur bandymas tė 
vynės pažinimą rišti su tėvų ki
limo apylinke iš įvairių vietų su mokslo metų vadovėlį, kuris bei 
važiavusiose kolonijoje yra ne-l gi didžiumoje naudoja lietuvis- 
galimas, o ir vaikų sąmonėj iš į ką medžiagą. Taip parengti va- 
kilmės vietų dažniausia tepa-į dovėliai būtų labai geras kelias

tines sienas. Iš Lietuvos mies
tų sąrašo neišmestina kad ir 
Gardinas.

Mokiniai turėtų žinoti apie 
Lietuvos gyventojų tikybas, tau 
tybes, užsiėmimą. Atsipalaiduo
jant nuo bereikalingo skaičių 
balasto, tektų pasitenkinti tik 
vieno kito procento nurodymu. 
Yra daug pagrinde įsiminti kai- 
ką apie Lietuvos augalus ir gy
vulius. Ir prie to viso, jei mo
kiniai išmoktų atmintinai nu
piešti nors bendriausią Lietuvos 
žemėlapio škicą, tai jau reiktų 
laikyti pasiektu ne tik tėvynės 
pažinimo, bet ir geografijos tiks

me.

(Nukelta į 7 psl.)

mas, tačiau emigracijoje tai tik I,ą ,r A Rinkūnas t,isuE
aI_°, =aIilnimas- . .prad. mokykloje po tėvynės pa-

Teko matyt. U. Jaumskienes žinim0 „ ,ikdamas laiko 
parengtą elementorių, pirmųjų j grafijos mokvrauL

ATVYKITE IR 

ĮSITIKINKITE
MOŠŲ KAINOS MAŽESNES 

NEGU KITUR!
/

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

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LININĖ IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Darbo eulunitoK: Ka.s<1l(*n nuo H::iO vai. ryto iki 6 vai. vilk.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.

HENRY S.

215 WEST JACKSON AT WELLS

Tek WEbstcr

9-4187

Patogioje vietoje, kuri lengvai pasiekiama trauklnSliu (Klcvatcd), 
gUtvSkariais ir automobiliu.

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra gerinusia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdui kalbu npit 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti jr kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 dol.

ATEITIES administracijoj 
916 Willooghby Are.
RROOKLYN 21. N. Y.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 

motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ...................... $8.25 Murrery 49-51 ..........
Chev. Ali 1937-53 ........ 8.25 OI d s, (i cyl. 41-50 ..
Chevrolet 54-55 ............. 9.95 Plymouth' 42-56 ....
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.91 Pontiac 87-51 ....
Dodge 6, 42-56 .............. 9.95Bulck 37-52 ......... .. . .

... $8.95 

.... 8.20 
.... 9.95 
... 8.95 
... 12.00

Ir taip pat čia ncišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta,

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

iiimiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimirniumi 
lelet. ttEpublic 7-ėSo3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ FR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos (vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.

A I s t o T a i
4019 So. Paulina St 

PRospect 6-7960 
. .........iniimmimimimiiinmiiiiHOjĮĮ^i

3$

Q|/|D9C SELF wl\lr W SERVICE

Lieju o r Store
5515 SOUTH D AMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202 

Spalio (October) mėn. II, 12 ir 13 dienom

MARTELE or COURVOISIER 
THREE STAR COGNAC

ILE DE FRANCE NAPOLEON 
COGNAC

COURVOISIER V. S. O. P.

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof 
USP

CHARTREUSE (Creen 110 Proof)

IMPORTED FRENCH BOI>EAUX 
Mcdoc, Haut Sauteme, Barsae

C1NZANO VERMOUTH 
Sweet or Dry

K1JAFA WINE

COINTREAU OR COINTREAU & 
BRANDY

Fifth $4.98

Fifth

Fifth

Fifth

Fifth

Fifth

$6-73

$4.89

$6-75

51.19

Hfth $-|.39 

Fifth $1.69

ONFORI) CLUB CIN

Fifth

Fifth

$4.09

$2-59

Pradekit Taupyti Šiandien. Turėsit Byloj?
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON StVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antra*]., penktad. Ir
tettad. ( vai. ryto Iki 4:10 p.p. 
 ’ *

Trečtad. 8 ryto tkl 1J ▼*!.. 
Ketrtrtad. t vai. UU I t*L rak.

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FABRI CS

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210 
SEeley 3-8806

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta I

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Helsted St. CAIumet 5-7252

“Sostas ninusrrJį?
" IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEII TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTTMO (RANKJAJ 
ILGU METU PATURIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 69 St. CHICAGO 3G, ILL. Tel. VAIlraok 5-9209

MOVIMC.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. ia3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezlder^oe

—-'Z

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas FRontter B-I882

ss

hiiiuiHtuHiiiiii’liHmiiiiiiuMiiiiiimiuiiiiiuoiiiiiimiiimiiimiiitiiiiiHiiiimiiiiitii

lltlUVIV TAtlP. IR SKOLINIMO
9-VTŲ LYGOS, KURIOSE

<h>*vieno SaMeunM Apdraustos Iki $10.000.00 
I R

^skolos Duodamos Namų įgijimui 
lengvomis Sąlygomis

CHICAGO?SAVINGS A LOAN ASSN.

5234 S Y/estern Avė. Chicago 35, III.
CHANE SAVINGSYLOAN ASSN.

2555 W 47th St Chicago 32, m.
orSTaiofsAVINGS 4 LOAN ASSN.

3430 So Halsted Street Chicago 8, III

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

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

/ I
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Auksine M. Vaitkaus sukaktis
50 jo kūrybos metų

Švelnus lyrikas, kūrybos ša- 
kotumu pasižymįs mūsų spau-| 
dos veteranas kan. Mykolas, 
Vaitkus ^artėjąs prie 75 am
žiaus metų), šiemet švenčia 
auksinę savo kūrybos sukaktį. 
Tai vienas pirmųjų pomaironi- 
nės epochos poetų, pradėjęs 
reikštis tuojau po spaudos lais
vės atkovojimo. Jis davė eilėraš 
čių knygas: Margumynai
(1911), šviesūs krislai (1913), 
Liepsnelės (1913). Nušvytusi 
dulkė (1933), Vienatvėje 
(1952), Aukso ruduo (1955), 
Nuošaliu taku (1955). Mielai 
atsimename jo poemėles: Geni
jus ir meilė, Brėkšta, Laimė, U- 
pytė. Jis davė ir biblinį romaną 
— Tvanas (1927), laimėjo Lie
tuvos Valstybinio teatro premi
ją už fantastinio pobūdžio dra
mą žvaigždžių duktė (1924), pa 
rašė taipgi dramą Žaibas ir mer 
gaitė.

Mykolas Vaitkus yra didelis 
atsiminimų meisteris. Turime 
jo autobiografinio pobūdžio Auš 
tant (1940), Rytmečio žygiai 
(1944), ypač jo įdomūs atsimi
nimai apie mūsų didžiuosius 
žmones tremtyje spausdinti pe
riodinėje spaudoje. Sukaktuvi
ninkas linksmino lietuvį skaity
toją savo satyromis — Rakštys. 
Daug yra davęs vertimų, kaip 
“Šv. Augustino Išpažinimai”. 
Chaignono “Meditacijos” ir kt.

Šiuo metu mūsų sukaktuvinin 
kas gyvena nuošaliame rekolek
cijų name (Adresas; 11 North 
Road, Peace Dale, R. I.). Mūsų 
klausimai pasiekė jį ir tenai, ir 
štai ką jis “tardomas” pasipa
sakoja:

— Prieš 50 ,metų A. Jakštas 
“Nedėldienio Skaityme” išspaus 
dino pirmąjį Jūsų dalykėlį “Mi
niją”. Kokio pobūdžio buvo tar
šai eilėraštis ir kas paskatino 
jį sukurti?

— Manau, tiksliausias į tai 
bus atsakymas, jei pabandysiu 
tą dalykėlį atpasakoti;

Ten, kur Minija nuliūdus 
rengias žengt į Prūsų šalį, 
randame nustebę žavų 
Lietuvos sapnų kampelį.

Kas gi jį tačiau p?žįsta?
Kas dainom jį apdainavo?..
Vai, kaip geisčiau pagarsinti 
tėviškę — svajonę savo!

Taip norėčiau, kad lietuviai 
bent užklydę ją lankytų 
ir nušvitę “mielas kampas” 
tylomis šir^y sakytų..

1
— Jūsų talentas plačiai reiš

kiasi poezijoje, prozoje, dramo
je. Kiek, maždaug, iš viso kny
ginių puslapių būsite sukūręs 
per tuos 50 metų?

— Klausimas tikrai ameriko
niškas; bet gyvename Ameri
koj, tai bandysim būti ameriko
nais; gerai, kad savo klausimu 

... , ______ 1

PRANEŠIMAS
APIE NAUJA PATARNAVIMĄ 

CALUMET APYLINKĖJE
Dantij plokStelčs gaminamos ir pa
taisomos. Plokštelės aptarnaujamos

nuo 1 iki 3 valandų
Dirbtiniai dantys atnaujinami — 

rclined & tightened.
Atdara Šiokiadieniais nuo 9 iki G v. v. 
I’irmad. ir Ketvlrtad. nuo 9 iki 9 v.v.

ScStad. nuo 9 iki 12 vai. diena 
CAL-CITY DENTAL LAB. • '

633 Wentworth 
TOrrcnce 2-2072 
Calumet City

ŠOKIAI
POLISU & amkimca.v 

Kviečiame visus atsilankyti.
Riekt ioni> |M*nktudien| ir še»Uulicn| 

POLKA VllilAMK |
13337 Avė. O. .Mltilii-ll 0-9S31

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

privertėte prisiminti bei apgrai
bomis suskaičiuoti: neskaitant 
įvairių straipsnių įvairiuose laik 
raščiuose, savo kūrybos bei ver
timų jau pasirodžiusių spaudoj 
(įskaitau čia ir atsiminimus, 
jau išspausdintus periodikoj) 
bus iš viso apie 6000 puslapių. 
Ir pats stebiuos, iš kur tiek ir 
susirinko!.. Bet dar turiu rank
raščiuose beveik paruoštų ar

Mykolas Vaitkus

visai paruoštų spaudai apie 
3300 puslapių.

— Kuris Jūsų kūrinys iki šiol 
Jums pasilieka arčiausiai širdies 
ir kodėl?

Z
— Tai sunkus atsakyti klau

simas. Manaus esąs pirmiausia 
lyrikas. O tų kūrinėlių tiek daug 
esu sukūręs, jog nė pats pa
klaustas kaikurių nebeatpažin- 
čiau, nes nemėgstu vėl ir Vėl 
skaityti savo eilėraščius: kai iš
spausdinu, tai ir atidedu visam 
į šalį. Tad kuris mano širdžiai 
artimiausias — negaliu pasaky
ti. Lengviau bus pasakyti, kurį 
eilėraščių rinkinį labiausiai brar

3ROOM
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Lietuvių Prekybos Namai ‘"n Sxl2
S6.S03322-24-26 South Halsted Street Tel. Vlctery 2-4226

Prekyba atidaryta: Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 9 — 9:30. 
Kitom dienom nuo 9 — 6 vaJ. Sekmadieniais nuo 10 — 5 valandos.

ginu: tai — Aukso Rudenį, ka
dangi jame pasakiau labai sau 
brangių dalykų, o ir forma man 
atrodo ne visai nevykusi. Iš vi
so savo vertingiausiu darbu lai
kau š. Augustino “Išpažinimų” 
vertimą: daug į tą brangų kū
rinį įdėjau savo širdies ir darbo

— Kokiomis aplinkybėmis 
Jums geriausiai nekasi kurti? 
Kas Jums bus dauginusia pa
dėjęs Išvystyti kūrybos talen
tą?

— Geriausios aplinkybės — 
kai gyvenu kur nors ilgesnį lai
ką beveik visai vienas; labai 
mėgstu kurti nakties metu. die
ną — mažiau, rytmetį — beveik 
niekuomet nekuriu. — Talentą 
(jei kurį turiu) daugiausia pade 
jo išvystyti rusų klasikai rašy
tojai, o iš antros pusės — mano 
kūrybos kritikai, ypač pikčiau- 
sieji.

— Jūs ilgą laiką dirbote š. 
Kazimiero draugijoje. Kaip Jūs 
vertinote šios draugi jos nuopel
nus lietuviškai knygai ir jos pa
skleidimui liaudyje? Ką iš tų 
metodų būtų galima pritaikyti 
dabar?

— Čionai apie tai nekalbėsiu, 
kadangi ruošiuos apie tai para
šyti skyrium; mat, vienkart su- 
50 metų mano literatūrinės veik 
los sukanka ir š. Kazimiero drau 
gijos oficialaus veikimo 50 me
tų, tad norėčiau kita proga pla
čiau apie tą man brangią drau
giją papasakoti.

— Kokie būti} Jūsų patarimai 
mūsų jauniesiems rašytojams?

— Žinau, jog jaunimas, aps
kritai imant, patarimų nemėgs

DEB BEAUTY SHOP 
843 N. Ashland

Skambinti — CH 3-1618 
Mūsų specialybė 
PUSMETINIAI

Šalti ir-karšti (clcktr.) 
į su shampoo ir sušukavimu

Plaukų kirpimas, visų madų . . SI.50
Shampoo ir sušukavimas . . . $1.50

ta, — tad nenorėčiau tų patari- 
m<i jam davinėti. Bet, kadangi 
klausiate, tai ir pasisakysiu, Ma 
m nuomone, neblogas patari
mas yra mūsų Vydūno; būti sau 
žmogum. Aš tai taip suprantu: 
reikia visapusiškai ištobulinti sa 
vo asmėnybę — moraliai, inte
lektualiai ir estetiškai — ir ją
giliausiai bei visapusiskai kury-_tikrai vertinga, kas gimininga1 
boj objektyvuoti; tuokart dus 
galima sukurti individualiausių 
(tad originalia, šių bei įdomiau-

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, Įvykstantį 1957 m. sausio mėnesĮ.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios Įstaigų prižiūrimos Ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo ir Išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo Įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Weštem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

šių) kūrinių, kurie bus tikrai 
vertingi, ir jų vertė bus juo 
platesnė bei pastovesnė, juo ver 
tingesnė bei tobulesnė bus pir
miau buvusi susikurta asmeny
bė. Iš to peršasi savaime išva
da : aklai nepasiduoti mados šū
kiams bei srovėms, nebezdžio- 
niauti, o tik imtis iš jų tai, kas

mūsų pačių prigimčiai ir todėl 
bus galima organiškai asimiliuo 
ti ir natūraliai pav rioti savo

kūryboj.
— Jūs pasakytumėt apie reli

ginės ir patriotinės tematikos 
Vietą poezijoje ir apie moralinę 
rašytojo atsakomybę?

— Poezija yra sublimuotas, 
į grožio sferą iškeltas gyveni
mas. O gyvenime religija pri
valo turėti pirmaeilę vietą. Tad 
ir poezijoj. Todėl ne dyvai, kad 
jau nuo seniausiųjų .žmonijos 
laikų iki šios dienos religiniais 
motyvais poezijoj kuriama ne

i maža vertingo. Panašu tenka pa 
1 sakyti ir apie patriotinę tema- 
1 tiką: kiekvieno normalaus žmo
gaus prigimtis ilgis tam tikros

vi'Iukelta i 7 pusi.)
• ______ . - _ _ ________

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAI 
& KONTRAKTORIAI

SpintoH KaniinaiuoH pugul užaakymų 
nuujiuuiH ur Hinicnis namams. Taip 
pat atliekame bendrų medžio dariu) 
krautuvu), tavernų ir restoranų at- 
reinontuviinų. i-'ormiea Tops atre
montuojant virtuves. Mieste ar prie
miestyje.

MErriuiac 1-6931

Turiu naują dideli auna vežinų 
ir apdraudas

MIS W. Pint Rt. Chicago. Iii.
Tol. PReacott 9 2781
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K. APAŠO A

Mano kultūrinė misija

Mes su savo progresu jau 
tiek tpli nužengę, jog net ir die
nos metu jau baugu j gatvę iš
eiti, kadangi tenai būtinai susi
tiksi visuomenės veikėją. Taip 
atsitiko ir man, kai anądien su
rizikavau išeiti. Sakiau, prasi
vėdinsiu, į automobilius bei žmo 
nes paveizėsiu. Padoriai laiką

Feljetonas
Pradžia, matote, gera. Dabar 

jau esu daug drąsesnis ir dro
žiu j sekančius namus. Pas ponią 
Birbilienę. Bet šitoji moteris ei-

. — O, tai sveikinu! Tu žengi
i j garbingą moterystės luomą.
I Tau būtinai reikia specialios li- 
: teratūros. Tau reikia, sakyčiau,
| lyg ir vadovėlio, skirto jauna
vedžiams. Turiu aš tokį — Mė
nuo, Vadinamas Medaus.

Tatai išgirdęs, Dziegoraitis 
tuojau pagriebė tą knygą, sumo 
kėjo man visus pinigus ir dar

pirkta. Gal paimtumėt ką iš fi
losofijos? Ten irgi pranašystės.

Žmoguli, susiprask: tik ne- 
piršk tu man savo pilosopų. Pa
žįstu aš anuos. Ne per ką kitą 
o tik per tuos pilosopus priviso 
ant šios žemės visokiausių na
cių, boiševikėlių ir kitokių bala- 
mūtų...

Kągi, skubiai atsisveikinau 
poną Pumputi, nes savo naštoj 
aš turėjau bent kelis jo neken 
čiamus filosofus, o jis, kaip ma 
tėme, buvo lyg ir monarchistas, 
jam karalienės Mikaldos reikė- 

! jo.

kišdamas man savo ranką, ku
rioje, deją, buvo ne medalis, o 
tik paprasčiausia cigaretė.
. — Ačiū, — atsakiau jam kuk 
liai, — netrokštu aš medalio nė 
tos cigaretės. Tik vieno dalyko 
iš tavęs paprašysiu — pabūki 
man liudininku. Būk vyras.

— Ką, ar jau po teismus pra 
dėjai tąsytis?

— Ne, ne. Bet, matai, aš iš 
namų išėjau priešpiet, o grįšiu 
jau visiškai sutemus. Jei per tą 
laiką aš būčiau siurbčiojęs alų 
ar kortomis pliekęs — tai būtų 
viskas tvarkoj, nes žmona iškart 
man patikėtų. Na, gal duotų 
kiek pipirų, gal paburbėtų. Tiki 
tiek. O dabar — man baugu 
vienam namon grįžti. Sakyki, 
argi ji patikės, kad aš visą mie
lą dienelę tąsiausi su tavo kny
gomis? Kad aš jau garbingas 
knygnešys, kuriems, kaip tu sa
kei, paminklai statomi? Pagel
bėk man šią kritišką valandą. 
Eime kartu — paliudysi.

Taip aš su liudininku Mačiui
ka parėjau į namus. Žmogus —■ 
gerai ir teisingai paliudijo. Ma
noji, išklausiusi jo parodymų, 
staiga šoko, griebė mane už apy 
kaklės ir ėmė purtyti, lyg kokį 
nusikaltėlį:

— O tu, begėdi, ar tai tau po 
svetimus namus landžioti? Pri
sipažink Čia mums atvirai: kada 
gi tu pats sau knygų įsigyjai? 
Ar beatsimeni? Bepigu kitiems 
siūlyti...

Tuo tarpu mano Mačiuika —• 
šmukšt pro duris. Gal vyras pa
būgo, kad ir jo to paties nepa
klaustų, o gal jam neįdomi bu
vo mūsų šeimyninė scena. Ne
žinau.

Bet, pagalvokite, koks aky- 
brokštas man! Todėl ir sakau: 
sukis kaip neri, nerkis iš kailio, 
o moterims visvien neįtiksi. Tei 
singai aš tada nujaučiau: ne 
man knygnešių garbė, ne man 
jųjų medaliai...

Algirdas Kačanauskas

Kenrny lietuviij Dievo Mot. Sopu
lingosios pur. choro vedėjas

giasi, tarytum būtų iš didžiūnų i Pastebėjo; 
giminės: nesileidžia vidun, kai- Jei mūsų knygos rinkoj
basi tik vos-vos pravėrusi du- Pastebėsi ^r ką, kas gvildena 
rįa moterystės luomo klausimą _

atnešk, paimsiu. Nenoriu būt ne
— Tamsta turėtumei matyti, mokša ir atsilikėlis, o dabar —- 

sudie.
žinau, kur ir kas man nusipirk-j skubu ė Pučkų namus. Ar tie 
ti. Nereikia man čia jūsų, viso- siog nuostabu: pati Pučkienė a-

snecialistas išeelbėies ne vienos1 kių agentų ,r dykaduonuT Ji% tidaro man duris, lyg pasitikda-
____ :__ :il_ :iJ_ __  i__ i__ £ik duris varsto ir į salionąman ma kelėdojantį kleboną. Mote-

purvo prineša... riškė, pasirodo, jau iš slaptų
Aš tuojau jai švelniai aiškint,; šaltinių gavusi žinių, jog aš dar 

kad dirbu tik dėl įdėjos, kad at- buojuosi knygos platinimo bare.

praleisiu. Ir, tegu ji kur galai kad aį vaikas
iškart susitinku Mačiuiką. O jis 
visokių valdybų ir tarybų narys, 
posėdžių pirmininkas ir finansų

organizacijos iždą nuo bankro-, 
to tuo būdu, kad po susirinkimų 
jis patsai iššluoja salę ir tvar
kingai sud'ėsto kėdes, už savo lieku tik kilnią kultūrinę misi-
triūsą nepaimdamas nė cento.,, Rad >s _ beveik mWonie.
Nors ir labai simpatiškas žmo
gus, bet aš, atvirai kalbant, grau 
dinausi savo liurbiškumu, kad 
nespėjau laiku nuo jo pasišalin
ti.

Nudžiugo visuomenės veikė
jas, mane susitikęs. Žinoma, 
tuojau užsimezgė šnekta. Aš, 
nięko blogo nemanydamas, ir at 
vėriau jam savo širdį. Namie, 
sakau, dabar mano ponia indus 
šluosto, o paskiau ketino kam
barius valyti. Tad, kol moteris 
savo tiesiogines pareigas atliki
nėja, nutariau nesimaišyti jai 
po kojų. Dėl to, va, ir išsmukau 
į gatvę atsikvėpti.

— Tu, brolau, man kaip iš 
dangaus! — sušuko Mačiuika. 
— Dabar knygos mėnuo. Pas 
mus vajus. Kilni kultūrinė ir 
tautinė misija. Padėki mums 
knygas platinti. Nors trumpai 
pabūki garbingu knygnešiu, ku
riems tėvynėje paminklus sta
tėme.

O aš žinau, kad esu tik eilinis 
žmogus: ne man knygnešių gar 
bė, ne man tie jų paminklai. 
Ne man veržtis į tokias augš- 
tybes. Todėl ir sakau jam:

ją.
rius. Ir va net tokia ponia Mur- 
kienė neatstūmė manęs — /įsi
gijo sau knygą už pilną dolerį. 
Birbilienė, tatai išgirdusi, tuojau 
įsile:do mane į vidų. Patogion 
kėdėn pasodino.

— Ką, ar ta Murkienė, ta 
barškalė, tik tiek teišsigali? — 
skubiai bėrė savo žodžius ponia 
Birbilienė. — Begėdė! Tai žmo
nių šykštumas! Kaip tamstai, 
pasakysiu visą teisybę; jų na
mai seniai jau išmokėti, dabar 
perkasi didžiųjų kompanijų ak
cijas, o atostogaut net ą Flori
dą buvo nusigriozdinę. Tai be
sarmačiai. Jei jau taip, tai kny 
goms aš išleisiu dvigubai dau
giau. Paimsiu už du doleriu.

— Ponia, gal malonėsi pati iš
sirinkti?

— Ak, ką čia — duok bile 
katrą. Visos knygos popierinės. 
Visos pilnai prirašytos. Tai ko

Man net nereikia jokių pamoks-, 
lų sakyti: ji pati renkasi kny
gas. Aš tik stebiuosi, kodėl Puč
kienė taip išalkusi. Ji nieko kito 
nežiūri, tik vis renkasi knygas 
apie virimą, apie kepimą, vis 
apie skaniausių valgių paruoši
mą. Ir prisirinko ji tokios lite
ratūros gal už kokią 20 dolerių. 
Net ir man pačiam nesmagu 
pasidarė: o kas bus, kai vyras 
sužinos, jog tiek pinigo už kny
gas bus išmetusi ? Bet ar aš ga
lėjau prieštarauti jai, kuri, kaip 
pastebėjau, buvo ir sveiko pro
to ir pilnametė moteris? Susi
rūpinęs aš tik stebėjau josios 
pirkimo aistrą, nesiryždamas 
tarti nors vieną prieštaraujan
tį žodį. j

— Puiku, kad užsukote ir pas j 
mus, — tarė ji linksmutė, kaip 
jauna stirnuk'ė. — šitokių kny
gų, ponas, man verkiant reikia, 
sėdėdamas-būčiau laimingas. A- 
nądien mano vyras sako man:

— Apie viską. Apie dabartį 
ir praeitį. Turiu taip pat ir pa
sakų. Didelis pasirinkimas.

— Kas buvo ir kaip dabar y- 
ra — mes visi gerai žinome ir 
be knygų. O pasakų gana prisi
klausiau iš savo mamos ir bobu
lės, kai dar be kelnių bėgiojau. 
Man dabar svarbiausia ir dėl 
ko aš savo galvą laužau, tai — 
kas bus rytoj, kas bus poryt? 
Žmoguli, čia visas svarbalas. 
Sakyki, ar turi Karalienės Mi
kaldos Pranašystes?

— Ne, tų pranašysčių netu
riu: ta knyga dar prieš karą iš-

Kaip ten bebuvę, aš visgi iš-J 
platinau geroką pluoštą. Žmo-! 
nės gyvens šviesiau. Gėrėsis liel 
tuviška mintim ir žodžiais. O j 
man pačiam smagu, kad štai iri 
aš prisidėjau prie šios kilnios 
misijos.

Jau temo, »r man buvo pats 
laikas į namučius. Grįžau pas 
Mačiuiką atsiskaityti ir grąžin
ti neišparduotąsias knygas. Kai 
tik atraportavau knygos plati
nimo vajaus rezultatus, Mačiui
ka, tas visuomenės veikėjas, net 
pašoko iš kėdės:

— Pasirodo, reikia tik žmones 
suprasti, reikia tik mokėti prie 
jųjų prieiti. Tada ir knygų jie 
nusipirks. Tu sugebėjai tatai at
likti. Brolau, tu tikrai nusipel
nęs medalio! — sušuko jis, at
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K. GASIŪNAS
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

. . Tel. REpublic 7 - 6329
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6715
Chicago 36, Illinois

čia dar rinktis? Va, kitas reika- tu, burbuliuk, auksinė žmona
las, kai krautuvėj perkiesi bul
vių ar valakinių riešutų, tai, ži
noma, reikia pasiraust, nes, ma 
tai, tamsta, kur giliau, ten vis 
užtiksi didesnių ir gražesnių...

Parinkau jai knygą už jos pa
— Kad tu, mielas, ne į tas du- geidautą sumą ir, įgavęs dar 

ris beldiesi. Čia geriausiai tik-1 daugiau drąsos, šokau antron
tų mūsų diplomuoti ekonomistai 
ir komersantai, savarankiški 
biznieriai arba ir šiaip jau par
davėjai, žinoma, jeigu jie turi 
pakankamą praktiką. Nes čia 
visgi biznis, kur reikia ir talen
to, ir specialių žinių...

Bet Mačiuika neatstoja:
— Aš pasitikiu tavimi. Esi 

kiek pasišiaušęs, rankogaliai nu 
zulinti, štai ir parkeris iš kiše
nės kišo — pats labai panašus 
į išsiblaškiusį rašytoją. Tau 
seksis knygos platinti. Neabe
jok.

Nebebuvo kaip spirtis. Mačiui 
ka tuojau parsivedė mane pas 
save, įbruko gerą glėbį knygų 
ir tada pats atidarė duris į gat
vę: vadinas, eik ir platink. Pir
miausia užsuku pas Murkienę: 
mes kadaise buvę kaimynai, ir 
man drąsiau ją šnekinti. Iš kart 
pasisakiau jai savo atsilankymo 
tikslą. Nežinau, gal mano balsas 
buvo liūdnas, gal rankos virpė
jo, nes ji kreipėsi į mane su di
dele užuojauta:

— Būk atviras man. Užtikri
nu — neišplepėsiu. Sakyki, kibą 
žmona tave iš namų pavarė? Ir 
pradėk tu man šitokiu bizniu 
verstis! Kad nors kokius kaspi
nėlius ir guzikėlius, briliantiną 
ar aspiriną — tokių prekių mū
sų apylinkės žmonėms nuolatos

gatvės pusėn, kur ponai Smil- 
gučiai turėjo savo rezidenciją. 
Vidun, tiesa, mane iškart ir be 
jokių tardymų įsileido, bet, kai 
tik išdėsčiau savo misijos tiks
lus ir visokius idealus, pats Smil 

įgutis tvirtai man atrėžė:
! — O, ne, ne! Nereikia mum?
knygų! Nereikia to gero.

su tavimi ir ant pliko akmens 
sėdėdamas būčiau liamingas. A- 
le kaip čia bus toliau, kad tu 
anei virt nei kept nemoki? To
dėl dabar ir džiūgauja mana šir 
dis — būsiu moderniška mote
ris. Ką virsiu ar kepsiu — vis 
ne kitaip, o tik pagal receptus, 
pagal moderniojo virtuvės moks 
lo reikalavimus.

Pasiėmė ji visą glėbį tų kny
gų, sumokėjo grynais ir dar pa 
kuždomis pareiškė man tokį sa
vo pageidavimą:

— Ponas, tegu tatai būna 
tarp mūsų. Nesakykite niekam. 
Nenoriu, kad kaimynai iš manęs

— Nesuprantu, kaip žmonės juoktųsi,
galėtų be knygų gyventi ? — Į Todėl josios pavardę čia įra- 
kiek pyktelėjęs atrėžiau. šiau mano paties išgalvotą. Mo-

— O, va, žiūrėk, ponuli, mu-: terys vis moterys: net ir pirk- 
du jau gal 15 metų be knygų į damos nori būti paslaptingos, 
gyvename, ale nieko blogo Tegu.
mums neatsitiko. Esame sveiki,, Dabar įpuolu pas Pumpučius, 
jokiom svarbiom ligom nesirgę. tempdamas jau gerokai paleng- 
Daktarams ir drugstorėms jo- vėjusią knygų naštą, 
kių duoklių nemokame, tai ko — Meldžiamieji, švieskitės! 
mums daugiau? — įsikišo Smil- Įsigykite knygų! — šaukiu aš
gučio žmona, visu 100% palai
kydama savo vyno pažiūras kny 
gos klausimu.

Matau: tie Smilgųčiai — ne
paimama tvirtovė. Kariškai kai 
bant — kaip Gibraltaras ar Se
vastopolis. Į tokias vietas tegu 
braunasi generolai ar majorai, 
p aš — kas? Vargšas eilinis ir, 
atvirai kalbant, tik per žioplu
mą į šią misiją patekęs. Todėl

jiems.
— O apie ką, žmoguli, jos ten 

rašo? — skeptiškai užklausė 
Pumputis.

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantaa 

1805 West 46 Street 
Chicago 9, UI.

Telet: LAfayette t-SOM 
Oamln* Jnoataa, takelio*, Jooatelea 

Ir kitųplaningai atsitraukiau nuo Smil- vardinių, gimimo
». I>voaq dovanoms.gučių rezidencijos.
Pakeliui sutinku kažkur be

skubantį Dziegoraitį. Vyrukas 
toks išraudęs, tik prakaitą nuo 
kaktos šluostosi, tartum kop-reikia. Pirktų. O dabar — kny 

gOg--e ; damas į Smoky Mountains. Tuo-
’ Ilgai turėjau jai aiškinti, kad J 3aa pasiūliau savo prekių, 
mano žmona dar nedivorsuoja,1 — Atstok, žmogau; rytoj
kad knygas platinu savanoriš- <m®n vestuvės. Ne knygos, bet 
kai. Kad čia tokia kultūrinė mi- svarbesni dalykai mano galvoj! 
sija. Ir dar sakau, kad mūsų — atšovė jis man.
knygos rašomos lietuviams, ne 
čerkesams ar berberams. Patys 
pirmiausia jas skaitykime, o ta
da ir pasaulis į mus atsisuks ir 
ims mumis įdomautis... Rodos... 
įtikinau, nes Murkienė jau ėmė 
vartyti mano knygas, šokau jai 
padėti.

— Sakykite, ponia, katrą lite 
ratūros šaką labiau ‘mėgstate: 
poeziją ar prozą?

— Aš mėgstu poeziją: ten kar
tais pasitaiko ir gana gražių dai 
nuškų. Tik žiūrėk, kad būtų už 
pilną dolęrį. ,

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. G I N E I T I S 

<402 S. Falrflekl Avė., Ctikago 20
Tel. HEmlock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai 
duoda pamokas. Prieš karų baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol. 2ft et. vai. — prlvaėloa. 
(B-etaa augfttaa, durys po kairei, art' 
6S-£loa gatvfa ir Callfotnla Avė.)

BRUNO- and PAUL KKATOCHVIL
___  Announee that

THE GOIJ»KN GOOSE RESTAURANT 
Formerly Benes Ręstaumnt

IK NOW OPEN FOR BUSINESS 
The Public ls Invlted To Try Our Fine 
AMERICAN and BOHEMIAN OOOKINO

. .Hi-pakfasts • lainches - IHnners From 6:30 n.m. Untll 8 p.m. Daily 
IRIU >ionth Ashland Avenue CAnal 6-0302

AI e n valome ir taisome visų rūšių apšildymo įrengimus. Taip pat turi
me pilnų pasirinkimų naujų centrinių pečių ir katilų.
Mes turime Lėtinote, Bryant ir Hess gazo apšildymo įrengimus. Iškas
kite jūsų senų stokerj, alyvos degintuvų arba gazo degintuvų į naują 
moderniškų apšildymo įrengimų. Jokio jmokėjirao, 5 metai išnimokėti. 
Nemokamiems apskaičiavimams kreipkitės į —

RAGINE NEATING COMPANT
8040 South Karine Avenue Tel. AB 4-2065 arba SO 8-7446

ATTENTION VACATIONERS!

Your Dog Boarded in High Class Style at Low Rates 
WHEATON BOARDING KENNELS 

iinder new management 
ALL SERVICES — Evcellent Care 

TEI) ROWLAND — VVHi-aton S-5700 
Papvvorth Įlomi — South oi V.F.IV..

NVINTERIZK — Paruoškite jūsų automobilį žiemai su FORD’S
GENUINE PERMANENT SPECIAL $2.50 

ANTI-FREEZE Rcg. $3.25 už gal.
Telefonuokite JIM HART—HYDE PARK 3-2500..Atne- 
sns šį skelbimą jūsų malina bus patepta nemokamai. 

NEMKJKAMA1!! Patikrinsime jūsų mašinos:
• Radiatorių • Fan belt-diržų • Nureguliuosime 

kai buratorių
• Jo sujungimų • Vandens pompų • Baterijų

išvengsite nemalonumų kai pradčs snigti.

DON ROBERTS FORD, 7400 Stony Island
Atdara šiokiadieniais 7 v. r. iki 7 v.v. šeštad. iki 2:30 p.p.

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1008 W. 47th SI., Tel. U 3-9670

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
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 COMPANY 
AMERICAN BONDING COMPANT 

AMERICAN INDEMNITT COMPANT
DUBUQUE EIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT 

FIREMAN’S INDEMNITT COMPANT
1NDUSTR1AL INSURANCE COMPANT 

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

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WESTERN CASUALTT & SURETT COMPANT

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CEntral 6-5206
4*

ROAD & SHOP SERVICE
FACTORY TRAINED MECHAMICS 0M
• Automatic Transmissions • CIutchee
• Brakes • Gomplete Motor Rebuilding
• Ignition • Front Ends • Wash & Grea.se

LEN WASS SERVICE
Arndd Neyer and Len Wass, Factory Trained Experts

N. W. Corner Archer and California LA 3-8855
Open 7 Days a Week Including Sunday till Midnight

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 

GELEŽINES UŽDANGOS

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

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

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

Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir
madieniais ir Ketvirtad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

PALATINE BARGAIN BASEMENT

I Tose pat patalpose yra pagarsėjęs “Palatine Bargain Base-
ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me
džiagų ir medžiagų liekam] už nepaprastai žemas kainas vyrų ir mo
terų kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinki
mas įvairių medžiagų liekanų, kurios tinka ir pasiuntimui į užsienį

1 ir savam naudojimui namuose.

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

SIUNTINIAI j LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Galima siųsti ir paštu.

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4102 Archer Avė. Tel. FRonlier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

J*

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

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

1956 m.

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

METROPOLITAN STATE 
BANK

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

Grea.se


šeštadienis, spalio 13 d., 1956 DEENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

t

MOKYKLA. . .
(Atkelta iš 4 pusi.)

Mokytojų sąjungos šventė
Š. m. spalio 7 d. Chicagoje 

buvo Mokytojų sąjungos šven
tė. Šioje šventėje paaiškėjo, kad 
Mokytojų sąjungos skelbtame 
jaunimui dramos konkurse daly
vavo 12 veikalų, iš kurių tik 
antrąja premija premijuotas 
Algis Dalgis Gaidžiakojis ir pa
baisų gengė”, o šio veikalo au
torius yra Antanas Rūkas. Lai
mėtoją pasveikino kons. Dauž- 
vardis, rašyt, dr-jos pirm. Bab- 
rauskas ir Mokyt, s-gos pirm.
Mozūraitis. Girdėjome ir premi
juoto veikalo ištrauką. Iš to, 
ką girdėjome, galime spręsti, 
kad į premijuotą veikalą sudė
tas geras pedagoginis nusima- “tėvynės”, o susiradusi džiau- 
nymas, didelė sceniška nuovo-, gįas myli ją ir jaučias laimin
ki ir gyvas eiliuotas stilius. Jau^ ga. Įaj įr poetas išgyvena tuos 
nimo dramos literatūra tikrai 
šia proga praturtėjo. Lauksime

Toronto Varpo vyrą choras

JAV dirbtinis mėnulis
Franklino institute Phila-

pais, radijo priimtuvais, ga' 
jis turės ir TV kamerą ir te-1

Idelphiioje 300 inžinierių ir į lefoto įrengimus, kurių pagal- j 
' mok vininkų galutinai svarstei ka galėtų siųsti ant Žemės iš j 
i planus — kaip paleisti suktis aukštybių
I aplink Žemę naują dirbtinį mė-,
nu.V. Suplanuota padaryti ka
muolėlį 20 colių skersmens, 
sveriantį 21 svarą. Jeigu vis
kas gerai seksis, jisai bus pa
leistas sekančiais, 1937, metais 
iš Patrick aviacijos bazės Flo-

matomus vaizdus. 

Tai visai programai vykdyti 
JAV yra paskyrusias $10 mi- 
nonų.

$5,902,137 mokslinėms 
studijoms

Rockefellerio fonuas antrame I

Lietus pavagia maistą

Michigano Valstybės Uni
versiteto mokslininkai, panau
dodami- radioaktyvias medžia
gas ir darydami lapų chemines 
analzes, nustatė, kad per ket
vertą valandų lietus iš lapų 
išplovė apie 71G potašo, dalį 
azoto, kalcijaus, magnezijos 
mangano, geležies vario. Iš t., 
daroma praktiška išvada, ilg 
lietus sumežma augalo augimą

. Vaitkaus jubilėjus
(Atkelta iš 5 pusi.)

— Visus žavi Jūsų pietį tole
rancija, gilus humaniškumas. 
Kas padėjo šias savybes išsiug
dyti?

— Irgi visus žavi, Redakto
rių, Jūsų mandagumas bei mo-

ridoje. Kad tas d:rbtinis mėliu- šių metų ketvirtyje įvairioms! 
lis būtų nusviestas 300 mylių studijoms ir tyrimams finansuol *r ga^ būti net reikalinga pa

ti paskirstė $6,£02,137. pildomo patięšmo.

•»>

Kultūrinė kronika

šio veikalo ir# atspausdinto ir 
scenoje pastatyto

Toliau sekė meninė šventės 
dalis: Al. Dičiūtė bei Al. Bra
zis su G. Aleksiūnaitės akom- 
paniamentu dainavo solo ir V. 
Karosaitė šoko baletą. Al. Di
čiūtė scenoje rodosi retai. Kaip 
ir visada, taip ir šį kartą jos 
gerai išstudijuota ne tik kiekvie 
nas dainuojamo kūrinio niuan
sas, bet ir kiekvienas judesys. 
Kaip ir visada, temperamentin
gas A. Brazis šį kartą tarp ki-: 
tų dainų maloniai nustebino ari- ■ 
ja iš operos “I Lituani”. Prie 
šių dviejų solistų pritiko jauno
ji baleto šokėja V. Karosaitė.

pat jausmus, o jei giliai jaučia,.. ... , , ,.... . kejimas sakyti komplimentustai negali ir nekurti — ir gali . . / \
sukurti puikių poezijos kūrinių. 
Svarbu, kad poetas giliai save 
motyvus išgyventų ir turėtų pa
kankamai talento bei troškimoe į
juos tobulai objektyvuoti.

Ką pasakyt apie moralinę po
eto atsakomybę? Daug apie tai 
prirašyta bei karštai prisigin
čyta. O be reikalo, kadangi da

Na, imkime tokią hipotezę, kad 
aš turįs anas Jūsų minimąsias 
savybes, — tad kas gi padeda 
jas išsiugdyti?.. Man atrodo, jo
kių ypatingų pastangų nereikia: 
užtenka vien mylėti žmones. O 
kaip jų nemylėti, kad jie tokie 
mieli! Tik reikia kiek iš arčiau 
žvelgt į jų širdis, o ten besą 
tiek tyro aukso (žinoma, kar-

lykas savaime aiškus: žmogus(tais šalia neaukso, bet į tai vien 
(tad ir poetas) yra animal mo- užmerkim tam kartui akis; tin- 
rale, kadangi turi protą ir lais-I karnai progai pasitaikius tą ne-

nuo žemės, bus panaudota tri-; 
guba raketa, 7C pėdų ilgio. 
Tos raketos paruošimas kam' 
tik ir yra sunkiausias uždavi
nys.

Ligi šiol didžiausias pasiek- 
t tas augštis buvo 250 mylių, pa-

• Juozas Gobis, gyvenąs Los[ naudojant tam vokiečių paim-:| 
Angeles, šiuo metu gilinasi į fi- tą V-2 raketą, užkabintą ant . 
losofijos ir kultūros istoriją. : amerikiečių Wac Corporal ra-Į

• Lietuvos pajūrio albumas ketos. Ta raketa ne tik turi 
su istoriniais ir etnografiniais dirbtinį mėnulį iškelti į 300 
paaiškinimais numatoma išleis- mybų augštį, bet ir paleisti ją 
ti artimiausiu laiku. Paruošė bėgti apie Žemę 18,000 mylių11 
E. Nauburas.

• K. Jasutytė pakviesta dės
tyti prancūzų kalbą Iovvos uni
versitete; ji studijas gilino 
Prancūzijoje.

uiliiiiiiiiiiiiiiiMiiiimiiilliiilllliiiiniiuh

STATYBAI 
IR NAMŲ

vą valią; iš moralinės atmosfe- i auksą sunkiau ar lengviau pa-j PATAISYMUI
ros nėra kur kitur išsiveržti, išalinsim... su jų pagalba,, 
vien į nemoralumą, nedorovę; o 
pats jau Dievas-Žmogus yra ta
ręs: Vae mundo a seandalis!..
Vae homini illi, per quem sean-

Tušti lopšiai yra tautų kars
tai. — Aug. Wibbelt

PRISTATOM 
Visokią Rūšių 
MEDŽIAGĄ

Po programos sekė pramogi- i dalum venit!.. Ko daugiau be
ne dalis.

Visais atžvilgiais 
sveikintina.

reikia? Sapienti sat!

ši šventė

Augšt. Lituanistikos mok-lc 
Cicero, III.

Augšt. Lituanistikos mokyklą 
Chicagoje šiais metais

NUO UŽSZSEN ĖJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų. specialybė
PRECIN PHOTO STIBIO

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT- 
lanko yIHV ‘r SKAUD2IŲ žaizdų,

. . • • \ Qe*a11 ramiai sėdėti Ir naktimis
daugiau kaip 250 mokinių. Ben- miegoti, nea Jų užsisenėjusios žaizdos
druomenės Cicero anvl valdv- a,eiStl lr skauda- Kad pašalinti tų oruomenes cicero apyi. vaiay a,pž6jini^ lr Skaud«jic.4 senų atvi- 
ba išsiaiškino, kad tame skai-,fu ir skaudžių žaizdų, uždekite
CIUje tik du mokiniai tėra 1S ypatybes palengvins jusu skaudėji-
Cicero. Buvo kruopščiai aiškina- nla ir galėsite ramiai miegoti nak- 

. t Vartokite Jų taipgi nuo skau- ,masi galimybės Augšt. Lituanis įžtų nudegimų, ji taipg* pašalins 1 
tikos mokyklą įsteigti Cicero ' nil"H
Parapijos klebonas prel. I. Al- žadinamos

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VFrginia 7-2481

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINaS, Prez.
3039 So. Halsted St. t

Tel. VIctory Z-1272 
Apkainavimą i: Prekių Pristaty

. mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo

8 vai. ryto iki 6 Vai. vakaro ii 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro, 
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ORIGINALUS MAURICE MOORE 
PAMINKLAI nuo 1878 metą

greičiu per valandą.
Gal/nas dalykas, kad tas

dirbtinis mėnulis turės pailgą 
orbitą — neskries taisyklingu 
ratu aplink Žemę, o nutols iki 
800 mylių ir priartės iki 300 
mylių. Jis turėtų aplink Žemę, 
per parą aplėkti 3 š kartų. Ti
kimasi, kad jisai išsilaikys 
bent keletą dienų, o gal ir ii-> 
giau. Nebus daroma pastan
gų tą dirbtiną mėnulį nesunai
kintą vėl nuleisti ant Žemės.

Iš jo 21 svaro apie 10 svarų 
ims sienos, o dar apie 10 sva
rų — bus įrankiai. Mokslinin
kai s’i tuo mėnuliu nori dau
giau patirti apie atmosferos 
tirštumą tokiame augštyje apie 
meteorus, kosminius spindulius 
ir ultravioletinį spinduliavimą.

Tas dirbtinis mėnulis nuo 
Žemės bus sekam;.i teieško^

A

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3*6335

liūdesio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•MS So. Wertem Avė. Air Oondltioned 
1-8600 — 1-8601 Aatomobillame 
keri* gyvena kltoae miestą dalyeet *

koplyčia arčia* JOeų aamų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ĮLL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

SOFHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

I* WGE8 stoties — Banga 1999 
NUO PIBMAjy IKI PENKTA TV

•' 8,45 Iki 9:80 vai. ryte
SESTAD. 8:80 Iki 9:80 ryto

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
4EKAD. 8:30—#:SO v. r. Iš stoties— 1400 kll.
Chicago iO. 111. HEmlock 4-2413 

7159 SO. JIAI’LEVVOOD A VE.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST IHN ANO

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Wi11ow Springs, Illinois

.lobų .1. Moorc,
sav.

Paminklu i
*ęvi auzolejai 
Akmenys 
Markes 
Prieš 6v. 
Supulch re 
kapines 

Ofisas
111 ir Austiu 

Ai eime
BEverly 8-KI32

\Vorth, 111.

Kesidence Tel.
Hllltop 5-0277

AKTHIUTIS & KHEtMATISM
Nauji vaistai skaudantiems raume-

Talnei oašalina neršėiima liiroa sustyrusiems sąnariams. Sku-
biai palengvina paraudusių, sustyru- 

j.sių bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų .kojų pirštų arba sprando rau
menų ir sąnarių skaudėjimų. Varto
kite naujus AMĖRPOI, vaistus. Tab
letės $1.50, niostis 79c. Viskas tik už 
$2.20, pas jūsų vaistininkų.

ATHLETE’S foot,
’tabdo džiovinimų odos lr perplyšlmų 
arppirščtų. Yra tinkama vartoti nuo 
lžlOstančios, suskilusios odos dedlr- 
rtnių, odos Išbėrimų lr H. t., taipgi 
inkama vartoti vaikučiams, kada pa 
'Įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty- 

, . . . . klų. JI yra gera gyduo’s nuo laką, suregistravo apie 50 moki-, ^riirhJ odo, U(nj Le ~ 
nių, surinko reikalingų moky- <uio Olntment jra
tojų ir spalio 13 d. pradeda dar-i parduodam* po 75 

I et., 11.25, lr $8.50.
Pirkite vaistinėse Chl

—............. - ■ . sagoj lr apylinkėse—
lfllwaukee, Wlsc.,Ga 
ry.Ind.lrDetrolt, Ml- 
shlgan arba rašykl- 

j A lr atsiųskite Mo- 
usy order |

bavičius pažadėjo patalpas, apl. 
valdyba surado direktorių — 
buv. Marijampolės mokytojų se
minarijos dir. kun. P. Dambraus

6

GUZAUSKŲ
BEVERLY HILUS GELINYCI/. 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

844$ WEST «3RD 8TREKT 
Tel. Pllospect H-OKS3 Ir PR 8-08$”

LEGULO, Department D. 

«618 W. Eddy St Chicago M, I1L

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
Augšto.> kokybės vilnonės medžiagos vyrų ir moterų kostiumams 
ir paltams. Taip pat dideli kiekiai puošnių medžiagų suknelėms. 
Atvykite greit ir apsirūpinkite medžiagomis išsiuntimui į užjūrį 
Kalėdoms.

Kainos $2.50 už yard'ą ir augščiau. Iki 54” ir 58" platumo.

FINE VVOOLEIfFABRICS
327 WCST JACK9ON »OULEVARO 

U Abo-sli 2 - OO#«

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
Tėvų Marijonų Kongregacija, a. a Arklvye- 
kupo Matulevlėlaue, MIC, atgaivinta, kvleėla 
paa eave kandidatui. | kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis Ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltės po Panelės Švenčiausios vėliava; 
stokite | Tėvų Marijonų Kongregacija; rašy
kite novlclų vedšjul. iAlške pažymėkite klek 
mokslo baigėte, klek amžiaus lr koks svei
katos stovis. Lalška siųskite Černiau paduotu 
adresu.

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

dirbtų Jvalrluo vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose Ir kitur. I-abal pageidaujami moka kokj amata. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimą lt sveikatų Dievui Ir Panelef šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Hualrašyklto su novlcljato vedėja: 
pužymėkitt. amžių, sveikatos stovj ir užbaigtus mokslus.

MAKTER OF NOVICES, MARIAN HII.LS SEMINARY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS
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Išėjo iš spaudos

VINCO KRĖVĖS
raštų pirmoji knyga.

J;j sudaro skaitytojų mėgstamieji 
dalykai: ŠIAPDINRJ PASTOGfiJ,
ŽlfNTAN ir RAGANU'H. Knyga turi 
400 puslapių, įrišta kietais kolenko- 
ro viršeliais.

Kaina $5.50
G a u n a m a

LIETI VII.’ ENCIKLOPEDIJOS 
LEIDYKLOJ E 
2«5 C Street

South Boston 27, Alass., 
knygynuose ir pas knygų platintojus 

'V įsas raštų rinkinys, G—7 to
mui, už

$25.00
'tam, kas juos užsisakys dabar ir 
alsius $6.<10 rankpinigiij. Jie iškai
tomi už puskutinj lomų, o už pirmas 
lankius knygas reikės mokėti tik po 
94 00.
LIETl’VOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas, 
■tu visomis upėmis, ežerais, k.ulnais. 
miestais ir miesteliais — puiki prie
monė tėvynės pažinimo mokstui.

Sieninis, suvyniojamas $4.50. 
Sulankstomas, knygelės formos $3.50

Ar mokiniai Juo aprūpinti? 
LIETIVIŲ KNCIKLOI’EIUJA 
Leidykla dar turi keletu pilnų kom
plektų 1 — VIII tomai. t'Csakyniui 
prltmamt.

IdETIVH EM'IKl OPLI1I.IOS 
Administracija

llllllllllllllllllllliniltlllllllllllllllllllllllll

JOHN F. EliDElKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenuo
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ
Aklųjų akyse atrodė, kad jie mirę, 

liet jie yra .KAMYBfi.IE.

DOROTHY’S

PIZZERIA

I’asi/.v mėję
tikrai luunic gamintu

R A V I O L I

LOtATIU) IX 
Dorotliy Ir Jinimy \\ ice 

kviečiu Jus . . .

I’AT’S IJQCORS 

ANI) LOCNGE

Itališki valgiui
s

1859 U. 59th Str.

I’li. I’ltospect $-9211 
»Iel pristatymo!

, ždara pirmadieniais.

------------------------ -----------------------------------Nh

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų pat&ma- Mes turlme koplyčia*
4maa dieną lr nak- visose Chicagoa Ir
t|. Reikale šaukit* Roeelando dalyse lr
naa- uojau patarnaujame

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR RUSIJĄ

per didžiausią firmą Amerikos kontinente
J. KftMIENSKI - IANIQUE TRADING C0. atidarė 

naiiją ofisą Chicagoje.

J. KAMIENSKI
JANIQUE TRADING COMPANY

2851 W. 53,d St, Chicago 29, III. Tel. HE 4-2380 
2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III., BR 3-6780

Kiekviena:’, siunčiamas paketas yra pilnai apdraustas. 
Svoris rituojamas iki 22 svarų paprastu paštu arba oro 
paštu. Pristatymo laikas oro paštų — 2-3 savaitės. Pa
prastu paštu — 2-3 mėnesiai.

Jūsų giminės Lietuvoje gaus siuntinius absoliutiškai 
be jokių primokėjimų.

Ofisas atdaras kasdien nuo 12 dieną ir 8 tai. vak.
I’cr l’arcels to ltusala

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayetto 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArd» 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-57II

“ ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Itd., Riverside, Dl. TeL OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
33)8 S. IJTTJANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1416 S. 60th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLymple 2-10031

2IGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-07811

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET BEpobUe 7-U18|

2314 W. SSrd PLACE

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą".
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K. Kodatienė

ŠILIMOS

SeStadienis, spalio 13 d, 1956

. Redaguoja ST.. SEMĖNIENĖ, 3321 So. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. CLifiside 4-5665; VIrginia 7-0618 Į

Neužmiršk nusišypsoti
ELENA VASYLICNIENE, Lawrence, Mass.'

Diena buvo ūkanota: ne tik bėgo ir Vėl sėdėjau savo paka- 
kad saulė nebešvietė, bet ir nuo bų ir dėžių šešėly, nes saulelė
taika darbovietėje pilka. Mat, 
“bosienė” atėjo kažką nepaten-

jąu išlindo iš debesų ir švietė į 
mūsų didžiulę pastogę. Si kartą

kinta. Ir stalai jai kliudė, nors; dėžės prasiskleidė, o pro jų ply- 
jie stovėjo toje pačioje vietoje, šj tamsiaodė ranka iškišo mai-
kaip visados, ir darbininkės per 
lėtai dirbo, ir kiekviena smulk
mena įgaudavo reikšmės, kad

sėlį saldainių. Tai vėl ta pati 
negriukė. — Elena, nusišypsok, 
prašau tavęs, neužmiršk šypso-

ir pati nereikšmingiausioji. Aš.tis. — Dingo ranka ir jos mai- 
irgi gavau savo davinį — blo-|šelis, bet liko tos mintys, iš šir-
gos nuotaikos išsiliejimą žo
džiais, kurie mane, naujokę, la
bai įžeidė. Nieko nesakiau, tik 
įsitraukiau į savo kampelį ir at
kakliai dirbau.

dies plaukiančios.
Neužmiršk nusišypsoti — kai

matai savo “bosienės” paniuru
sį veidą. Kai jauti, kad ji, tave 
gerai matydama tyčia nemato

Kažkas prinešė dėžių, prika- — nusišypsok. Kai gryžti į na- 
bino kabykles švarkais, taip, j mus pavargęs, kiek atbukęs,
kad mano “rezidencija” buvo ge 
rokai atskirta nuo visų dirban
čiųjų. Pasinėrusi savo pilkiau
sioje vidinėje nuotaikoje, girdė
jau, kaip kažkas barėsi nebeiš
laikęs bosienės sauvalės, kažkas 
teisinosi nenorįs blogo... Tačiau 
mašinų ūžesys, plokštelių mono
toniškas ritmas, palydimas lau
kinėmis melodijomis, žingsniai

prieš atidarydamas duris — nu
sišypsok. Nusišypsok Kiekvieną 
kartą, kai sutinki išdykėlį vai
kėzą, kuris tave pastebi savo 
gudriomis ir naiviomis akytė
mis — nusišypsok. Kai važiuo
damas autobuse ar požeminiame 
esi stumdomas ir mindomas, nu 
sišypsok. Kai tavo draugai ar 
tolimi artimieji apipina tavo

l saulę tiesiu savo pavargusias,
Gyslotas rankas.
ir nieko daugiau, tik Šilimos —
Šiai žemei prašau.
Tik Šilimos, kad sušildytų Širdį
Bejausmio žmogaus.
Ir nieko daugiau, tik Šilimos —
Šiai žemei ir žmogui prašau.

JAUNYSTĖS DRAUGUI
Laimingi paukščiai: išskrenda ir grįžta,
Ir vėl maitinas grūdu tų pačių laukų.
O tu, kuris viskam galėtum pasiryžti — 
Bastaisi, lyg klajūnas be gimtų namų.
Visam pasauly nerandi sau vietos,
Ir nieks neguodžia prislėgtos širdies.
O buvo dienos. .., kuriomis, lyg užkerėtas, 
Skraidei padangėmis, vyleis, kad nėr nakties.
O ar tikėjai, kad jaunystėje suklupsi, 
Neįgyvendinęs troškimų ateities.
Ir, lyg relikviją, laikysi žemės žiupsnį,
Kuris brangesnis tau už auksą šios šalies.
Tu jį vežeis skarelėn įvyniotą,
Drėkintą ašara mergelės mylimos.
O kur dabar ta laimė neribota. ..
Gyvenimo pavasaris ir svajos tos? ■ ..

GABI ŠOKĖJA ATVYKS CHICAGON
Į

Lapkričio 10 d. Chicagos sce- raiškos viename savo riešo mos 
noje pasirodys išgarsėjusi Ka-; telėjime, negu daugelis šokėjų

— visa tai kažkur nutolo nuo vardą apkalbomis ir melu, šyp- 
mano sąmonės, kuri buvo pasi- sokis. Kai sutinki žmones, ku- 
nėrusi pilkumoje savo nuotai- rių veiduose spindi kažkas pa- 
kos. Dvylikos vaalndos skam- j našaus į Moljero Harpagoną, 
būtis praskambino, o aš vis dar šypsokis. Kai tavo kelyje atei-
tebedirbau.

Staiga kabyklės subraškėjo, 
apsiaustų ir švarku eilės prasi
skyrė, ir iš jų palinko mano pu
sėn negriukė. Ji buvo žemo ū- 
gio, apvalaus veido, plokščia no
sim, mažomis akytėmis ir juo
da. Analitikas pasakytų, kad 
joje nieko nėra gražaus, bet ar 
išdrįstų kas pasakyti, kad joje 
yra viskas negražu? Negriukė 
pastūmėjo kabykles ir priėjusi 
prie manęs ramiu balsu paklau
sė:

— Elena, tu užmiršai šypso
tis. — ir jos veidas prašvito to
kiu nuoširdžiu šypsniu. Pasižiū
rėjusi į jos veidą, pajutau kaž
kokią šilimą — tas veidas- buvo 
protingos ir atjaučiančios mo
ters veidas, nežiūrint jo spalvos 
ir bruožų...

na žmonės, kurie tavęs nemėgs
ta, iš kurių žodžių ir elgesio dvel 
kia didelė neapykanta, šypso
kis.

Pietų pertrauka akimirka pra bet ir kitų sielas.

Jonė Kvietytė-Urbonienė

Išgarsėjusi išraiškos šokių menininkė, laimėjusi 1-mą premiją išraiškos 
šokių festivalyje Montrealyje, Kanadoje, pasirodys su naujais šo
kiais P. L. Kunigaikštienės Birutės dr-jos tradiciniame koneerte- 
baliuje š. m. lapkričio mėli. 10 u.

Arbatos plantacijas organi
zuoti buvo pradėta jau 18 šimt
metyje. 1788 metais rytinė In-

, . i dijos bendrovė įsteigė pirmąŠypsnys tau padės sukurti ari . .. , .. , ° .x- , -x- • I eksperimentinę stoti, kurios uz-timo meilę kitiems, nes jame y-, , . , .... . . ,.... \ ... j . 'davinys buvo ištirti svlygasra šilima. Ir negriukes veide tas
kažkas, ko negalima negražiu 
pavadinti ir yra jos šypsnys — 
dvasinė saulelė kuri padaro jos 
veidą kaikam gražiu. Kai atida
rai bažnyčios duris ir artiniesi 
prie Dievo altoriaus, savo širdy
je nusišypsok: dėkodamas Jam 
už saulės šilimą ir šviesą, ir už 
minčių grožį ir skaidrumą mū
sų sielose, už vėjelio dvelktelėji
mą ir mašinų ūžimo ritmą, nes 
Jo yra sukurtas visas pasaulis 
ir viskas pasaulyje. Tad šypso
kis ir Jam, ir pasauliui — tuo 
nuskaidrindamas ne tik savo,

ir
galimybes arbatos plantacijoms 
šiame krašte. Tik 1876 metais 
Ceilone pavyko užvesti pirmas 
didžiules plantacijas, po to, kai 
kavos auginimas, dėl pasireišku 
sios šių augalų lapų ligos, ture 
jo būti sustabdyats. Tad, kaip 

matome, tada tik ir prasidėjo 
arbatos komercinė raida.

Kaip gaunamos arbatžolės?

Iš daugelio svarų žalių arba
tos lapelių gaunama tik vienas

Pirma sąlyga gerai arbatai 
pagaminti, tai yra indas, kuria
me meg ją verdame. Indas, kurį 
vartojame arbatai, jokiu būdu 
negali būti vartojamas kitiems 
reikalams. Geriausiai tinka mo
liniai indai, ne stiklas ir ne me-

nadoje mūsų šokėja Irena Jonė 
Kvietinskaitė-Kvietytė-Urbonie - 
nė, skinanti sau laurus, pasiro
dydama Kanados televizijos pro 
gramose.

Irena Jonė Kvietytė studijavo 
Kaune Danutės Nasvytytės stu
dijoje, tremtyje, — Hamburge, 
Vokietijoje, pas R. von Laban 
ir emigracijoje, New Yorke, pas 
įvairius garsius mokytojus. Va
karų Vokietijoje davė solo kon
certus tremtiniams, vokiečiams 
ir amerikiečių kariams. Kana- 
don atvykus, Toronte šoko kai
po solistė Boriso Volkoffo vadi
namoje “Canadian Ballet Com- 
pany”. Jos šoktąrpe “Promena-

sugeba su savo visu kūnu...” — 
Toronto Daily Star.

“Jūs tikrai esate verti pasvei
kinimo už tą reikšmingą šokio 
koncertą ir yra tikrai gaila, 
kad tokių vertingų koncertų yra 
taip maža Montrealy”. — F. A. 
Coleman, Program Director 
CBMT-Montreal.

talas. Moliniuose induose arba
tos aromatas įsigeria į jų šiene- de Concert” buvo sutraukta 3-4 
neles. Užtat sakoma, kad tokių tūkstančiai publikos, 
indų negalima šveisti, nei plauti Į j. Kvietytė ir pati atidarė 
sodos skiediniu Juos reikia tik j Montrealyje savo studiją, kuri 
karštu vandeniu išskalauti. Gel į veikė keturius metus su pasise

kimu. Taipgi Montrealy ji su
organizavo modernių šokių gru
pę, su kuria davė daug koncer
tų ir šoko televizijoje. Laimėjo 
pirmą vietą Montrealio Šokio 
festivalyje ir labai gerus atsilie1

Šis tas apie arbatą
STEFANIJA STASIEN E, Cleveland, Ohio

Arbata, kaip ir kava, yra kas rastam, kasdieniniam gėrimui- 
dieninis žmonių gėrimas plačiau arbatai.
šiai vartojamas visų tautų. Sa
vo laiku e3U plačiau aprašiusi 
kavą, tad dabar norėčiau tą 
pasakyti ir apie arbatą, kuri 
mūsų krašte gal labiau buvo 
mėgiama negu kava.

Arbatos kilmė

arbatos krūm0 nuskinami žali 
lapeliai ir 24 valandom palieka
mi atvirame ore. Oro veikiami 
jie pasidaro minkšti ir švelnūs, 
kaip aksomas. Tada jie surai- 
tomi rankomis ar mašinom ir iš 
jų ištrykšta sultys. Po šio veiks 
mo jie rauginami arba, kitaip 
sakant, fermentuojami. Po" fer
mentacijos džiovinami tam tik
rose mašinose ant specialių sie
tų. Jie čia užkaitinami iki 220° 
F. Išimta iš šios mašinos arbata

tonos nuosėdos turi likti indo 
dugne ir ant sienelių, nes tai 
turi reikšmės į arbatos skonį.

Labai patogu yra arbatą var
toti popieriniuose maišeliuose, 
kaip daugumoje ji dabar preky- 

!. "“T, •»> y™ gaunama. Šie maišeliai
jokios įtakos į skonį neturi. Pap
rastai arbata niekad v neverda
ma, o tik užplikoma verdančiu 
vandeniu. Rusijoj paplitęs bū
das arbatžoles užplikyti maža
me inde ir šią esenciją vėliau 
pilti į kiekvieną arbatos stikli
nę. šis būdas yra mums gerai 
žinomas, nes ir mūsų krašte 
daugumoje taip buvo daroma. 
Tačiau šitas būdas nepatarti
nas, nes arbatžolėse, kurios il-

pimus per visus koncertus.
Kanadiškė spauda nepasigai

lėjo vertingos kritikos mūsų ga
biai šokėjai tremtinei savo pus
lapiuose. Čia dedame keletą 
reikšmingesnių atsiliepimų.

“The Telegram”, Toronte, ra
šo: “Yone Kvietys, kuri valdė 
savo rankas su nepaprasta gra
cija...”

“Panelė Yone Kvietys, solo

“...šoko su tvirtu žinojimu ir 
galia...” — The Globė and Mail.

“Šokiai buvo įdomūs saikume, 
šviežus ir originalūs savo priė
jimu ir puikiai atlikti...” — H. 
Whitteker. The Globė and Mail.

“Labiausiai intriguojantis pri 
statymas...” — The Ottawa Ci
tizen.

“Labai įspūdinga...” — Dance 
News.

“Grupė (“Montreal Modem 
Dance Co.”, vedama Y. Kvie
tys) buvo vienintelis Montrea
lio atstovas šių metų Kanados 
Baleto festivalyje Toronte, kur 
“it covered itself in glory...” — 
The Montreal Star, S. Johnson.

ETIKETAS
Dovana viešniai

KU: Ar yra paprotys, ar tik 
dabar atsirado, duoti dovaną 
garbės viešniai ar svečiui? Aš 
keliu pietus savo draugei, besi
ruošiančiai ištekėti (bet tai nė
ra vadinamas “shower”), ir ne
žinau, ar, kaipo šeimininkei, ne
laukiama iš manęs dovanos šia

Iš moterų gyvenimo
★ Gražina Bičiūnaitė, vienuo

likametė, lankanti Aušros Var
tų parapijinę mokyklą Chicago- 
je, per Balfo surengtą koncertą 
spalio 7 d., nuoširdžiai, kantriai 
ir su dideliu entuziazmu dirbo 
prie bufeto, padėdama parda
vinėti karštas dešreles. Mažoji 
Gražutė daug prisidėjo, būdama 
gera pagelbininke, vyriausiai šei 
mininkei Onai Krikščiūnienei.

★ Marijona Bankevičlenė- 
Banky, Joana Vilkaitė su savo 

sesute Maryte, šiame krašte gi
musios lietuvaitės, parodė didelį 
patriotizmą ir meilę šalpos dar
bui, visiškai nereikalaudamos jo 
kio honoraro už savo atliktą 
programą Balfo koncerte. Lin
kėtina, kad tokiu gražiu pavyz
džiu pasektų ir kiti.

★ Juzė Daužvardienė, išvyku
si laidotuvėms, mirus jos tėve
liui Jokūbui Raukčiui, išbuvo 
tėviškėje Worcester, Mass., il
gesnį laiką, prižiūrėdama susilp
nėjusią mamytę. Šiomis dieno
mis grįžo namo į Chicagą.

★ Solistė Prudencija Bičkie- 

nė kartu su sol. St. Citvaru šian 
dięn vakare 7 vai. 30 min. Ma
rijos Augšt. mokyklos salėje 
duoda savo arijų ir dainų kon
certą. Pr. Bičkienė priklauso 
“Šatrijos ” meno draugijai. Ne
seniai ji grįžo iš Italijos, išbuvu
si ten kurį laiką, lavindama sa
vo balsą. Jaučiamas didelis ją
ja susidomėjimas, ypač po to, 
kai ji, nežiūrint savo besiarti
nančio koncerto, draugiškai pri
sidėjo kolegos sol. St. Baranaus 
ko koncerte, dalyvaudama pro
gramoje. .

★ Vyr. giedrininkni susirin
kimas įvyksta rytoj 4 vai. p. p. 
pas Juliją Bliūdžiūtę-Volodkevi- 
čienę, 7002 S. Artesian Avė.

čiame name. Ar padėtumėte 
mums šiame ginče?”

Šiai aštuoniolikametei garsi 
amerikiečių etiketo žinovė at
sako: “Aš Surikčiau su .Jūsų tė
vų nuomone, jei kvietėjas būtų 
viengungis. Tačiau nemanau, 
kad kas nors galėtų palaikyti 
netinkamu svečiavimąsi p a.? ben 
drus draugus, šeimoje”.

Baisi rašysena
Moderni rašysena yra baisi 

ir parašai labiau neišskaitomi, 
kaip seniau, tvirtina ekspertai.

Chicagoje, Drake viešbutyje, 
buvo susirinkę ekspertai penkių 
dienų konferencijai.

Al bert Osborn, iš New Yorko, 
įrodinėjo, kad rašysena jau se
niai taip pablogėjo, kad net mo
kytojai nebemoka rašyti.

J. Harris iš Los Angeles skun 
dėsi, kad kiekvienas mokomas 
rašyti, vienodai ir visiškai ne
kreipiama dėmesio į individua
lumą.

Ordway Hilton, nevvyorkietis,
fckėja, kuri iSgauna daugiau ii- , buvęs prijoję raiy.

f A-AAi.ua .8 mva ummihjs aroaui. į atsiranda nuodų
jau turi mums įprastą išvaizdą.
Dabar ji atvėsinama, išrūšiuo- Su arbata esame pripratę var
jama ir pakuojama eksportui. t0.ti. cukĮų' ,?len*’ S™tinėlę ar

Paprotys gerti arbatą kilęs iš 
Kinijos ir yra labai senas. Pa
davimas sako, kad 6 šimtmety
je vienas budistų asketas, ne
paprastai užsispyręs, padarė 
kartą apžadą susilaikyti nuo 
miego. Tačiau miegas jį visdėl- 
to nugalėjęs. Neradęs kitų prie-

Šio visame pasaulyje žinomo j monių nuo jo apsiginti, ėmė ir 
augalo kilmė mus veda į Toli- nupjovė sau akių vokus, ku- 
muosius Rytus, į mistiškąją In- riuos metė į žemę. Toje vietoje, 
diją ir plačiąją kinų žemę. Ir kur jo akių vokai gulėjo, išdy- 
nenuostabu, kad šių dviejų tau-į go arbatos krūmas. Tad šis au
tų literatūra daugiausia ir kalba galas šiandien ir teikia mums 
apie arbatą. Rašytojas Kakuzo tą miegą išsklaidantį gėrimą- 
Okakura savo knygoje apie ar- arbatą.
batą taip išsireiškia: Paprotys naudoti arbatą,
- Arbata lai meno kūrinys, kaiP ^rimą, Azi3°j iškil° tik 15 

kurio kilniausias ypatybes tik šimtmety. Europoje šis papro- 
menininko ranka gali iškelti. tys įsivyravo tik 17 šimtmetyje.

Kinų rašytojas Li-Ghi-lai liūd 
nai nusiteikęs kartą pasakė.

— Trys dalykai pasaulyje var 
ti p.’sigailėjimo: pirma, tai blo
go auklėjimo sugadinta jaunuo
menė; antra -— išniekinimas ge

riausio meno kūrinio, kada jis 
tik paviršutiniškai apžvelgiamas 
ir trečia, tai sunaikinimas ge
riausių arbatžolių, jei jos paten
ka į rankas nemokšos, nežinan
čio teisingo būdo, kaip arbatą metų, arbatos pareikalavimas 
gaminti. Anglijos karalystėje pakilo iki

Tad matome, kiek daug reikš 750,219,016 svarų. Tačiau 19 
mes šios tautos skiria tam auga šimtmetyje arbatos parcikalavi-

Pirmą kartą arbata minima vie- 
n?me Rytų bendrovės agento 
laiške 1615 metais. O 1659 me
tais pirmasis šio naujojo gėri
mo pirklys to meto visuomenei 
siūlė viešai arbatos svarą po 
50 šilingų. Ta pati minėta ben
drovė 1664 metais įteikė Angli
jos karaliui 2 svariu ir 2 unci- 
j?3 arbatos, o po dviejų metų 
jau 22 svarus. Šimto metų lai
kotarpy, t. y. nuo 1710 iki 1810

Derlius nuimamas liepos-rug- 
pjųčio mėnesiais, tokiu būdu var 
to to jai rudenį jau gauna švie
žią arbatą, šviežia arbata turi 
stiprų aromatą ir stiprų veiki
mą, tuo tarpu sena arbata šių 
savybių tokioj stiprioj formoj 
neturi. Skonio atžvilgiu arbata 
skiirama r šiuos pagrindinius 
skonius, bžtent: rusišką” ir ang 
liškąjį. Rusiškojo skonio ar- 
b?la ateina iš Kinijos ir' yra 
žymiai švelnesnė. Angliškoji — 
iš Indijos — Ceilono ir turi stip
rų aromatą ir aštri skonį. Pas- ' 
tarosios auginimas reikalauja 
daug stropesnis priežiūros, dau
giau laiko ir kapitalo.

Kaip | įruošti gerą arbatą?
Paruošti gerą arbatą, kad pa 

tenkintų žinovo skonį, yra ne
lengva. Jau vien dėl to nelengva, 
jog šiandien prekyboje mes tu
rime apie 150 rūšių įvairių ar
batžolių, turint galvoj juodą ir 
žalią arbatą. Antra, tok o sko
nio arbatą, kokią pagamina jos 
kilmės kraštai, mes niekad ne
gausime, nes transportuojama 
arbata nustoja dalį savo aroma
to ir kartais net įgauna pašali-

citriną. Rusijoj, ir taip pat mū 
sų krašte, prie arbatos dar bū-

daugiau nefermentuotą-žalią ar 
batą. Anksčiau ir Amerikoje bu 
vo mėgiama daugiau žalia ar
bata, jos ir dabar galima gauti.

davo duodamos įvairios uogie- Į Su šia arbata paprastai netiktų 
nės. Tačiau arbatos mėgėjai ir nieko valgyti nes jos švelnų gė-

senos ekspertu, raportavo apie 
studijavimą parašų ir jų kitimą 
per 30 metų. Jis puolė rašymo 
priemones. Jo nuomone, plunks
nakočiai, vadinami “bąli point”, 

Jauna mergaitė rašo: “Ar pri- Prideda prie rašysenos pablo- 
tiktų man ir mano sužadėtiniui! ?inimo- Jis Perspėjo tuos,

laukiama iš šeimininkės. Ir to
kio papročio nėra.*

Daiva Dobilienė

lui, kaip mums atrodytų pap- mas vakarų rinkose vėl smuko, i nio skonio.

žinovai tvirtina, jog jokie prie
dai nereikalingi. Tikrąjį arbatos 
skonį galima pajusti tik geriant 
ją gryną ir kada ji tinkamai pa
ruošta.

Japonai ir kiniečia1 mėgsta

lių kvapą mes tada nepajustu- 
me. Iš viso sunkūs pyragai ar 
stiprūs valgiai prie arbatos ne
tinka. Po pietų prie arbatos duo 
darni tik maži sumuštiniai ir 
smulkūs kepiniai.

priimti kvietimą iš mūsų gerų kurie pasirašo mandriai”, neiš-
pažįstamų, vedusios poros, pa- skaitomai ar su iįraitymais, no- 
sisvečiuoti pas juos keletą die-,rėdaml apsiginti nuo parašo pa
nų. Gyvena jie kitame mieste. 
Mano tėvai nenori nė girdėti a- 
pie mudviejų buvimą tame pa

šv. Onos draugija East S t. Louis

Pirmoj eilėj: Roealija Vilėiauskienė, Ona Keaerauakienė, Emilija 
Morkevičienė, Veronika Grubiem’, Ona Urbonienė, Elzbieta Alek
sienė, Ona Levsnienė, Joana Kasman, Teklė KerSulienė. Antroj eilėj: 
Magdalena Pilipieuė, Ona Uogienė, Elzbieta Bučifinienė, Ona Dor- 
šienė, Antanina Oavelienė. Trečioj eilėj: Filomena Daukšienė, Mari
ja Zaveokienė, Barbora Pužauskienė, Marija Levinskienė ir Ona PaS- 
kauakienė.

dirbimo. Anaiptol, tokie parašai 
lengviausiai yra klastojami. Aiš 
kus, ryškus parašas sunkesnis 
klastotojams padirbti. Dvi gru
pės, anot ekspertų, nepakeitė 

s savo rašysenos: bankininkų ir 
gydytojų parašai prieš dvide
šimt metų iš 100 devyniasde
šimt devyni buvo neišskaitomi, 
tokie jie yra ir šiandien.

Namų apyvokoje
Apie šešiašdešimt procentų 

šiais metais gaminamų baldų 
skiriama moderniems baldams. 
Kiek seniau gi didesnis procen
tas pareikalavimo buvo senoviš
ko stiliaus arba antikinio baldų.

★ ★ ★
Dėmės augštos, siauros vazos 

dugne gali būti išimtos varto
jant arbatos lapelius, išmirky
tus acte. Arbatą įmesti į dugną 
ir gerokai pakračius ir paskala
vus — dėmės išnyks.

AAi.ua

