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Šiomis dienomis mirusi didžio- 
ji čiliečių ir visos Lotynų A- 
merikos poetė Gabriela Mistral 
(jos tikras vardas Lucila Godoy 
Alcayaga) buvo gimusi maža
me šiaurinės Čilės miestelyje 
Vicuna. Savo gyvenimo kelią ji 
pradėjo kaip kukli ir nepasiruo
šusi kaimo mokytoja. Bemoky- 
tojaudama pamilo vieną gele
žinkelietį jaunuolį, kuris ilgai
niui ią pametė ir nuėjo su kita. 
Liucilė skaudžiai pergyveno šį 
smūgį, tačiau netrukus ją išti
ko dar didesnė nelaimė kai jos 
mylimasis, negalėdamas grąžin
ti pasiskolintu pinigų, nusišovė. 
Tas įvykis turėjo lemiamos reik 
šmės visai jos kūrybai. Tos mir 
tie3 paveikta, ji parašė tris 
“Mirties sonetus”, už kuriuos ji 
buvo apdovanota laurų vainiku 
ir aukso medalium. Visi pradė
jo ja domėtis ir tai ją įgalino 
kilti tarnyboje ir pasiekti gim
nazijos direktorės vietą. Nors 
ji buvo labai užsidariusi savy
je, ir kaip ji pati sako: visur 
visados buvau viena”, tačiau su
gebėdavo patraukti kitus, ypa
čiai vaikus ir jaunimą, kurie vi
sur sekiojo ją.

1922 m. (po 10 metų sėkmin
go! mokytojavimo) ją pasikvietė 
Meksikos vyriausybė ir čia ji 
buvo priimta su didelėm iškil
mėm. Patalkininkavus meksikie 
čiams sudaryti mokyklų refor
mos projektą, ji iškeliavo į JAV, 
Italiją ir Ispaniją. Grįžusi na
mo su ryžtu pasilikti gimtajam 
miestelyje, vėl turėjo vykti į Eu 
ropą ir užimtji augštą vietą 
Tarpt. Intelektualinio Bendra
darbiavimo institute Genevoje. 
Nuo 1932 m. ji buvo Čilės kon
sulu Neapolyje, Madride, Lisa- 
bone, Los Angeles, Rio de Janei 
ro, Veracruže ir kituose mies
tuose.

Kūryba

Jos pirmą eilėraščių rinkinį 
“Desolacion” išleido jos gerbė
jai New Yorke 1922 m., nes ji 
pati nesirūpino savo kūrinių į 
spausdinimu. Jos įžangoje poe
tė atsiprašo skaitytojus šiais 
žodžiais: “Lai Dievas man at
leidžia už šią karčią knygą, ir 
žmonės, kurie į gyvenimą žiū
ri kaip į malonumą — taip pat 
tegul man atleidžia”.

1945 m. Gabrielei Mistral bu
vo suteikta Nobelio literatūros 
premija.

Pagrindinė G. M. poezijos te
ma — meilė, bet ne erotinė mei
lė. Ji apdainavo savo meilės tra 
gėdiją daugybe skirtingų tonų; 
jie sudaro jos pirmą knygą “De
solacion” (Nusiminimas). Nie
kas įspūdingiau neišreiškė mei
lės prabudimo mylimo žmogaus 
akivaizdoje, neturint žodžių jai 
išsakyti, drovumo, kai jis žiū
ri į ją ir gėdos besižiūrint į sa
ve ir besijaučiant vargše savo 
nuogume, baimės nebūti verta 
mylimojo, baimės jo netekti, pa 
vyduliavimų, pažeminimo, nusi
minimo; o paskui, jam nusišo
vus — jam pašvęsti savo gyve
nimą, melsti Dievą dėl jo sielos 
išganymo, širdgėlos dėl noro ži
noti kas yra anapus mirties ir 
kokiose baisybėse vaikšto jos 
mylimas; vienumos, bergždžio 
laukimo tose vietose, kur anks
čiau abudu lankėsi, jausmo, 
kad ji3 paslaptingai ją lydi, są
žinės graužimo, kad ji dar tebe 
gyvena, prisiminimų žaizdos, mo 
tiniškumo potroškių. Ir sulau
kusi trisdešimties metų, staiga 
įsisąmonina, k?d jau nebegali 
atsiminti nė mirusiojo veido.

Joje p:nasi švelnūs tonai su 
šiurkščiais. Jos biblinis balsas 
su vidurinių amžių vizionierės 
jausmu mato kraujuojančią

krikščionybę, kraujo ir tragedi
jos susibėgimą. Jau žemiška ais
tra ncbepatenkina sielos šitos 
Senojo Testamento moters, ši
to moteriškojo Jobo. Iš čia jos 
dievybės troškimas. Visur ji ma 
to baisų ir kerštingą Dievą, Je
hovą, kurio nesušvelnina Kris
tus.

Į visuotinę meilę

Ir tada, “jau mano vidudieny 
je”, kaip ji sako, G. M. pereina 
į kitą toną, į visuotinę meilę, į 
Dievo meilę, į skriaudžiamųjų, 
persekiojamųjų, skaudinamųjų 
ir ypatingai vaikų meilę. Antro
je jos svarbioje knygoje “Tala” 
(Erškėtmedis) poetė išsivaduo
ja iš baimės bei kasdieninių rū
pesčių ir pasirodo praturtėjusi 
dvasia. Ji susitaiko su gyveni
mu ir skausmu, pripažindama 
juos neišskiriamais. Keliaujame 
su autore jos vienišoje kelionė
je po pasaulį. Nors dar yra “Nu 
siminimą” primenančių kūrinių, 
tačiau skausmas natūraliai jun
giasi su intymiu ir religiniu jaus 
mu, kuriame visados švyti at
pirkto viltis. Tragiškas nusi
minimas pavirsta ramybe ir vil
tinga tikėjimu.

Nugalėta sielos krizė

Paskutinėje G. M. knygoje 
“L'gar” (Vynuogių spaudykla) 
ji pasirodo dar atšiauresnė, at
viresnė ir iškilmingesnė. Ji da
bar jaučiasi kaip tremtinė. At
sisveikina aplankytus kraštus. 
Taip pat ir visuotinė pasaulio 
drama atsispindi šituose lapuo-

Ir kaip kiekviena tikra poezi
ja daro — kalbasi su Dievu 
ar apie Dievą, kartais tiesiogi
niai, o kartais vaizdų pagalba. 
Ji nori grįžti į savo pradžią. 
Todėl G- M., tiek kartų mirties 
paliesta, pagaliau sugeba atsi
palaiduoti savo skausmų, rasda
ma galutinę ramybę, ne tiek fi
losofinę, kiek religinę, ir nuga
lėdama gilią sielos krizę, šitoje 
paskutinėje knygoje taip pat ryš 
ki ir skirtinga poetinė forma: 
metrinių strofų didesnis atviru
mas ir švelnumas, tyrumas ir 
iškilmingumas.

Tačiau, galutinoje išvadoje 
“Nusiminimas” yra didysis jos 
veikalas: jame randame geriau 
šia, ką ji sukūrė. Jos jėga pa
reina ne nuo dalykų, kuriuos 
ji apdainavo. Tūkstančiai silp
nų poetų buvo pasirinkę stip
rias tema3. Josios jėga glūdi ta
me, kad ji pakelia tikrovę, ją 
ištarpina širdyje ir paverčia 
krauju, ir tada užgieda savo kil 
nią meilės giesmę.

“Joks kitas vardas neiškilo 
taip augštai ispaniškoje poezijo 
je”, — tvirtina garsus ispanų 
kritikas Diaz Canedo. “Dorovi
nis iškilumas ir gilus krikščio
niškas jausmas gaubia ją tyru
mu ir romybe. Kaip Jėzus, ji 
jieško mažųjų draugystės ir 
juos už';Oliuoja motiniškom lop
šinėm”. Tos josios lopšinės pa
sižymi poetine motiniškos mei
lės išmintimi ir kūdikiško grakš 
tumo paprastumu.

(Pbčiau apie G. Mistral žiū
rėk “AIDAI”, 1951 m. Nr. 5 
ir Lotynų Amerikos rašytojų 
antologijoj “Pietų Kryžiaus Pa
dangėje”, kur be geografinių 
duomenų duodama jos prozinės 
kūrybos vertinimų).

Red. Pastaba. Gabriela Mist
ral mirė vėžiu Hemstead Gene
ral ligoninėje, Hemstead, L. I., 
sulaukusi 67 m. amžiaus. Ge
dulingose pamaldose Šv. Patri
ko katedroje dalyvavo daug 
Jungt. Tautų delegatų. Jos kū
nas buvo nugabentas į gimtąją 
Čilę, kur prezidentas Carlo3 Ibi 
nez paskelbė trijų dienų gedu
lą-

NOKTURNAS
Tėve'mūsų, kurs esi danguje , j 

Kodėl tu užmiršai mane!
Tu prisimeni vaisių rudenį, 
kai prasižioja jo rožinė mėsa.
Taip pat ir aš nešioju pervertų šonų, 
o Tu nenori žvilgtert į mane!

Tu prisimeni juodų kekę, 
ir ją siunti į karmyninę spdudyklų, 
ir šavo alsavimu švelniame ore 
virpini jovaro lapus.
O plačioje mirties spaudykloje
vis dar nenori sutraiškyt manęs!

Bevaikščiodama, mačiau atsiskleidiiant žibuokles; 
vėjo vyną gėriau, 
pageltusiom blakstienom nulipau, 
nebnorėdama matyti nei Sausio, nei Balandžio.

Ir kad nereikėtų išsakyti 
strofomis patvinusią burną užčiaupidu.
Tu gi, supurtinęs Rudens debesį, 
nenori atsisukti į mane! «•.

Mane pardavė tas, kuris pabučiavo į skruostą; 
mane atmetė dėl niekingos tunikos.
Savo eilėse kruviną veidą,
kaip Tu savąjį ant skepetos, jam įdaviau,
ir mano Daržo naktyje ,
Jonas buvo bailys, o Angelas priešas. o

Pagaliau begalinis nuovargis atėjo 
įsmigti į mano'akis: 
mirštančios dienos nuovargis 
ir turinčios ateiti aušros: 
nuovargis švininės padangės, 
ir nuovargis žydro dangaus!

Dabar paleidžiu iškankintą sandaliją 
ir kasas, prašydama miego.
Ir pasimetusi naktyje, šankiuos 
iš Tavęs išmoktu šauksim’:
Tėve mūsų, kurs esi danguje, 
kodėl tu užmiršai mane!

, Išvertė P. O aučy a

MENAS
GABRIELA MISTRAL

II. Daina

Viena moteris dainuoja slėny
je. Ateinantis šešėlis ją pasle
pia, bet jos daina ją iškelia virš 
slėnio.

Josios širdis yra pilna, kaip 
jos ąsotis, kuris šį vakarą su
dužo į upelio akmenis. Bet ji 
dainuoja. Per nematomą žaizdą 
praėjusi jos daina patampa švel 
ni ir tvirta. Besimodulioudamas, 
jos balsas susikruvina.

Laukuose dėl kasdienės mir
ties nutyla kiti balsai, -o prieš 
akimirką užgeso labiausia pavė
lavusio paukščio balsas. Ir jos 
nemirštanti širdis, jos skausmu 
gyva širdis, skausmu liepsnojan 
ti širdis, surenka balsus nutilu
sius josios balse, aštriame da
bar, bet visuomet švelniame.

Ar ji dainuoja savo vyrui, ku 
ris prietemoje tyliai į ją žiūri, 
ar savo vaikui, kurį jos daina 
užliūliuoja? O gal ji dainuoja 
savo pačios širdžiai, labiau ap
leistai, negu kad vienišas vai
kas sutemoje?

Ateinančioji naktis motiniš
kai priima dainą, išeinančią jos 
pasitikti, žvaigždės atsiveria su 
žmogišku švelnumu: žvaigždė

tas dangus sužmoniškėja ir su
pranta Žemės skausmą.

Tyra daina lyg kad vanduo 
su šviesa, nuvalo slėnį, nuplau
na nešvankų dienos orą, kuria
me žmonės vienas, kito nekentė. 
Iš bedainuojančios moters gerk
lės išgaruoja sutaurėjusi diena 
ir kyla į žvaigždes.

m. Svajonė

Dievas man tarė: — Tau te
patikau tik lempą tavo nakčiai. 
Kitos pasiskubino ir nuėjo su 
meile ir malonumais. Tau pali
kau svajonių lempą ir tu gy
vensi jos ramioje šviesoje.

Ji nedegins tavo širdies, kaip 
kad meilė degins nuėjusias su 
ja, nei sulūž rankoj, kaip kad 
malonumų vazė pas kitas. Ji ra
minamai šviečia.

Jeigu mokysi žmonių vaikus, 
mokysi josios šviesoj ir tavo 
pamokos turės ligi šiol nežinomo 
švelnumo. JeigU ausi, jeigu verp 
si vilną ar liną, kuodelis padi
dės po jos plačia aureole.

Kai kalbėsi, tavo žodžiai bus 
meilesni, negu kad žodžiai taria 
mi žiaurioje dienos šviesoje.

Alyva, kurią ji degs, sunksis 
iš tavo pačios širdies, ir kartais
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A. Rūk&telė Prie Neries (15 ciklo — Tč-viSkf)

ji bus skffusminga, kaip kad 
vaisius iš kurio iš .paudžiama 
medus ar » ".eju.j. Nesvarbu!

Tau regiu ramiai švies ir 
tie, kurių akys paraudusios nuo 
vyno ar aistros, sakys: — Ko
kią ji nešioja liepsną, kad jos 
neįkaitina ir nesudegina?

Tavęs nemylės, nes laikys ta
ve bejėge: netgi tars privalą 
tau būti gailestingi. Tačiau iš 
tikrųjų tu būsi mielaširdinga, 
kai gyvendama su jais, savo 
žvilgsniu raminsi jų širdis.

Šitos lempos šviesoj tu skai
tysi ugningas poemas, kurias 
pateikė žmonių aistra ir tau jos 
bvs gilesnės. Girdėsi smuikų 
muziką ir, jeigu žiūrėsi į klau
sytojų veidus, pamatysi, kad 
tu labiau kenti ir džiaugies. Kai 

kunigas, apsvaigęs savo tikėji
mu, į tave prabils, tavo akyse 
ras švelnų ir pastovų apsvaigi 
mą Dievu ir tau pasakys: — 
Tu Jį visad turi, aš gi degu 
juo tik ekstazės akimirkom.

Ir per dideles nelaimes, kai 
žmonės netenka savo aukso, 
žmonų ar mylimųjų, o tai buvo 
jų lempos, tik tada jie patirs 
jog vienintelė turtinga esi tu, 
nes tuščiom rankom, neturėda
ma nieko savo sterblėj, tavo 
nuniokotame name, gyvensi nuo' 
lempos nušvitusiu veidu. Ir su
sigėdys tau pasiųlusieji savo 
laimės trupinius!
IV. Dešimt įsakymų menininkui

I. Mylėsi grožį, kuris yra Die
vo šešėlis visatoje.

II. Nėra bedieviško meno. 
Nors ir nemylėsi Kūrėjo, pagal 
jo panašumą kurdamas, Jį teig
si.

III. Neteiksi grožio kaip masa 
lo jausmams, bet duosi įp na
tūralų sielos peną.

TV. T^iebūnie jis tau proga 
jautulingiems pomėgiams ar tuš 
tybei,. bet dieviška tarnyba.

V. Nejieškosi jo mugėse, nei 
savo kūrinius ten neši, nes gro
žis yra tyras, o mugėse esąs nė
ra grožis.

VI. Iš tavo širdies atsivers 
tavo daina ir pirmiausia nuva
lys tave.
' VII. Tavo grožis taip pat va
dinsis mielaširdingumu ir guos 
žmonių širdis.

VIII. Kursi kaip kad gimdo
ma: liedamas savo širdies krau
ją-

IX. Grožis tenebus tau mig
dąs opijus, bet stiprus vynas, 
skatinąs tave veiklai, nes jeigu 
paliausi buvęs žmogum ar mo
terim, nustosi buvęs menininku.

X. Gėdysies kiekvieno kūri
mo akto, nes buvo žemesnis už 
tavo svajonę, ir žemesni^ už ste 
buklingą Dievoo svajonę — 
Gamtą. Išvertė P. Gaučys

• Nauji muzikos kūriniai.
Šiuo metu naujų gaidų daugiau
siai leidžia Lietuvių Vargoninin 
kų sąjungos žurnalas “Muzikos 
Žinios”. Per metus su tuo žur
nalu numatoma duoti 12 muzi
kos leidinių priedais. Čia įeis 
chorų, solo ir nedideli instru
mentiniai kūriniai. Artimiausiu 
laiku išeis: kun. VI. Budrecko 
Giesmė už tėvynę (mišriam cho 
2ui), VI. Jakubėno Vai eičiau 
(solo su fortėpionu), J. Zdana
vičiaus Trys šokiai fortepionui. 
Vėliau bus išleisti J. Gaidelio, 
St. Gailevičiau3, M. K. Čiurlio
nio, K. Steponavičiaus ir kitų 
kūriniai. Svarstomos galimybės 
išleisti J. Žilevičiaus Dainyną.

• Dr. Marijos Gimbutienės

veikalo “The Prechistory of Eas 
tern Europe” (Rytų Europos 
proistorė) I tomas išėjo iš spau 
dos. Knygą išleido Harvardo 
universitetas. Didelio formato 
280 psl., telpa 126 iliustr. su že
mėlapiai tekste ir 50 fotogra
fijų ant kreid. popieriaus. Ji 
gaunama šiuo adresu: Pe'body 
Museum, Harvard University, 
Cimbridge 38, Mass. Kaina 
$7.50.

BERN. BRAZDŽIONIUI 50 M.
Mūsų kūrybingojo poeto sukaktis 

JONAS AISTIS, Brooklyn, N. Y.

Redakcijos pastaba: šiandie
ną lietuvių plačiai pamėgtam, 
savo augštu talentu žvytiričiam 
poetui Bernardui Brazdžioniui 
sueina 50 metų amžiaus. Jį nuo 
širdžiai sveikindami dedame ki
to mūsų gabaus rašytojo straip
snį; tai yra ištrauka jo kalbos, 
pasakytos Bostone, minint 
Bėra. Brazdžionio kūrybinės 
veiklos 30-tas metinei.

★ ★ ★
Dabar neatsimenu, kas yra 

pasakęs: jei nori pažinti poetą, 
turi nueiti į poeto kraštą. Aiš
ku, kad šis pasakymas pats y- 
ra poetiškas, tai yra, čia kalba
ma apie tą kraštą, kurį vadina 
Eldorado ir kitais dar gražes
niais vardais. Bet man rodos, 
kad tasai pasakymas ir be po
ezijos yra turiningas, ir kad ly
gia dalia reikia pažinti abu kraš 
tu: poeto svajonių šalį ir rea
lią jo gimtinę.

Poetas gimsta, poetas viską 
atsineša, dėl to labai svarbu, 
kur ir kaip poetas savo gyveni
mą praleidžia, kur ir kaip jis 
užauga, kur ir kas poetą paža
dina. ,

Berti. Brazdžionis

Mus dažnai stebina Brazdžio 
nio gaivalingumas, kontrastiš- 
kumas, dramatiškumas, o tai 
jau glūdi ne žmoguje, o visose 
tose smulkmenose, kuriose poe
tas užaugo.

Bernardas Brazdžionis gimė 
1907 m. vasario 2 d. Stebeikėlių 
kaime, Pumpėnų valsč., Biržų 
apskr. Jojo tėvai Jonas ir Mor
ta Vaižmužytė, kilusi iš Vabal
ninko parapijos, buvo mažaže
miai ūkininkai ir turėjo Stebei
kėlių kaime 2 ha didumo ūkelį. 
Poetas yra buvęs šeimoje vy
riausias. Dar jam nei metų ne
sulaukus, tėvas pardavė ūkelį 
ir atsikėlė gyventi į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Pradžioje 
įsikūrė Cambrige, Mass., o vė
liau nusikėlė į Detroit, Michi- 
gan. Amerikoj tėvas neapsibu
vo. 1914 metais grįžo Lietuvon. 
Santaupas įdėjo bendrovėlėn — 
lentpjūvėn, kur jis buvo dalinin 
kas-darbininkas. Netrukus kilo 
karas ir tėvą mobilizavo. Besi
traukiant kariuomenei, tėvas li
ko tėviškėjer ir slapstėsi visą 
okupaciją. Lentpjūvė į tą tarpą 
bankrutavo ir šeima turėjo per
sikelti pas motinos dėdę. Ten iš- 
sinomojo Žadeikių kaime, Pas
valio valsč., nedidelį per karą 
pasitraukusio ruso ūkelį.

Jonas Volfgangas Goethe sa
ko, kad jis pqf/eldėjęs iš tėvo 
majestotišką stovylą, o iŠ mo
tinos linksmą prigimtį ir norą 
pasakoti. Brazdžionis bus daug 
paveldėjęs iš tėvo ir daugiau iš 
motinos, tačiau poetą jame ža
dino daug tolimesnis žmogus. 
Ir kaip tik tasai prabėgom mi
nėtas motinos dėdė, tada jau 

. 90 metų senelis.
Poetas yra gimęs, kaip sa

kėme, Pumpėnų valsč. Pumpė
nai nuo Pasvalio esą tik apie 15 
kilometrų atstumo, bet, anot po 

Į eto, tie du kraštai skiriasi, kaip

dangus ir žemė. Pumpėnuos ir 
žemė nederlinga, ir žmonės ne
linksmi, o pasvaliečiai priešin
gai — mėgo alutį, draugiją .pa
sakas, juokus, dainas. Ir tasai 
nuomotas ūkelis buvo gražioje 
vietoje: sodyba ant kalvos, ku
rios papėdėje tekėjo Pyvėsos 
upė.

Apie dainų darymo amatą

Motinos dėdė-senelis buvo tilr 
ras pasvalėnas: mėgo alutį, ir 
mėgo dainas. Ir dainavo, daina
vo, jog vaikui-poetui net buvo 
įtartina, ar tiek vienas žmogus 
tų dainų ir gali mokėti. Taip 
kartą poetas jį ir paklausė: 
“Kaip gali, seneli, tiek dainų ir 
beatminti?” Tasai prisipažino, 
kad kai pritrūkstąs išmoktų, 
tai pats sau dainų pasidarąs. 
Tai poetą, tada dar visai jau
ną berniuką, taip paveikė, kad 
jau nuo tada jis pradėjo galvo
ti apie dainų darymo amato 
įmanomumą.

Tėvas — Mare© Polo

Brazdžionis tenai, tame Ža
deikių kaime augo, ėjo pradžios 
mokslą. Tačiau pradžios mokyk 
lą baigė Pasvaly. Gimnaziją — 
Biržuose, kur įstojo 21 metais, 
tai reiškia — jau nepriklauso
moje Lietuvoje. Jam gimnazi
joje bebūnant buvo du didesniu 
atsitikimu šeimoje. Pirmas: že
mės tvarkytojai, vykdydami že
mės reformą, jo, ūkelį, tapusį 
jam ir jo sūnui antrąja tėviške, 
atėmė ir priskyrė Tonkūnams, 
buvusio Šv. ministro giminėms. 
Tėvas, visa šeima II4 pats poe
tas šį įvykį labai giliai pergyve
no, kaip skriaudą ir neteisybę. 
Tėvui kartėlis liko net iki pat 
mirties. Jis mirė 1941 bolševikų 
okupacijoje. To įvykio paveik
tas, tėvas nerimo vietoje, ir jis, 
palikęs šeimą ir sūnų gimnazi
joje, išvyko Argentinon. Apie 
savo tėvą poetas man pačiam 
yra kartą pasakęs: “Matai, Jo
nai, mano tėvas buvo Marko 
Polo — keliautojas — visą gy
venimą jam po kojomis žemi. 
degusi”...

r
Sunku buvo tėvą iš Argenti

nos beatšaukti, bet v. s dėlto jis 
grįžo, nors jis taip ir niekad 
neprijunko prie vietos iki pat 
mirties.

Leisime čia vieną kitą žodį 
tarti pačiam poetui, ypač kad 
tasai žodis pasakytas dar gim
nazijos suole:

Šeima nedidelė. Tik keturi. 
Tiesa. Bet vietos jau per aža: 
Dviem tėviškės duonelė buvo

/per aitri.

Išėjo tėvas Argentinon.
Sesuo Brazilijon. Tikrai.
Atrašo kartais laišką. Tuščią.

/Taip. Be dolerių. 
Tėvelis skaldo akmenis; sesulė 

/kukurūzus raško; gyvena sa 
/kosi, gerai.

ttom

O aš su motina tėvynėj.
Tegu sau skraido jie.
Tegu. Kol jos akis užmerksiu, 
Pabūsiu dar namie.

(Brazdžionis rašė dvidešimt 
septintųjų pavasarį).

Po poros metų, jis palietė tą 
pačią stygą:

Tu nežiūrėk, mama, pro langą 
Už horizonto taip liūdnai — 
Tenai neliūliuoja, ten neošia 
žaliųjų marių žali vandenai....

Poetų motinai

Čia prašosi maža pastaba. 
Mane visada; stebino lietuvės 
moters gymio blankumas. Lie-

(Nukelta į 3 psl.)
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Kultūrinė kronika
• Leonarda s Simutis J r. Lie

tuviškų Studijų institute skaitė 
paskaitą tema — nuo Simfoni
jos iki džazo. Prelegentas papa
sakojo, kad simfonija atsisky
rė nuo operos 18 šimtmečio vi
dury ir sukėlė tokį susidomėji
mą, kad netruko išvirsti į sim
foninį sąjūdį, kuris savo augs- 
čiausio išsivystymo pasiekė Bet. 
hoveno kūryboje. Simfonija su
sideda iš keturių, savo forma 
bkirtingų dalių, kurios vadina
mos judesiais. Pirmasis jude
sys yra giliausias, antrasis yra 
lyriškas, trečiasis -— šokis, ket
virtas — menuetas, arba leng-

• Prcf. dr. A. Maceina sėk
mingai dčsto Freiburgo univer
sitete (Vokietijoje). Dabar kal- 

• Br. Markaitis baigia rašytiį ĮJa apie rųsų revoliuc niu3 sąjū- 
paskutiniąją savo oratorijos da-j džius XIX šimtmetyje, tarp 
lį. Pačią oratčriją— dėl suglau kiti k0 ir apie Merezkovskio 
stos formos — yra linkęs vadin pažiūrą į rusų revoliucinį sąjū- 
ti religine poema. Jos vardas: dį: ši pažiūra yra labai įdomi ir,
“Kančios naktis". 'būtent, tuo, kad jis įspėjo Eu- j Gitaristas, Gėlės, Svajingas pei-

Ji vaizduoja Kristų Alyvų rope, jog kiekvienu atveju jai 3ažas, Šviesos, Mergaitė su gė-
Kalne trimis nuotaikos ir veiks-' teks susigrumti su naujuoju ru- hų puokšte, Seine upė su Notre 
mo dalimis. Pirmoji dalis — len sąjūdžiu. Tas įspėjimas pada: Dame katedra, Jv. Jėzaus Šir-i 
to ąuasi recitativo — aprašo rytas prieš 50 metų, taigi pra--dies bažnyčia su trubadūru, 
foną, kuriame prasideda Išgą-Į nt šingas. Į prof. .Maceinos pas- J- Širdies bažnyčia su gėlių par-Į 
nytojo kančia. Čia dalyvauja ne kaitas visuomet susirinka gana; davėja, natiurmortai ir kt.

Vytauto Kasiulio kūrinių Komisija prašo suinteresuotus i p.deda rinkti keturi studentai: išrado vadinamą dirbtinį plieną,
parodoje, kuri nuo sausio 15 d 
iki sausio 26 d. vyko Hammer 
galerijoje, New Yorke, buvo iš
statyti 33 kūriniai įvairia v siomis' nas, 1602 S. 48 Ct., Cicero 50, 
temomis, kaip: Serenada, Žvejai, j III. Leidinys turės būti patogaus į 
Harlekinas, Klounas, Burtinin-' formato, įrištas ir apims maž- 
kė, Sužadėtinė, Meilė, Gėrikai, j daug 100 dainų.

• Akademinę medžiagą Lietu 
vių Dienų žurnalui šiuo metu

asmenis kuo greičiausia patiek- Antanas V. Bundzila, Vladas, kuris labai tinkamas taisymui 
ti įvairių sugestijų ir pageida-Į Gylia, Antanas Polikaitia ir Jū-j perlaužtų dalykų. Per dvi va- 
v.mų. Rašyti adresu J. Kreivė-1 rate Šaltenytė.

1957 M. MODELIAI

priklausomai vyrų, moterų ir 
mišrus choras.

Antroji dalis largo molto 
espressivo — prasideda barito
no arija, nusakančia Kristaus

vas šokis, kuris prie Bethove- vienatvę ir Jo intensyvią mai
no išvirto į nesuvaldomą juo
kavimą — scherzo. Iš romantiz
mo simfonija laimėjo tik dau
giau lyrinės dvasios, kuri sim
foniją ilgainiui perdaug išvargi
no.

Dvidešimto šimtmečio pradžio 
je prasidėjo naujoji muzika, ku
ri buvo reakcija prieš perdideliį 
švelnumą. Prie šios reakcijos 
prisidėjo primityviųjų tautų mu 
zikos garbinimas, kuris ir atne
šė pagrindinius džazo elementus

dą. Ši arija kartojasi du kartu: 
prieš moterų ir mišraus choro 
foną. Mišrus choras, pabrėžda
mas Kristaus vienatvę kančioje, 
įveda naują temą ir suriša be
sikartojančią ariją.

Trečioji dalis — adagio non 
troppo e risoluto — prasideda 
mišraus choro fuga, kuri ju
dančiu neramumu nori išreikšti 
augantį Kristaus nerimą ir bai
mę. Ant; o ji baritono arija pa

daug klausytojų. Jų tarpe yra. Parodos kūriniai sukėsi apie 
net ir vienas kitas profesorius, vieną bendrą temą — Gyvenimo 
Du Karl-Markso universit. stu- džiaugsmas. Kritikai Kasiulio 
dentai iš Leipzigo, būdami Frei- kūrinius augštai vertina, iškelda 
fcurge, taip pat naudojo progą mį j0 tonų turtingumą, didingą 
pasiklausyti įdomių lietuvio pro piešinio išbalansavimą, kompo- 
fesoriaus paskaitų. Tarp profe-i ziciju vertingumą, jo švelnią: 
soriaus ir studentų santykiai bu ■ nostalgiją ar kompozicijų džiau 
vo ir yra draugiškai šilti. ! gsmingą spalvingumą, kūrinių 

• Aleksandro Aleksio daina I lengvumą ir poetiškumą.
Meilė vienam balsui su forte-j • jaunimo dainorėliui pareng 
pionu ir liaudies motyvais miš- ti iš Dainų šventės pajamų pas-;
riam chorui kūrinys. Jaunystei 
yra Muzikos Žinių išspausdinta 
atskirais leidiniai ir eina priedu 
prie to žurnalo.
• Sesers Bernardos sukompa

Bar to g šio šimtmečio pradžioje, tį: rytojaus mirtį. Trečiosios da 
parašė “Allegro barbaro”. Pri-Į lies finalas — largo maestoso — 
mityvių tautų muzikos labai j baigiasi jungtiniu vyrų ir miš- 
dsug girdisi modernaus kompo-' raus choro, himnu, kuriame gir 
zitoriaus Stravinskio kūriniuo- į disi ryžtingas Kristaus pasida
vė. ! vimas Tėvo valiai

sako nerimo ir baimės priešas- nu°tų Panis Angelicus ir Tan- 
- - ’įtum Ergo, — vienbalsiam giedo

jimui su vargonų pritarimu, iš
leido Muzikos Žinios 

i*?

Moderniąjai muzikai daug įta
kos turėjo sportas ir baletas.

Baritonas vaizduoja Kristaus 
asmenį, o vyrų, moterų bei miš-

Stravinskas dėl to galėjo šaky- rus choras vaizduoja užuojau
tų kad ritmas, o ne jausmas 
yra muzikos pagrindas. Tačiau 
tas ritmas moderniojoje muzi
koje nėra pastovus. Jis keičiasi 
loj pačioj dainpj kelis kairtrą.
Ilaujoje muzikoje nyko subjek
tyvizmas ir buvo akcentuojamas 
objektyvumas. Nors pats dža- 
z?s yra daugiau momento įkvė
pimo muzika. Originali džazo 
muzika yra ne rašoma, bet su
kuriama paties grojimu metu., ju'oti aiūlomo veikalo vardu bal- 
Bzazo kilmė skaitoma Afrika. gkąitymo komisiją turi pa

mačiau nepaisant toliau einan-: niekti nevėliau kaip vasario 21 
eies moderniosios muzikos sim-! d. Premijuotoji knyga turi gau- i 
J onija šiandien Vėl atsigauna, j (į absoliutinę balsų daugumą, t.i 
tik jau ji yra kuriama su stip-ly. jaugiau kaip 50% baisavu-1 
ria džazo ’-asia. Džazą pradėjo šiųjų. Jeigu šiuo balsavimu ne-! 
ainerikit i, tačiau šiandien ji“ j bus nulemta premija, tai vasa-i 
yra kitų pralenkti. rio 25 d. bus išsiuntinėti antro-1

L. Šimutis Jr, savo paskaitos jo balsavimo lapeliai, kur bus 
metu pademo.-g travo rinktinių įtrauktos 2 knygos, gavusios 
ištraukų iš kalbumų kūrinių. Po daugiausia balsų. LRD 1956 mt 
paskaitos diskusijose dalyvavo tų premijos mecenatas yra JAV 
Maris, Nariene, Liulevičius ir Se LB Kultūros fondas, paskyręs 
mtnienė. Baigus pasikalbėjimą 8500.
prelegentas pagrojo ištisą mo-! 1956 m. grožinės literatūros
dernią simfoniją, parašytą dža-' premija bus paskirta vienam, 
zo dvasioje. J iš šio sąrašo:

• Dali. V. K. Jonynas, dali. .į’ Auginąs, Paparčiu
A. Vrsčiūnaa ir dali. B. Viešu- y^uokle. Poezija, 64 psl. Tevis-

tos pilną žiūrovą, kuris žvelgia 
ę. Kančios naktį ir dalinasi su 
Išganytoju skausmu, liūdesiu, 
malda, baime ir ryžtingumu. Ši 
religinė poema turės vargonų 
pritarimą. Jos išpildymas tęsis 
apie pusę valandos.

• Lietuvių Rašytojų draugi

jos konkurso balsavimai jau 
pradėti. Balsuoja Rašytojų drau 

gijea nariai. Kortelės su premi-

landi naujai išrastoji masė su
kietėja į plieno kietumą. Ji pa- 

"Dirbtinis plienas" i daroma iš mišinio, į kurį eina 
Danvers, M^i., esanti Che-! 80% plieno ir 20% plastinės 

nical Develop.uent bendrovė1 medžiage:

• Televizijos
o Radijai: importuoti ir vietiniai,

AM/FM, nešiojami ir kit.
• Fonografai • Hl-Videlity
• J kalbėjimo aparatai
• Dulklasturb.ial, skutimosi mašinS-

lės, plaukų džiovint- ial, kavos 
virduliai, tosteriai, i. miasteriai, 
automatiškos keptuvė, ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. lalkrc

kie daiktai.
Pigiausiai pirksite Ir geriausią pa- 1 

tarnavimą gausite inž. A. Setnėno 
įmonėje.

ih-Dfiinfl.
lūlTCLEVISIOn

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

f LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59tli Street

VAL, 1—4 popiet, 6:»0—8:60 vak. 
Tr*čt>i.rt pasai sutarti

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
lr ivttlrū8 klt°’t Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

kirtas $l,C00. Dainorėlis tiktų ____________
stovykloms, susirinkimams, po-Į ^SaleS - SePVIC©} 

būviams ir kitox- r: progoms.
dainorėlyje bus dairu tekstai ir 
gaidos dviems ar trims balsams.
Leidiniui paruošti yra sudaryti 
komisija: Juozas Kreivėnas, se
suo Bernarda, Bruno Markaitis, Tc, oftooHE4.a6B9< rcz. pr 0-7333 
Ant. Skridulis ir Jer. Ignatoni,. „p. 4||Tms #LE|(M4

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfielė Uivd.

V AL: t—4 ir e- •» 
Sr-štb.d'pnials nuo 1 iki « vai. p. p 

HnkvniN ketvirtad ir sekmart

Sav. Inž. A. SUMENĄS 
3321 S. Halsted — CLiffslde 4-5665
Atdara: kasdien 9—-6. pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
ai.: kasdien 10-12 vai. !»• 7-9 vai. 

■'ak. šeštadieniais 10 ± vai .Trečia- 
,Beniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PH 8-3*229
telef. VVAlhmok 5-5076

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. C3rd S t 
Ofiso tel. REliance 5-4413 

Rezid. telef. G Ko veldll .6-0017
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

Penktud. tik po pietų.
Trečiad. ir.šeštad. pagal sutarti

Ofiso tt‘l. CLiffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kumpas 47tl> ir Herniitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:30 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South Westcrn Aicnue
(MEDICAL HUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 Y. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Offiee tel. KIŠ 7-H08 
lies. tel. AVAlhrook 5-3765

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisui 20 Nortli IVacker Drive 
(Civic Opera House, kanth. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

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

Tel. TOunhall 3-0959 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Itezid. tel. HEndock 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisai ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PRtJspeet 8-1223 arAVE.6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-16 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

las su savo darbais dalyvauja 
Audubon Artists 15-toje meti-Į 
nėję parodoje. Nationalinės aka
demijos rūmuose, Ncw Yorke. 
Šioje parodoje dail. V. K. Jony
nui buvo paskirta pirkimo pre
mija ir John Taylor Arm3 me
dalis už jo medžio raižini “Eu-! 
ropa”. R. Viesului buvo paskir
ta Audubon Patrons premija už 
jo spalvotą litografiją “Tai bu-1

kėlė;
2) A. P. Bagdonas, Sutemų

ugnys. Lyrika, 104 psl, Nemu- 
n,*s; ,

3) Albinas Baranauskas, Gine 
go platumos. Novelės, 276 psl. 
N’da;

4i Kotryna Grigaitytė, Širdis 
pergamente. Lyrika, 74 psl. Ven
ta;

5) Eugenijus Gruodis, Aguo
nas ir smėlis Eilėraščiai, 72 pvo praeitą vasarą”. Parodoje y- . 

ra išstatyti A. Vesčiūno alieji- Knygot. klubas,
nes tapybos paveikslas “Įsimy
lėję”.

6) Antanas Gustaitis, Anapus 
teisybės. Eilėraščiai, 144 psi.

Be to šiuo metu dail. R. Vie- ^‘įhija,
7) Anatolijus Kairys, Diag-sula3 su kitais grafikos darbais 

dalyvauja dar šiose grupinėse 
amerikiečių parodose. Valstybi
nis me Meno muzė juje — Smith- 
sonian Institution, VVsshingto- 
i '. Pennsylvanijos Dailiojo Me
ne akademijoje ir spaudos klu
be — Pniladelphijoje, Hunter- 
don Apskr. Meno centre, Clin- 
ton, N. J., bei Wichitos Meno
sąjungos parodoj, VVichita, Kan 2,

. <- t ra *

nozė, 3 veiksmų komedija, 150 
psl. Terra; :

8) Algirdas Landsbergis, Il
goji naktis. Novelės, 176 psl. 
Nida;

9) Nelė Mazalaitė, Pjūties, 
mėtas. Rcmanas, 378 psl. Liet j 

Knyjęps klubas;
10) Jurgis Savickis, Žemė dc-. 

a I dalis 456 p., II d. 416 psl.'

BU DR I KO
SAUSIO MENESIO IŠPARDAVIMAS: 
Televizijos, Šaldytuvai, Skalbiamos Mašinos, 

Dulkių Valytuvai, Gesiniai Pečiai, Kaurai. 
IŠSIMOKEJIMAIS

Sutaupysite nuo 33% iki 75%

97 Krochler Miegamoji Sofa, sumažinta iki., $58. ir aukšč. 
77 Kroehler 2 gab. Seklyčios Setai, tik atėjo,

dėl vietos stokos, išparduodame . . ori $97. ir aukse. 
201 Apmuštos Lounge kėdės. Atėjo pervėlai.

Turime parduoti už .......... ................... $24. ir aukšč.
307 Miegamo kambario daiktai, geriausios

amerikietiškos išdirbystės, nupiginta iki.. $77. ir aukšč.
už 3 gabalus

402 Inncrspring Matracai..................................... $ 17. ir aukšč.
Rubber Foam — buvo $169 už matracą ir

Box Spring. Parduodama vienetas už .... $38,
Medinės lovos buvo $38. Nupiginta iki ........ .. $||,
End Tables, Cocktail Staliukai buvo $39, dabar $ | |,
215—5 gab. Dinette Setai .................................  $27. *r aukšč.

17 in. Televizijos setas, naujas .......... $69. ir aukšč.
207 T. V. Visų išdirbysčių, sumažinta už mūsų kaštus

Piano Akordeonai 120 basų už . . $59. ir aukšč.
Uždarome visus Columbia, Decca. Vietor, Capitol, Mercury

fonografų rekordus 78 RPM, nauji.
Buvo 89c vienas, dabar .......... ........................... !9c vienas
550 Rankinių laikrodėlių 17 akmenų. Garantuoti,

$39.00 vertės po $19.
7 akmenų laikrodėliai atpiginti iki ........ $8.95
Pačios geriausios Televizijos vertės $395, .................  už $225

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30;
• sekmadienį 30-5

■■ ■■ -......................-............ — - ■

Programa
Prie progos nepamirškite Budriko Radio valandos su gerais dai
nininkais ir orkestrą. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos valan
dos vakare iš stoties W. H. F. C., 1450 kil.
--------------- • ' -----------------

' .1. ofiso HE.4-5849. rez. HK.4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vąl. Pirm., kefvir., penat. 1-4 ir 7-9 
\ntr. 1-6, treč.lr iešt. Dairai sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

i 2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą, 

i D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir
šeštkd.

Res. tel. GRoveliIII 6-5608

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIBAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos ir Daman Av».) 
Vai. kasdien nuo 6—8 Vai. vak 

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

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chieago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas ItEpublIo 7-4900 

Rezld<Tirta: Gllovehill C-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:»0 v 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginin 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

TeL ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-0867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4055 Archer Avė.
Kampan Archer Ir Ųalifornia Art.

VA.L.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
fteftf. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus, sekmadienius

f

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Rezidencijos — KTewart 3-4511:

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampan Halsted ir 35-ta gatvS) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p kas
dien lAnkyrųa trečiadienius. AUdara

šeštadieniais 1—4 vai.

• Izidorius Vasyliūnai, mū- 
lų pirmaujantis smuikininkus, 
vasario 2 d. ruošia smuiko so
natų rečitalį Methuen Muzikos 
salėje Lawrencc, Maus. Koncer
tas ruošiama.4 minint 200 metų 
nukakt) nuo Mozurto gimimo ir 
buu išpildytoj jo sonalts A ma- 
jor, E minor, A m įjor (Koc’.el 
nr. 402) ir E flat major. Smui
kininkui akompanuos jo Hunus 
muzikos studentas Vytenis Ma
rija Vasyliūnaa.

’!) Mykolas Vaitkus, Nuoša
lu taku. Poezija, 100 psl. Ter-1 
ra:

12) Andrius Valuckas, Nemu
no f-ūnūs. Romenaa. I d. 280 p.
II d. 430 p.

• Knygų Lentyna bus leidžia
ma ir toliau. Ją ir toliau reda
guos Aleksandris Ružancovas, 
Ida Kultūros fondas. Technišką 
parengimą spaudai organizuos 
J. Kreivėnas i Br. Kviklys. 
Spausdins M. Morkūno spaustu
vė.

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

Tel, WAII>rook 5-2670
Re*. Hliltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Harųuette Mcdical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

CRANE.SAVINGS
2655 WEST 47tb STREET LĄfayctta S-10M

B. R. Pletldetvlcz, pr«M E R. Pl«tld«wlc», mIu*. lr advokatas
Mokume aukštu* <li\klendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

talAtybčs bonus. Taupytojama patamsiimal nemokamai.

Prudėklte taupyti atidarydami Mpduiitą šlandiAu. Apdrauata iki >10,099.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o iešt. nuo 9 iki vidurdienio.

Tel. ofiso PR. 6-3838. r4a. RE. 7-61#*
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS .GYDYTOJAS)
2000 We»t 6Srd Street

VAL, kasdien nuo 3—4 p. p. ir 7:»<‘ 
iki > vai Trečiad Ir šešt. uždaryta

e»*«fona* ORovehll’ I Uit
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTB 
PRITAIKO AKINIUS

Galando*: 9—12 Ir 7—, » ▼. paga'
■uattnrlrna lšekyrua trečle'lentų.

2422 W. Marąuette Road

i'el. ofiso PRospeet 0-2240
FRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRCKGI.IOS LIGOS 
5700 So. Wood Street

Pričmimo .vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 Vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIčiŪŠ
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Midiigan Avc.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien;tnuo 6 v. v.‘pk.i 9 v. v’ą 
'Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-0766 
Luto — BEverly 8-3946

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ III VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
IiAfaycttO 3-4949.

Namų — CEdarerest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTO,. A i IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kilu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. Rcpubllc 7-8818.

Ofiso telefonas — Itlshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

< IRTO PEDISfcN LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublie 7-2290

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8':0'». 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. ir
kilu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina ūkis; pritaiko akinius, 

keičia stiklus lr rėmus.
4455 S. Califonda Avė., Chieago 

šaukite — YA. 7-7381
Priimu: vukaraln 6 iki 9, šešlud.
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

t i k nnsttarnn
Tel. ofiso Y A. 7-1787, rez. PR. 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti.
Jei neatsilieps vlrSminčti telefonai.

Minkite .Mhluay 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopudaa - Protezteta*

Aparatal-Protczal, Med. ban
dažai. Spee. pagalba kojom 

(Areh hupports) ir 1.1.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieninis 9-1. 
ORTHOPEHI.IOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St„ Chieago 20, III. 

Tel. PRoapect 0-5081

Tel. ofiso PRos|»cct 6-9400
Rezid. PRosi»eet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vtiškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' 802 West 31st Street
Kainp. Halsted ir 31-inos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. UE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki S vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid. 6600 S. Artcsian Al e.
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182®

Prilaiko akinius 
K re, i va s akis 

Ištaiso
(>ft-n- ir akiniu dirbtuvė 
756 We»t 35th Street

Yul. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8. lie- 
čtnd. nuo 10-12, penktai!. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Pulcngiinu aklų įtempimų, kuris 

J ra. priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių ūkių karščio. 
Atituisan trumparegystę ir tollrcgvs- 
tę. Prirenki! teisingai akinius. įkiši 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trflkunius. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos vaikus.

4712 South Ašlilaud Avė.
Tel. YArds 7-1873

\ąl. |0:30 iki 7 v vak šaštad 10.30 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždam.

Uemkile dien. Draugą! 
Skclbkitčs "Drauge”

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą”.



šclčadicrūs, vasario 2, 19*? DffiNRASTIS DRANGAS, (MlCaCO,

VIENAS PERSONAŽAS SURADO 
AUTORIŲ

JURGIS GIJAUDA, tx>a Angeles, Calif.

Italijos dramaturgas Luicl Pi gtiebiamės linksniuodami "pe- 
randello gavo tarptautinį garsą teliškė ir gėlė”, drąsiai tariame, 
dėl 3avo pjesės: Sei Personaggi kad Mazalaitės pastovioji hero- 
in Cerca d’Autore (šeši perso* je yra visas kompleksas potroš- 
nažai jieško autorių). i kių, kurių fone stovi akimirkos

Gi mūsų kuklutėje raštijoje,1 įsimylėjimas ir svajonė apie 
perfrazuodami Pirandello pje-Į ‘‘amžiną meilę”. Bet svajonės 
sės pavadinimą, pastebime, kad vyksta padūkusiai greit, nes

sis seksualizinas užlieja kūrinį, 
nors ir dengiamas įvairių spal
vų skarų.

Net nuostabu, kad mūsų kny 
gynėję apžvalgoje dėl tų stip
rių veikalų tebuvo tik keli ir 
anemiški vertinimai. Autorė nu
bėgo tolyn ir knyginiai recen
zentai nesusivokia kur jos bė
gimo finišas.

Vyrai Mazalaitės romane

BRAZDŽIONIUI 50 METŲ
(Atkelta iš 1 psl.)

tuviai motiną gerbia ir myli nei 
kiek nemažiau, kaip kitos tau
tos, bet josios vaizdui stinga 
konkretumo. Mes žinome, kad 
buvo gera mergaitė, gera moti* 
na ir gera moteris Aldona Ge- 
diminaitė, gera motina buvo ku, .
nigaikitienė Birutė, tačiau be J“ grc,ta'. Pasldar®. savarank.i- 

kas ir stipriai individualus.

lonumą su juo pakalbėti ir ap- Smegenys ir plikumas 
sišviesti. '

Gali nnno tvirtinimas kieno' Keletą kartų jis yra sakęs, Howardo universiteto profeso 
nors ir būti sugriautas nes aš kad nepriklausomo gyvenimo rius dr- M- Wharton Young, po 
naudojausi ne originalių laidų, laikais nieko niekam nestigo, o 20 metų tyrinėjimo, tvirtina su- 
Brazdžionio poezijos rinkiniais,I jam dažnai tekdavo Dievo do- trtdęš, kad žmogaus plikumas 
o tiktai Tremtyje išleista rink- į vanomis pasigėrėti tik per vitri* pareina nuo to, jog augančios

literatūrinės kūrybos pasaulyje 
gali nutikti kitaip. Autorius ga
li būti valdomas vieno persona* 
žo, ir to veiksmo įtakoje pasi* 
daryti to personažo išgyvenimų 
kronikininku.

Turime galvoje mūsų plačiai 
skaitomą ir kūrybingą autorę

negyvenimiškam tipui lengva 
gyventi tik abstrakčiam gyve
nime (toks gyvenimas įmano
mas tik menininkui), ir iš čia 
kyla aibė konfliktų, kurie būda
mi įvairūs savo išviršine forma, 
yra tie patys savo gilia pri-

Tas pats A. Durnas,,kurio sa-, gerumo nieko apie jas nežino 
kinį autorė panaudojo motto, 1 me. Ir tai ne vien senoje isto- 
tvirtina, kad nėra kitų namų rijoje.

tinę, kurioje iki šios datos taip nų stiklą, 
gyvo ir aiškaus brazdiionizmo Būtų labai neteisinga čia nu- 
neteko užtikti. Tai reiškia, kad tylėti ir ponią Brazdžionienę. Ji 

visą bendrojo gyvenimo laiką 
rūpinosi, kad poetas galėtų pa
sišvęsti vien kūrybai. Tuo at-

Nelę Mazalaitę. Jos kūrinių gran 
din’ėje: Apversta valtis, Mėnuo 
vadinimas medaus, Negestis,

Jos stipri seksualinė prigim
tis niekad neleidžia jai stovėti 
su ramiai subalansuota pasau-

Saulės takas ir Pjūties metai — lėjauta, bet visuomet persveria 
visi veikalai patvirtina tik vie-, ją į ckzaltacinį sūkurį, kuris ją 
ną aiškų dėsnį, kurį vienoje sa-| neša kaip vėjo gūšis neštų leng 
vo knygoje ji pasiėmė kaip mot| vasparnę peteliškę.
to iš lakių Aleksandro Durnas; Mes nenurodome, kad tai y-

šeimininkų, kada karalius na
muose. Mazalaitės kūriny, ku
ris tai bebūtų iš čia. išvardintų, 
nėra kitų šeimininkų. Vyrai tė
ra tik komponentai herojės iš
gyvenimo skalėje, nes tai ir na
tūralu, kadangi personažas val
do autorę. Personažas yra ka
ralius autorės namuose, it pats 
skelbiasi esąs šeimininko vaid
menyje. Autorės šokinėjimai ra 
šymo bėgyje ir į kito persona
žo dvasinio gyvenimo sferą, nie 
kad nenustumia iš pirmos vie
tos jos esminio personažo — 
tos moters plaštakės, ir prime

ni inčių. Tas motto: Ten, kur'ra dalis priekaišto autorei. Tols na tik gėlių keitimą peteliškei
ateina karalius — negali būti 
kito šeimininko.

Tas karalius yra visų Maza
laitės romanų centrinis perso
nažas, ta bevardė herojė, ta ka
ralaitė, kuri praėjo pro mus per 
417 puslapių “Saulės take”, ne- 
atskleidusi savo vardo. (Ir ne
matytu precedentu nepadalinu
si savo nuotykių įprastiniais 
skirsniais knygos talpoj).

Kas yra ta karalaitė, tas per
sonažas, privertęs mūsų autorę 
tapti jos išgyvenimų kronikinin 
ke, ir su įprastu Mazalaitei ek- 
zaltaciniu polėkiu tuos išgyve
nimus vaizduoti?

Moteris — plaštakė

Tas pastovusis Mazalaitės 
personažas yra moteris-plišta- 
kė!

Jūs matote (vos nepasakiau

tojaus vyrai dažnai tie patys, vylioti arba klaidinti.
Net pats tasai “mazalaitiš- 

kas” stŪius yra jos kultyvuoja- 
mos herojės plasnojimo ties žie 
dais atšvaista. Tikrai, net sun
ku būtų visiškai ryškiai suvok
ti jos personažą, vaizduojamą 
kitu, “racionaliu” ar “natūra
listiniu” stiliumi. Tai yra tas 
pats stilius, kuriame kaip ir jos 
herojės vaizdavime, mažas kryp

Nelė Mazalaitė

Vieną kartą moterų seklyčio
je ponia Mašiotienė paklausė 
poetą Baltrušaitį: “Fone mi
nistre, o kokia jūsų manymu 
turėtų būti lietuvė moteris?” 
Tasai atsakė: “Lietuvė moteris, 
mano manymu, turėtų būti kaip 
mano sesuo Agota”. Atsakymas 
buvo konkretus ir aiškus, tik 
visa bėda, kad tosios jo sesers 
Agotos niekas nebuvo matęs, 
niekas apie ją nieko nebuVo gir 
dėjęs. Taip ponia Mašiotienė ir 
neturėjo modeli-o, pagal kurį bū 
tų galėjusi reformuoti lietuvę 
moterį. Ir visi mes poetai, at
rodo, sekame Jurgio Baltrušai
čio ir kitų pramintais keliais, 
o motina, mūsų, poetų, motina, 
mano galva, yra verta rembran 
tiško paveikslo. Juoba, kad tos 
mūsų motinos labai dažnai dau
giau padaro ir nuveikia negu 
vyrai. Įrodymas yra £ai, kad 
sakysime ir pacituotame eilėraš 
tyje tėvo laiškai tušti, be dole
rių. Motina viena, o tačiau ji
nai nesišaukia pagalbos, ji vie-

telėjimas į šoną reikštų krypte- n& leidžia mokytis 
Įėjimą į nebepanešamą mums'

smegenys • ima spausti kraujo 
indus viršugalvyje ir, negauda
mi pakankamai maisto, ima 
kristi plaukai. Moterys mažiau 
plinkančios dėl to, kad jos turin 
čios daugiau taukų po oda ir tas 
smegenų spaudimas mažiau vei
kiąs.

Skudurų rinkėjas apaštalas
Brazdžionis yra paskelbęs 11! Sheed & Ward leidykla davė 

poezijos knygų, į tą skaičių ne*1 naują verstinę knygą “Abbe

Dar būdomas gimnazijoje 
Brazdžionis pagarsėjo: išleido 
eilių rinkinį, su tūlu Kaziu Aukš 
tikalniu susidėjęs. Pastarasis 
tik tiek rašte ir tėra žinomas. 
Kitas jau kitokio pobūdžio, tai 
yra anekdotinis įvykis, siekiąs 
1928 m., Brazdžionis parašė ir 
paskelbė “Žiburėlyje” Vytės Ne 
munėlio vardu poemėlę Verkian 
tis vergas, o po kiek laiko tą 
pačią poemėlę paskelbė “Šalti
nyje” Bernardo Brazdžioinio 
vardu. Ir Brazdžionis buvo pa
kaltintas apvogęs Vytę Nemu
nėlį.

Atsikėlęs Kaunan, Brazdžio
nis visa siela ir visu kūnu įsi
traukė į literatūrinį gyvenimą 
— akademiniuose literatiškuose 
sluoksniuose .

Gausus kūrėjas

Čia jojo gyvenimas ir veikla, 
jei taip galima pasakyti, pasi
darė visai uniformiškas, tai yra, 
kaip ir visų sostinės gyventojų. 
Dalyvauja literatūros susibūri- 
muosea, literatūros vakaruose, 
redaguoja periodinius leidinius, 
mokytojauja, tvarko muzėjų, bė 
ga iš savo krašto, tremtyje ir 
čia — visur gyvai sielojasi mū
sų rašto ir kultūros reikalais, 
nepamiršdamas ir pačių mažų
jų mažutėlių.

Poetas labai prolifiškas arba 
gausus, kurio kūryba eina, sa
kytume, iki šių dienų tolydžio 
kylančia kreive.

Toks, maždaug, trumpais, la
bai trumpais žodžiais, tariant, 
yra poeto gyvenimas. Jis, šis

jų pranašas. Brazdžioiniui Vė- mano nupasakojimas, nieko nė
jai nėra tiesioginiai paveikę, ga’, sako apie kūrybą. Kūrybą gim- 
bus paveikęs tiktai pats nauju-1 do laikas ir kančia. Norėtųsi šis 
mo akstinas. Daugiau jį veikė tas tarti apie poeto asmenį, bet'

žvilgiu ji galėtų būti šviesiau
sias poeto draugo pavyzdys.

įtraukiu jo visos poezijos bre 
vioriaus, sulaukusio net trijų 
laidų, ir pavadinto “Per pasau-

Pierre Speaks”. čia Cecily Has- 
tings ir George Lamb pateikia 
į anglų kalbą išvertę kalbas mo

lį keliauja žmogus”. Ta knyga ' dėmiojo prancūzų socialinio a- 
yra sudaryta iš dešimties poezi* paštalo tėvo Petro. Knyga turi
jos rinkinių. 203 pusi., kainuoja $3.50.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devodonalai), 
prekės dovanoms.

2646 W. 69th St. RE. 7*1941

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTELE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairiu vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

Ruošiiasi poeto pašaukimui

Apie tuos minimus laikus B. 
Brazdžionis rimtai ruošiasi poe
to pašaukimui. Jis jau tada ska' 
tė Čtefano George eiles, prenu- 
meravosi literatūros žurnalą 
“GRAAL”.

degeneravimą nuo mums įpras
tų gero tono gyvenimo sampra
tos, ir gero skonio rašymo bū
do.

Subotumas ir kūrybingumas 
Jau dabar, ypač “Pjūties me

tuose” autorė griebiasi kraštu
tinumo, vartydama sakinį, kaip 
kačiukas žaisliuką. Mes nemano 
me, kad tai prisideda prie jos 
kūrinio nuopelnų. Galbūt tai 
yra tam tikras skubotumo ap
sireiškimas kasmet parašant 
mums romaną. Bet mes tiktai 
tada turėtumėm stebėtis sku
botumu, kada autorius duotų 
mums romaną per tris mėne
sius. Kas mūsų recenzentams
susuka galvą, kitur yra apsi- ».
prasta. Taip, Šių dienų prancū- Piketų laikyt, pera.laua.mo ga.

• 5 o? x u re. Kaip vėliau Altorių šešelyzų romanistas Simenon rašo be- , ». . . . , -i . . .... buvo panaši'gaire bendram mu-ka” kaip laimė meilė santuo- ne įau antrą šimtinę savo ro- ,..r ...., Kaip laime, mene, isninuu , j ** v literatūrmio gyvenimo rene-

nors rengiami skirtingais var
dais ir rūbais. Taip Levinas 
“Annoj Kareninoj” ir tėvas Ser 
gijus to pat pavadinimo apysa
koj, atskirti tarp savęs dideliu

“regite” mazalaitiškai) gėlyną, skaičiumi metų, tie patys. Taip 
p:l”fi graži”, puošnių ir koklių E. Caldwellio senis TyTy, mani- 
gė'ių. nutv'ek/t'1 °aulės, užpiltą jos apsėstas senis, nuolat kilo 
aromatu... Plaštakė apsvigsta, po autoriaus plunksna kituose 
pakliuvusi ton žiedų karalijcn. į veikaluose, kol tai buvo net prie 
Mes matome ją plasnojant nuo kaištingai nurodyta kritikoje, 
vienos gėlės prie kitos, tartum' T3ip ir iš po L’azaiaitės plunk 
visos tos gėlės priklausytų jai, snos kiekvienoje jos knygoje į 
ir skirtos smaguriauti jų sulti
mis ir ju dvelksmu.

Saulė ir gėlės — peteliškės 
gyvenimo turinys.

faltis. liūtas, dargana — pe- 
tel’škfs tragedija, ir jos džiaugs 
mų finalas.

Gyvenimas, ypač mūsų kartos 
gyvenimas, nėra gėlynas pete
liškei. Mazalaitės moteris-pete- 
l'škė iš jos prigimties yra Bo
hemos žmogus. Tas Bohemos 
žmogus, kuris paženklintas kū
rybine jėga tampa centru nebo- 
aeminio pasaulio v’suomenei. 
Boheminio, arba perkeltine pras 
me — kurtizaninio pamušalo 
žmogui, šiame atveiuje — Ma
zalaitės moteriai, kuri ne~pdo- 
vanot3 kūrybine potencija, sun
ku sutilpti proziniame pasauly
je. Gėlių čia daug nėra, bet yra 
daug dyglių, ir tokių gyvenimo 
‘niekų” (Apversta valtis, pusi.

mus pradėjo eiti ta kupino sek
so moteris, kurios poetinis po
žiūris j kiekvieno gyvenimo “nie

ką, nostalgija (ir čia jaučiame 
tą pat ekzaltaciją) katastrofin 
gai dūžta, palikdamas po katas
trofos dygius griuvėsius jos sie
loje, o podraug ir skaitytojo 
dvasioje.

Moteriškų tipų grandinė

Mes turime ištisą grandinę 
moteriškų tipų, kuriuos mums 
davė rašytojos. Tai būtų dėkin
ga tema jei ne studijai, tai bent 
studij'ėlei: kaip mūsų moteris 
vaizduojama moters kūryboje. 
Dabartinėje mūsų raštijoje mo
teris užima imponuojančią pa
dėtį. Mums atrodo, kad moteris 
romaniste jau pralenkė moterį 
poetę, jeigu tik gali būti lygi
nimai tarp tų sferų. Bene įterp

128), ka’p, pvz. meilė, kad pe- tinas ir tas dalykas, kad mūsų 
teliškei dįžnai tenka suglausti prozaikės rašo ir poetinio žanro 
savo margus sparnelius ir nusto kūrinius.
ti svaigus saulės atokaitoje. Į Mazalaitės moteris yra prieš- 

Ta moteris-peteliškė Mazalai- priešą Alės Rūtos moteriai. Kaip
tės raštuose transformuojama; 
vienur ji ateina į mus entuzias
tinga gyvenimo smaguriautoja, 
norinti perbėgti žemės rutulį

du paskiri pasauliai, du nesu
vedami poliai yra Rūto3 hero
jės ir Mazalaitės plaštakės. No
rint paryškinti skirtumą, tepa

saulės taku”, — kitur jsimylė-, minime, kad Rūtos herojai smul 
jusi į abstraktišką gėlę-laimę kmena nenulems ateities, Ma- 
(Mėnuo vadinamas medaus), zalaitės moteris smulkmeną ima 
trečiur ji skęsta negesty did- orientyru ateičiai. Rūtos herojė 
miesty, kitur vėl žydi transat-' sustos, pamąstys ir nuspręs, Ma
lantiniame laive po “devynių 
balų” pudra (Apversti valtis). 
Jr visur ji lieka ištikima sau, 
visur ji yra ta pati peteliškė, 
kuriai esmė “būt ar nebūt” su
daro gėlė.

Tautos gyvenime tie laikai ir
gi buvo turtingi įvykiais ir įvai
rūs. Per vadinamą šeiminį lite
ratūros nusmukimą pasirodė Vė

Putino apie tuos laikus pasiro
džiusi eilių knyga “Tarp dviejų 
aušrų”. Tą knygą ar iš viso ne

manų. Neseniai iškilusi jaunu sansuit ė Sagan pasirodė per dvejus
metus su dviem garsėjančiais Putino įtaka galima justi tai 
romanais. Tų pavyzdžių yra ne- vienur, tai kitur, bet jau Braz- 
maža, ir ne visi yra Flaubertai, džionį, kaip mes jį šiandien įsi- 
kurie skiria romanui parašyti vaizduojame, koks jis yra ir 
septynetą metų. Tai yra indivi- buvo būdingas ir naujas, ir su 
dualus reiškinys. visomis būdo, stiliaus Ir dvasios

Mums džiugu, kad Mazalaitė, savybėmis, galima pamatyti 
jei ne šimtais, tai dešimtimis taip anksti, kaip 1928 vasarą, 
galės skaityti sav^ kūrinius, tai yra septynias klases baigų- 
ieigu įtampa bus ta pati, kaip šio gimnazisto. Cituoju:

čia gal dar daugiau klaidų ir 
netikslumų teks paberti negu 
pačioje biografijoje.

Brazdžionis yra nuostabus 
žmogus, ir visas jojo nuostabu
mas glūdi kontrastuose. Manau, 
kad jame viename yra ir tėvas, 
ir motina, ir sesuo, ir tasai dė
dė, bet jame yra dar šis tas, 
ko gal anų nei vienas neturėjo. 
Jis yra poetas. Ir poetas ne tiek 
savo oruje išvaizda, kiek pačio- 
mios dvasios gelmėmis. Į poeto 
pašaukimą jis lygiai rimtai ir 
giliai žiūri, kaip Jurgis Bailtru- 
šaitis. Jis ima poeto pašaukimą, 
kaip žynio, kaip pranašo. Tam 
reikalui jis skiria visą savo gy
venimą. Jis ne jieško jo tarny

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

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

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas 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 Cloth užuolaidoms tik $1.09
Atvykite į STEIN TEXth.E ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

vier.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

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 pigiu kainu

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVEHUE

1 blokas { rytos nuo Halsted St., 1% bloko į pietos nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 0-8152.

zilaitės moteris ners žemyn gal 
va ir į sukūrį. Bet Rūtos mote
ris toli gražu nėra rezonierė su 
atrofuotu moteriškumu, ir Ma
zalaitės moteris toji gražu nė
ra kurtizanė. Tačiau, jeigu au-

iki šiol.
Bet ar visuose tuose ateities Ir žilas pranašas kalbėjo taip bos, nesiekė pastovaus darbo, 

kūriniuose vis ateis į mus ta /— oremus. kuris galėjo jį prijungti ir pri-
pati žavi ir dvasinio kurtizaniš- Ir farizejai taip — oremus. rišti. Jis visada, kiek atsimenu, 
kūmo herojė? Ar įvairiose si- Ir rabi taip — oremus. pamaldžiai vartė savas ir pašau
tuacijose, įvairiuose buities fo- jr mes vjsį oremus, taip — ore- lines knygų naujienas. Ir šian-
nuose, galėsime išdrįsti pasaky- /mus, taip — oremus. dien, sakysime, jaučiu didelį ma
ti, kad “vienas personažas su
rado autorių”? Ar netaps mono t 
tonija tas, kas šviežia tik nau
jagimio vystykluose ? “Pjūtie? 
metai”, deja, nesugriovė mūši’ 
augščiau išdėstytų tezių, ne! 
pateisino mūsų vilčių dėl hero
jaus, kuris liko ištikimas tipui 
to personažo, kuris surado au
torę nuo "Apverstos valties” 
meto.

Ir tęsiant toliau siekiančias 
išvadas: ar tokio pobūdžio reiš
kinys, kada herojus grįžta j 
mus, nekeisdamas savo esminiu 
bruožų, nėra artėjimas į lyrinį 
žanrą, kur įnešama neproporcin 
gai daug savojo “aš”?

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENTNTftLB ĮSTAIGA 
CHICAGOJE, INTURISTO ĮGALIOTA.

Aukštos kokybės vilnonės 
vngliškos medžiagos. Stan
dartiniai audinių siuntiniai. 
Standartiniai maisto produk
tų siuntiniai.

Anti-Polio serumas, strepto- 
micinas, cortisonas, serpasilis 
fa* kitokie vaistai pristatomi 
or paštu per keletą die
nų.

TAUPYTOJAMS DOVANOS 
NEMOKAMAI!

Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus... 
Mūsų padėka jums už rėmimą.

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
Sausam skutimuisi. A. G 
srovė. Moterims arba vy 
rams.

SU INDELIU $1.000.00 
AR DAUGIAU

Net transformuota į žydaitės torės nukluptų bent kelis žings- 
prigimtį “Pjūties metuose” ji nius į šalį, rezultatai duotų la- 
yra ta nnti bevrdė “Saulės ta- bii ryškius veidus. Mazalaitės 

plaštakė jau dabar artėja prie 
liepsnų, laikydama jas žiedo var

ko” herojė.
Akimirkos įsmylėjimas ir 

svajonė apie amžiną meilę
sa. Kada mes vartome “Saulės 
tiką”, nejučiomis liečiame spė-

Mazalaitės moteris yra per- jimą, kad tai yra Švelni reflek- 
dėm persunkta sekso. Ir, aplei- sija A. Durnas “La Dame aux 
džiant tuos simbolius, kurių Camelias" romano. Tas stipru

Fosforinis apšvietimas
Westinghouse Electric ben

drovė skelbia apie naują išradi
mą apšvietimui patalpų: sienos 
:r lubcs turi stiklo plokšteles, 
kur yra gausiai fosforo milte
lių, kurie duoda pakankamai 
šviesos be jokios elektros. A- 
not tos bendrovės, toksai apšvie 
timas neužilgo bus naudojimas 
fabrikuose, mokyklose.

- Reikalaukite mūsų naujų katalogų, 
užsakymai be eilės priimami.

Jei norite pasiųsti Jūsų pačių sudarytą siuntinį — prašome 
paskambinti dėl susitarimo — WAbash 2-9354. Mes žymiai 
padidinome savo tarnautojų skaičių ir dabar galime priimti 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priimdavome.

Mūsų greitas ir patikimas patarnavimas yra gerai žino
mas čia ir Lietuvoje. Nuo 1947 metų mes esame pristatę
daug dešimčių tūkstančių siuntinių, nepraradę nė vieno.

Atdara nuo pirmadienio Iki penktadienio nuo 
9:00 vai. ryto iki 4:80 vai. po pietų-

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
Sulle 1200, 220 So. State St., Chleago 4, III. 

Tel. WAbash 2-9354

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį.

Be gaunamų dovanų jūsų indėliai yra ap
saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 met. sau Ir savo šeimai.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND tOAN ASSOC/AT/ON

1447 So. 49th Ct., Cicero. III. 
Tel. TOwnhall 3-8131 Closed Wedne«dayt

OPIN MONDAYS TO 8:00 P.M.-SATURDAY TO 1:00 P.M.

SAVI 8Y MAIL - ASK FOt OUR SAV1-8Y-MAII KIT



J, DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

rijentui už jo gerą skonį ir są- 
žininguma ir eitų namo ‘altas 
ir nesuja . lįntas. Tačiau l'osca-

ARTŪRUI TOSCANINI MIRUS
VLADAS JAKl’Bft NAS, Chicago, III. .................................nunui vviovaujant kiekviena

Dirigavimo menas, kaip at- griežtą antisemitinę akciją, Tos gaida įgaudavo reikšmingumo, ■ 
canini pradėjo viešai kritikuoti gyvumo, o pasiklausius ilges-; 
režimo žygius. Kartą, grįžtant nės simfonijos pasilikdavo di-Į 
iš spektaklio, jis buvo užpultas dįnj0 monumAitalaus, vienin-l 
ir fiziškai užgautas jaunų fa- gQ gi(ame |

choro vadovo, dažnai net pirmo sistų fanatikų Po to nepaisant tikslaus ib iektvvumn su i
smuiko orkestre o taipgi ir diri paties Musolinio atsiprašymo, g bKslaus ibjektyvumo su 
ginto pareigos dažniausiai bū-1 jis paliko Italiją. Daugiausiai i ugningu temperamentu įregėsi 
davo jungiamos viename asme- gyveno Amerikoje ir įžengė į tijos jėga glūdėjo A. Tos^ani-Į 
nyje. Vėliau, plačiai išbujojus gimtąjį kraštą tik po antro nio dirigavimo paslaptis, karią, 
simfoninei muzikai, o taip pat Pasauliino karo. jis m sinešė su savim į aną pa-
ir operų struktūrai vis besikom saull * kuri vargu ar gali būti
pūkuojant, atsirado naujas ryš- Toscanini krjptis jo pasekėjų nukopijuok apa
kus muziko amatas — dirigen- į Artūro Toscanini buvo vad. mėgdžiota.
to vadovo, kuris ne tik kad sin-| “objektyvios” krypties muzikas, stiprus visuose laukuose

skira muzikos šaka, nėra, paly
ginamai, senas: savo pilnumoje 
jis iškilo tik pradedant XIX am 
žiumi; anksčiau kompozitoriaus,

chronizuoja visą spektaklį, bet 
suteikia jam savo asmeniško 
antspaudo, pats lyg būdamas vy 
riausiu išpildytoju.

Įvairios tautos nevienodu mas 
tu prisidėjo prie žymių dirigen
tų išauklėjimo; bene daugiau
siai čia bus davusi vokiečių tau-) 
ta, kur ir eilinio antraeilio mies
to orkestro ar operos dirigen
tai pasižymi augštu lygiu. At
skiromis asmenybėmis Įnašą su 
teikė italų tauta ir, kas ypačĮ 
įdomu, ne tiktai tautai įgimtoje Į 
operos srityje, bet ir taip pat 
ir simfonijoje.
Vienas iš didžiausių pasaulyje

Šiomis dienomis su šiuo pa-, 
šauliu atsisveikino 89 amžiaus 
Artūro Toscanini, vienas iš di- i 
džiausiu pasaulio dirigentų, jo į
bendralaikių dažnai laikomas , , . , . , .
augštesniu už visus kitus. Jis!tame' kai nel>aIsant to obttkty- 
gimė 1867 ra. Parmos mieste, I vum°’ aavo-asmens aU.raktavi 
Italijoje, ir ten pat išėjo rauzi. į mo, jo interpretfojamas kūrinys 
kos mokslus, kaip Mirtas. Jo įgaudavo klausytojus savo gy- 
karjera kaip dirigento prasidė- vumu- įmurau ir jausmingu- 
jo, kaip tai dažnai esti, staigiai k3s yPaę svarbu, interpre- 
ir nelauktai. Gavęs tarnybą prie

A. Tcscan’ni

t. y. jis pirmon eilėn stengėsi Pažymėtinas Toscaninio ne
iškelti kompozitoriaus norus, . paprastas vispusiškumas. Savai 
įamžintus gaidose, sulaikant sa- me suprantama, kad jis puikiai 
vo individualinę interpretaciją., jam įgimtą itališkos ope- 
Jo didybė kaip išpildytojo buvo r3S srįų Tačiau nei kiek neblo

giau pravesdavo ir visai kitoir visai
stiliaus vokiškas Wagnerio 
ar Richardo Stiausso operas 
Vokietijoje' ar Austrijoje vyks
tančiuose operų festivaliuose pa 
sitaikydavo, kad Toscanini buvę 
kviečiamas padiriguoti ne vien 
itališkas, bet ir vieną kitą vo
kišką operą. Yra žinomi vado
vaujančių vokiečių dirigentų at 
siliepimai apie Toscanin.o pra
vestas Wagnerio operas kaipo' 
“gražiausius išpildvmus, kurie
et kada buvo girdėti”.

i
Taip pat Toscanini buvo vie

nodai stiprus ir simfonims reuzi
(Nukelta į 7 psi.)

vienos keliaujančios italų operos 
trupės kaip orkestro čelistas, 
jis greta to pradėjo dirbti sv 
dainininkais kaip “repetitorius” 
(akompaniatorius), išgarsėda
mas trupės narių tarpe <>avo 
nepaprasta atmintimi ir daini
ninkų partijų žinojimu.

Netrukus visa trupė išvyko 
gastrolių į Rio dc Janeiro, Bra
zilijoje. Čia prieš pat “Aidos” 
spektaklį sunegalavus dirigen
tui, nusiminęs direktorius p’siū 
lė jaunam, kukliam repetitoriui 
išgelbėti padėtį ir “pabandyti” 
pravesti operą. Nuo pirmųjų 
taktų tiek artistai, tiek ir visa 
salė pajuto, jeg spektaklį veda 
tiksli ir galinga jėga. Kitą die
ną Rio de Janeiro laikraščiai 
kėlė į padanges jauną “maest
ro”, o kuklaus Artūro karjera 
kaip telisto ir “repetitoriaus” 
pasibaigė visiems laikams. Ne
trukus jis jau dirigavo Milano 
La Scala teatre, New Yorko 
Metropolitan ir kitose pirmaei
lėse vietose, neskaitant trium- 
falių koncertinių kelionių po vi
są pasaulį.

Musoljniv.i įsiviešpatavus Ita
lijoje Toscanini kurį laiką tebe- 
dirigavo Scaloje, nors ir nepri
tardamas režimo griežtumams; 
fašistams vis labiau pakliuvus 
nacių įtakon ir ypač pradėjus

NUO UŽSISENE JUSIU 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčiu nuo SENU.

tuodamas didžiuosius pasaulinių atvirų ir skaudžių žaizdų 
kompozitorių veikalus jis mo
kėjo pasiekti ypač didingo, mo
numentalaus įspūdžio, aptasyda 
mas iki didžiausio tobulumo 
kiekvieną detalę, bet kartu ne-

nagali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų uzs'senėjuslos žaiidos 
niežėjimą ir skau ’5.jimą. senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypuibyes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau- 

aptemdymas visumos įspūdžio, i vadU™f pso!’^
Pasiklausius Toscaninio dirivuo 1 sis. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
jamo koncerto net ir prityru- ^^io^
šiam muzikui buvo sunku nusa- tarppirščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
, . i i - • a I džiūstančios suskilsios odos dedir-kyti, kame glūdėjo nepaprastas, vlniUi odoa išbėrimų ir t t taipgi
jo koncertų įspūdingumas. i tinkama vartoti vaikučiams, kada 
J 1 1 & pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy-

Dirigento judesiai būdavo San styklų. Ji yra gera eryduolĮnuo 1S-

tūrūs, tikslūs; kūrinio atliki-1 virSini,) 0(103 Ec 
... . gulo Ointment yramas labai gręžtas, prisilaikant parduodaina po 75 

rašyto teksto, nesileidžiant lais ct„ $1.25, ir $3.50.
VUmų; visos smulkmenos pui-| Pirkite vaistinčseChi- 

kiai nudailintos, aptašytos. Ta- "Į ap;l'nkcs<Į—
c:au.... tokių ypatybių galėtų
turėti ir daugelio k:tų antraei
lių dirigentų išpildymas ir re
zultate galėtų gautis akademi
nis šaltumas ir nuobodumas; 
klausytojas atiduotų duoklę di-

r.v.Ind. ir Petroit, Mi- 
cliigan arba rašyki
te i r atsiųskite Ilo
noj' order į

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

PIGIAI m SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį aunavežim 

Ir apdraudaa
UIS W. fllit St. Chicago, W

TaI PRpucotr

BALYS
Radio-Television

SALES—SERVICE
Rekordai — Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West 7 Ist Street
Tel. PRospect 8-5374

Krautuvė atdara pirm., ketvlr.
Antr., treč., šeštini. 9-C. Kekm. 9-2.

Vestuvių nuotnii’:as Ir 
augšfos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Prccin Photo Studio

(lacorporated)
EDVARDAS jLIS. mt,
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-248J

iiiiiiiiiiiiiifiiiiimiiur nniiiimiiiiiiiii' 
ir.Jel. REpubfM

ADOMAS VAITKtUCrLS 
ANGLIŲ TR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rfišlų namų apšildymo 
alfttomo* Jvedimaa, perdirbi

mą* ir pataiajmaa 
Greitas. »aiimngaa ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Atstovas
♦919 So. Paulina 9t 

PRoapect O-7W 
aitiHUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiHi

FABRICS BY THE YARD
Geriausios medžiagos ką galima gauti

MES SPECIALIZUOJAME IŠSIUNTIMUI MEDŽIAGŲ Į UŽSIENI 
Atvykite 'downtouii” gausite geriausius pirkinius

JOG'.' vilnonė 
kostiumams
100' 'r vilnonų 
paltams ....

$2.50 yd.

$2.50 yd.

D. O. MILLS &SON

Spausdintas šilkas . . $1.50 yd. 
Dacron
suknelėms medžiaga . . 08c yd. 
Daugybė Medvilnonių 
medžiagų ...................... 50c yd.

318 South VVelfs St.
% bloko j Šiaurę nuo Vau Burcn

6:30- 5:30 v. v. šiokiom dienom. £«*Ata<1. h:30—
Tel. WK 9-3755, 0-7888.

vai. p. p.

DĖMESIO, FUEL OIL VARTOTOJAI! 

Užsisakykite Dabar

BLUE FLAME ALYVOS
Augsčiausios rūšies —» Greitas pristatymas

4919 So. Paulina St. PRospect 6-7960

=^1
INVENTORINIS PREKIŲ 

IŠPARDAVIMAS

LIETUVIŲ PREKYBOS 
NAMAI

3224 SO. HALSTED STREET 

Tel. VIctory 2-4226

Kas turi gerą skonį _ viską perka pas Lieponį
Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, 
geriausių Amerikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, 

'.šmokejimai iki 3-jų metų. Pirkėjų sąskaitos 
neparduodamos finansų kompanijoms

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai 

padaroma miegama lova. Pas mus pirksite tiktai už $59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman, 

naktį miegojimas 3-ims asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai .................................................................. $119.00

Už $200.00 parduodama Simmons 57 metų stiliaus sofa 
ir fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 
metu. dps mus dabar tik ............................................. $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos sta
liukas su tormaika viršumi ir du lempų staliukai do
vanai, pas mus tik*........................................................ $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen,
Pullman, Simmons, Northome, Howard ir kitų fab
rikų, garantuota 20 metų pas mus .......................... $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO OALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo me

džio pas mus . .................................................................. $39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stiklo veid

rodžiu pas mus ................................................................ $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidab

ruotu veidrodžiu, bookcase lova, dvi puikios lempos 
pas mus išparduodama po ............................................. $149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžio miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus ............................................................ $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus 
miegamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, 
klevo ar Filipinų raudonmedžio,dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus ............................................................ $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami dalių baldai, ąžuolo, riešuto

su formica nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik .. ...................................................................... $199.00
Už $500.00 parduodami 5 dalių valgomieji, su šlifuoto 

stiklo stumdomom durim, pas mus šiame išpardavi
me tiktai- ........ ..................................................... ...... $399.00

Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, rie
šuto, ar šviesaus mahageni, su puikiu formica baru 
pas mus tik .................................................................... $550.00

Šis valgomasis susideda iš *17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formica viršumi, su ke

turiom kedčm, įvairių splavų tiktai pas mus .............. $39.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių

spolvų ............................................................................. $59.00
Už $140.00 siūlomi Formica stalai su 6 puikiom kedėm tik $99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo 

ar raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaus
tukas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui piauti 
peilis -- pšis mus tiktai .................................................. $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar ma- 
hagoni spalvos su formica viršumi pas mus sausio 
mėnesį tik ............................................................................ $49.00

Už $40.00 parduodamos knygom spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahogoni spalvos šį mėn. tik $29.00

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maho
goni ................................................................................. - $69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stil., su šlifuotu stiklu $149 
Už $120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto

stiklo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto 
ar šviesaus mahagoni medžio pas mus .........................  $70.00

MATRACAI, LOVOS
Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai .......... $12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $19.50 
Už $50.00 parduodami Simmons matracai 15 metų ga

rantija pas mus ................................................................ $39.00
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tiktai per išpardavimą $9.50 
Medinės lovos pilno dydžio visų spalvų, pasilikę 50 lovų, po $19.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo importuoti kilimai 

30x54” tik ........................................................................ $5.00
Po $69.00 parduodami vilnos ar ryon įvairių spalvų ki

limai tik ....................................................................... .. $49.00
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelow vil

nos kilimai po ................................................................ $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 

100% sq.-ya ................................................................ $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub pėdų šaldyluvai Admiral, 

Westinghousc ........................................................„......... $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asme

nų šeimai tiktai ............................................................ $249.00
Už $130.00 siūlomi porcelano virimui pečiai pas mus

šį menesį ................................................................... . $99.00
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durimis, ne-

duštamo pore..................................................................... $149.00
Skalbiamos mašinos su dvigubom sienom ir uutomatiš-

kais gręžtuvais tik .......................................................... $99.00

TELEVIZIJOS IR RADIO
Balti radio aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai.. $15.00 
TV ARC, Zenith, Admiral, Dumont, General Electric,

stalo modeliai .................................................................... $99.00
T V ant grindų pastatomi visų fabrikų šviesūs ar tam

sūs medis 57 metų modeliai šį mėnesį už .................. $199.00

FURNITURE CENTO, INC.
Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMS 

3224 SO. HALSTED STREET
Tel. VIctory 2-4226

Prekyba atidaryta:
Pirm., Ketvirtadienį 9—9:30 v.
Kitom dienom 9~“tt v.
Sekmadieniais 10—5 v.

Šeštadienis, vasario 2, 1957

Pasilinksminimui — praleiskite vakaru čia! 
MAKIE SHAW‘S CLUB EVEBGLADE 
Jūsų šeimininkui TVx Itnsc ir Hiiilil <ll«»ft 

Užkandžiai biznieriams nuo II v. r. iki 3 popiet - *’ * 
I’ietūs nuo 7 v. v. iki 3 v. r.

I.AI I41TI-: GUANU OUK.MNGt 
Kokielitj valanda 3 v. popiet iki 7 v. vak.

GArdcn 2-OSSK 2501 W. Oūth St.

MOVIMCl

r> iŠ TOLI IR ARTI
NAUJI DIDELI TRCK4I-NAUJAUSI NMUSTrmO fRANK/A! 

METU PATURIMAS - P!SUS IRSĄŽININ6AS PATARNAV/NAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. 5-9209

r1 MIDLANDtAes
Savings and Loan^ 

Association1 [IMSURE □

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
& SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
I TAUPYMO 

BENOROVi

4038 Archer Avenue t«i. lai-6719 
AUGUST SALDUKAS Prazlffc***

-77

1957 BUICKAS
T.ik

Č2,595.00 .
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prejiyboje-MSLDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicsgo 9, III. LA 3-2022

<iiiiiiiiiii<iiiiiii<iimiiih:i>iiihiiiiiJiiiuiiiu;jiiiiiuJhiKijiiiiuh:*.ii!ihiu(«it....

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigua. sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų di3tancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
S MTUAN4CĄ AVR, CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontler 6-1882

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRiSTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turlnčiy ilgy patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė., Telef. VIrginia 7-7097

J. u. 1 ELE VISION COMPANY

2512. W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI V3!

NARIAI UtflJVIt IAIP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Wcstern Avė., Chicago 36, III.

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHOHY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, Ilk. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1860 S. Halsted St., Chicago 8, Ilk
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KATALIKŲ ATSAKOMYBĖ 
VIEŠAJAME GYVENIME

STASYS YLA, Putnam, Conn. 1

Kaikas baiminasi, kad katali- nėra jokia socialinė ar politinė 
kai permažai vertįna1 politinę' partija, kurioje persvertų ar net 
veiklos sritį. Kiti priešingai, —| tikrąjį jos gyvenimo pagrindą

sudarytų laikiniai reikalai. Ji 
yra visuomenėje veikianti Baž
nyčia”. Kaip Bažnyčia skelbia 
tiesą, pašventina ir vadovauja 
krikščionių visuomenę dvasinė
je dorinėje srityje, taip ir ka- j 
talikiškoji akcija. Ši akcija yra 
natūrali Bažnyčios funkcija, pa
sireiškianti per pasauliečius, nes 
ir jie yra mistinio Kristaus kū
no (Bažnyčios) nariai.

Iš to, berods, aišku, kad nešti

kad katalikai perdaug dėmesį 
kreipia į politiką, apleisdami tie
sioginius katalikiškuosius savo 
reikalus. Klausimas vertas dė
mesio.

Politika yra svarbi sritis, ir 
būtų prasilenkimas su katalikų 
atsakomybe jos nevertinti. Ta
čiau viešasis gyvenimas nesu
eina tik į politiką. Yra daug sri
čių ir „daug problemų, kurios 
šaukiasi katalikų atsakomybės.
Tai nėra siaurai suprasta atsa- j politinius reikalus į katalikiško- 
komybė, sakysim, už konfesi- sios akcijos sritį, būtų gilus ne- 
nius katalikų reikalus. Ne. Šių susipratimas. Jeigu nuo šitokios 
dienų gyvenimas yra pažeistas, '‘politinės veiklos ima grasinti 
ir pažeidžiamas pačiuose pa-i jau subrendusį mūsų akademi- 
grinduose. Reikia atstatyti svei-; nį jaunimą žymūs mūsų intelek-j 
kus žmogiškus papročius bci'tualai, prasikišę dvasininkai ir1

t

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KOSTAS GAUBIS
Dievo Apvaizdos parapijos choro Cliieagojc vedėjas

kalingas, ir kiekviena į jį taiko. 
Bet priklausant partijai, labai 
sunku išlaikyti katalikybės prin 

Įcipą” (2id. 1938, nr. 7, p. 124). 
Ir mūsų tautos pedagogas St. 
Šalkauskis primena: “Visiems 
yra žinoma politikos jaudinamo
ji veikmė ir tos gausios pagun
dos, kurias ji prikiša žmogaus 
sąžinei. Ta jaudinamoji veikmė 
ir tos pagundos turi fatališkos 
reikšmės nesubrendusiai asme
nybei” (Ateit. Ideologija, 72).

Politikai turėtų pagalvoti, 
kad jų atsakomybė, kurią jie 
jaučia dėl partinio savo prieaug 
lio, susikryžiuoja su didesnės 
vertės atsakomybėmis. Tuo bū
du ir “žymių mūsų intelektualų 
bei prasikišusių dvasininkų” re- 

' akcija nėra be pagrindo.

Du milionai kultūros
reikalui

Rockefellerio fondas per šių! 
metų trečią ketvirti įvairiems 
kultūros reikalams paskyrė $2, 
113,746. Iš tos sumos buvo pas
kirta švietimui ir sveikatingu
mo reikalams $221,775, biolo
giniams ir kitiems moksliniams 
tyrimams — $657,200, žemdir
bystei — $272,600, socialiniams 
mokslams — $440,665, humani
tariniams mokslams—$482,406. 
Taipgi buvo suteikta 49 stipen
dijos studijuojantiems. kilu
siems iš 20 įvairių šalių.

Nemirtingoji karalienė

IOHN T. ZURIS
LAWYER ANŲ COUNSELLOR

11 SO. SALĖK STRKKT 
I tunui 1415

Pitone: KArdolpIi (i-1425 
Home pilone: .Afayette 3-0177

II

tradicijas, saugoti šeimų ir jau-, kiti pašaukti ar pasišovę autori- vienas jų ir ne viena proga šau-J labai suprantamas: sukliudyti
nimo ugdymo integralumą, liu-į tetai”, tai jie teisingai daro. kiasi geros valios žmonių susi- 
dyti tiesą, stiprinti dorovę. Vi- Jie mokosi iš to, ką pop. Pi jus į rūpinti viešosios sąžinės, doro- 
sa tai nepriklauso politinės XI buvo įspėjęs dėl Italų Kata- vės ir religijos reikalu. Šis rei- 
veiklos sričiai. Priešingai, pati likų Jaunimo Sąjungos. Ši buvo J kalas kaip tik priklauso dvasi-

katalikams apsijungti didžiajam 
jų uždaviniui, kuris yra mūsų 
tautos rechristianizacija. Labiau 
šiai nesuprantamas pačių kata-

politika reikalinga dorinės sa- škirta katalikiškosios akcijos nės restauracijos bęi rechristia- likų politikų galvojimas, jog a- 
nacijos. ’ uždaviniams, būtent — einti ti-! nizaeiins sričiai , paštavimo reikalai nėra taipnacijos

Kiekvienas įpareigotas

f

Pigesnės mašinėlės
John E. Hickeraon išrado ma

šinėlę, kurioje popierį muša ne 
daugelis raidžių kojelių kaip da
bar, bet juda tik viena. Ant tos' 
kojelės yra priznios pavidalo gal 
vutė su visomis raidėmis ir pas 
paudus reikiamą mygtuką, gal
vutė atsisuka ir išspausdina rei
kiamą raidę. Tuo būdu bus gali
ma pagaminti mežesnes ir piges
nes rašomas mašinėles, ypač — 
nešiojamas.

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

uždaviniams, būtent — ginti ti-1 nizacijos sričiai, 
kėjimą ir krikščioniškuosius pap 

' ročius. Pradėjus į ją nešti politi- 
Kiekvienas katalikas yra įpa- ką, Popiežius ir įspėjo non ex- 

reigotas gyventi pats ir padėti peiit — netinka!
kitiems gyventi krikščioniškai.

I A. Jakšto patarimas

Pačiu krikšto ir sutvirtinimo 
faktu jam tenka pareiga liudyti

Dir'ų »r jvfilrlM skoningas 
tralkntae taneistorines temas pamėgusi ra-1 

šytoja Elzb. Byrd davė naują 
veikalą — “Immcrtal Queen”, 
kur vaizduojamas tragiškas Sko 
tų karalienės Marijos likimas. 
Veikalas parašytas beletristinei 
forma, bet laikomasi istorinės, 
tikrovės, Marijos asmuo sukur-| 
tas įtikinamai ir žmogiškai. Jau! 

taip natvėje trumpam laikui ji buvo 
Prancūzijos karalienė. Mirus jos I 
motinai, jai atiteko Škotijos 
sostas. Karalienės Elzbietos ji 
fcuvc įkalinta vos turint 19 m. 
ir paskiau nužudyta. Knyga tu-

16 ARTI TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lltu&nica Ava. 

Tek Oliffads 4-6376
Pristatome 1 vtisaa krautuve* 
ir reatoraniu, taip pat U- 
•lunčla } riius artimuosius 

miestus.
paštavimo 
svarbūs, privalomi ir atsakingi, 
kaip politiniai.
Akademinio jaunino kryžkelė SPEČIALUS 

BARGENAS
INVENTORIAUS 
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis.........

Antra vertus, mūsų visuome
nėje berods yra žymiai daugiau 
katalikų, negu priklausančių po 
litiniams katalikų padaliniams. 

Netinka maišyti sritis, kurios Kiti dalyvauja ir vadinamose ne
Netinka

tiesą viešajame gyvenime, 8tip-! turi turtingą paskirtį. Tas ne-
rinti dorinį idealą visuomenėje, 
gilinti tautos ryšį su gyvuoju

t’nka yra išminties įspėjimas. 
Jis neturi kategoriško draudimo.

Dievu. Ši pareiga ypatingai sais ta prasme, kad nekliudo domė
to tas katalikų organizacijas, 
kurios savo paskirtimi priklau
so katalikiškajai akcijai.

tis politika ir joje reikštis kitu 
būdu. Net tie patys katalikiš
kosios akcijos nariai gali “poli-

.... ... ... . . tikuoti” asmenine savo atsako-AiškuI, pd.et.ne parėta ypač Tik (ada nodera
šiuo metu-reikalauja is katalikų . J . . ....... 7 . . .... "imtis atsakingų pareigų katali-rupintis ir savo tautos įslaisvi- , ... . . ... ' ./.r .. ...... 1 kiškoje akcijoje. Ypač to jie neminu. Tačiau paties išlaisvinimo r J

Skubėjimas atitraukti akade
minį jaunimą iš katalikiškosios
akcijos srities ir perkelti į poli- ri 590 pusk, kainuoja $5 
tinę, rodo politikos pervertini
mo pasinešimą ir nuvertinimą 
pačios katalikiškosios akcijos.
Tai nėra geri ženklai katalikų į salima įsigyti pigiomis kainomis pas;

° RICH \atsakomybės supratime. Mums 2045 West 7lst st niinoU
rodos, kad tuo nerodoma atsa-

katalikų politinėse grupėse. Ar
gi tie visi katalikai, tik dėl to 
fakto, kad jie pasidalinę poli
tiškai, neturi pareigos, bent in
dividualiai, imtis atsakomybės 
už katalikiškuosius ir ypač re- komybė8 ir prieš patį jaunimo i"

LIETUVOS III KITŲ VALSTYBIŲ 
PAŠTO ŽENKLUS

Kainoraščiai 
kainai.

priHiunčiami nemo-

christianizacijos uždavinius? Ma 
nau, nėra pasenęs A. Jakšto pa
tarimas — “sujungti visus ka
talikus, net visų pažiūrų kata
likus, po viena Kristaus vėliava,

5169 95brendimą. Kartą Fr. Mauriac y- 
ra pasakęs: “Katalikiškoji jau-
nuomenė, — kalbu apie jaunuo- S 0 P H I E BARČUS

l’KI.IV A. RAUDOMS, VELI.IK BERTU,IS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevell Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekniądieniaia nuo II iki 4:30.

sius kovojančius katalikus, 
kiekvieną momentą stovi prieš 
labai skaudų sąžinės klausimą

vūs politiniuose vienetuose. To; jos katalikams Pijus X”. Tam,
reikalauja sričių skirtingumas pasak Jakšto, esanti reikalinga partijas... Jaunam žmogui a 

atskira stipri katalikiškoji or- bal sunku ' n*,lraukt1'

reikalas negali būti suprastas'tu.rė,,) ,dfaTi’ jei?u “kty-: kaip tai buvo pataręs Pr.neūai.
persiaurai-išoriškai, politiškai. , 

Katalikų atsakomybei nema-,. ... ...... . . . ir paprastas taktingumas. Ki-ziau priklauso išvidinis dvasinis . • . ,. .. . . ° . ,t a ..... . ...... taip, pašaliečiai turėtų pagrindotautos išlaisvinimas. Sis įslais- i •
vinimas kataliku atsakomybei nyU J°g aPastalavlmo va.r*,'u*5- * —j- —

. . 4 . . y ,l du siekiama politinių-partinių; ir jų pašalinimas, T.yra pirmesnis ir pagnndinesnis ... , r t
už politinį išlaisvinimą. Farizie-j
jų hipokrizčs pavyzdys, man-j Vengti oportunizmo ir 
ding, blogai panaudojamas prieš! situacinės moralės
tuos katalikus, kurie nedalyvau-i
ja. politikr/e, ar net prilaiko ki-' 
tų perdidelį įsibėgėjimą poiiti-J 
kos kryptimi. Iš Kristaus san
tykių su fariziejais reiktų pa
daryti kitas išvadas. Kai Kris
tus kalbėjo apie dangaus kara-1 
lystę žemėje, fariziejai galvojo 
apie išorinę Izraelio karalystę 
ir jos išlaisvinimą iš romėnų pa-, 
verginio. Fariziejų hipokrizę 
Kristus pasmerkė ne dėl to, kad 
jie buvo politikai ir patriotai, 
bet dėl to, kad politiką ir patrio, 
tizmą pastatė augščiau dvasiniu 
žmogaus ir tautos reikalų.
Politinis veikimas ir pisauiiečių 

apaštalavimas

Politinėje srityje katalikai tu
ri specialią atsakomybę, kurią 
primenu p-p. PijLS XII, būtent 
— vengti oportunizmo ir saugo
tis klaidžios “situacinės mora
lės”. Moralinis politikos atnau-

ganizacija, kuri nebūtų politiška 
(plg. Pavojai Lietuvos dvasiai 

Kelias
1927, N. 1, 57).

Kiekviena katalikiškosios ak
cijos tipo organizacija yra ne
politinė. Tokių organizacijų mes 
turime, netgi specifikuotų pagal 
amžių, lyti, išsilavinimą, šias 
organizacijas, tiesa, dcchristia- 
nizacijos kryptis pas mus sąmo 
ningai ar nesąmoningai stengia
si apšaukti politinėmis, netgi

Kiekvienai partijai jaunimas rei

Delięioua foort cxpcrtly aerved in 
cheertul, apaeioua dining lialls

VVotldings • Slioacrs • Annlver- 
.saries e Bnnąuets • ConvenUons 
Be a gupst at your ne.\t purty 

Mukę reservatlons today!
KAYS KATEKIKG KITCIIEN 

7547 Irvlng Vark TU 0-7289

RADIO PROGRAMA
Iš \VOKS Kloties — Banga 1390 

I’IHMAUIKNIO vak. nuo 7—-S v. 
N'.’O BIRMAI*. IKI PENKTAI).

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI*. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. iš stoties 
MOVA — I4OO kil.

7159 Ko. MAVLFAVOOI) AVĖ. 
Chicago 39, III. HEnilock 4-3113

M O V K N G
Evenings cau a v 3-osoo___ | BENIULIS atlieka įvairius

perkraustymus bei pervežimus
iiiMiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiliiliiiliiiuiiiliiuiiil įa tolimų ir artimų atstumų. 
PERFECTION PLUMBING Co. Te, BIshop 7-7075 arb>

jimmas būtų tiesioginis uždavi- partinėmis. Paslėptas jų tikslas 
nys tų katalikų, kurie dalyvauja 
politikoje. Visų kitų katalikų pa! 
reiga imtis to uždavinio, kurį 
St. Šalkauskis įvardino prieš 20 
metų ir kuris ligi šiandien turi 
didžiausio aktualumo. “Dabar, 
jo žodžiais, kai pasaulio subar- 
barėjimas yra pasiekęs pasibai
sėtino dydžio, kyla pas.ulio re- 
christianlzacijos problema”. Bet 
jis įspėja: “šiam tikslui senos

Chicagos švariausias Ir moti i* 
aiškiausias PiLn.ku Daržas — 

BUCO D a R Ž A 8
WILL0W WESF <NN AND

PICKiC GROVE
8Srd and Willow Springs Road, 

Willow Springs, Illinois

tjt iuxj • vi.1 i -i k išviršinės priemonės yra netinKalbėdami apie politinę knkS kamos-. ]936/nr 3

Remodeling? Repairing? 
New Work?

Now You Too
Can* Modernize Your Home and

EAKN EXTKA MONEY
By Reeommending Us 

To Your Friends.
For Com plėtė Details of this 

Amazing Offer,
Gali PAJisade 5-7246 

IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIliUIIIIIIHIIK'

PRospect 8-9842

TELEVIZIJOS
ir Kailio Aparatų Taisymas 

M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer 
! Sąžiningas ir garantuotas darbas

Tel. Vlrglnia 7-0087

Pradėkit Taiiįiyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkit* taupyti žioja lietuviškoj* 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Plrmad., *ntr*d.. penktad. Ir Trsfflad. » ryto Iki 11 v*l.. 
•Mtad. G v*l. ryto iki «:>• p.p. Kstnrtad. • r*L Iki ( v*L vok.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI - FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU

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

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastai ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas.
• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

504 Wcst 33rd Street (netoli Normai Avcnuc).
Susitarimui tel.: VIctory 2-3486 

Valandos: Kusdiim nuo 6 vut. vukuro iki 10 vai. vak.,' *^*'*'- ’’. 
nuo 9 vai. rvto iki 9 v. vak. 20 METŲ PATYRIMAS—ŽEMOS KAINOS

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

0402 S. EuJrfJclil Ate., I'likago 2» 
Tel. HEnilock 4-8037

Laiškai
išviršinių priemonių sritis9 Tai d,Ioda pamokas, prieš karą baigęs 

. . ’ * Čikagos universitetą. •oerods supranta ir patys ate?- į doi. 25 et. vai. — privačia*.
kingieji pasaulio politikai Ne f,-c*as augStas, durys po kairei, art!

AA-ČIos gatvBs Ir CalKornla A.ve.)

čionių atsakomybę, kaikurie ka-i o71, • i ....... .. ...... • -
talikai mand n- ncatsareiai r1’; ArS’Politika nėra daugiau Vertimai - Pilietybė taiiKai, mana ne, ne g išviršinių priemonių sritis’ Tai d"oda pamokas, vnes
skirsto katalikų veiklą tik į re
liginę ir politinę sritis, arba j 
"religinį apaštalavimą” ir “pa 
saulietiškąjį apaštalavimą, kur 
įeina ir politinė veikla”. Deja, 
politika nepriklauso pasaulieti
nio apaštalavimo sričiai, jeigu 
ją suprasti popiežių paskelbtą
ja prasme. Pasaulietinis apašta
lavimas įeina į tiesioginį Bažny
čios veiklos barą, yra jos vado
vaujamas ir jos atsakomybei 
patikėtas, šis pasauliečių apašte 
lavimas nelaikytinas ir grynai 
religiniu, kaip, sakysim, pamal
dumo brolijų veikla. Jis vadina
mas stačiai katalikiPkiioju, at
seit — savu katalikybės prigim
čiai, atitinkanč'u joi paskirtį. 
Tuo tarpu katalikų politinis vei 
kimas tėra tik katalikų veiki
mas. Jis nevadinamas katali
kišku, nes ncisplaukia iš kata
likybės paskirties ir nepriklau
so tiesioginei Bažnyčios atsako
mybei. Jis nevadintinas jokiu 
atveju “apaštalavimo” vardu. 

Katalikų politinis veikimas ir 
pa.sauliečių apaštalavimas yra! 
skiriami dalykai. “Katalikiškoji,Į 
akcija, pap. Pijaus XI žodžiaia,

Atliekame dideliu, r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA"
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7lst Sfr. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAJbrook 5-5934

(MAGO SAVINGS AND I.OAN ASS0C1ATI0N
) ’ •
nuoširdžiai kviečia 7 imstą atlankyti mūsų bendrovės naują namą — vieną gražiausiai ir moderniš
kiausiai įrengtą visoje Illinois valstybėje.

CHICAGO SAVINGS per paskutinius 32 metus nuo josios įsikūrimo 1924 metų iki šios dienos 
— be pertraukos kas 6 mėnesiai išmokėdavo ir išmoka savo taupytojams augštesnį dividendą negu 
dauguma kitų šios rūšies įstaigų. Tatai liudija, kad CHICAGO SAVINGS valdyba Lr direktoriai visą 
laiką bendrovės reikalus tvarko ne kelių asmenų, bet visų taupytojų naudai.

Tamsta, pasidėjęs taupomus pinigus pas mus, gauii ne tiktai apdraustą saugumą, augštą divi
dendą, bet veltui gausi dar daug kitų patarnavimų, už kuriuos kitose įstaigose turėsi mokėti.

Mūsų turtaf virš $20,000,000 00.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
6245 So. W,cstern Avcnuc GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois
ATDARA: pinnudiouį nuo 12 iki 3, luitrudieuį ir paąkUdieui nu<. 9 Iki 4, keUirtadienį nuo 9 Ikj 8, Irečiadteoj 

užtlar)ta Uitą dieuą, o benįjuJicoi nuo 9 iki 2 vai. pu pietų.

S'i

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustos* Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
sangu Ir pelninga.

Universal Savlngs and Loto Assoclatlon užtikrina saugo
mą Ir gražų pelną.

Sangumą nžtvlrtlna Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
110,000 00 kiekvienam li.dėllui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningu v odė jų pastangos.

Galite taupyti atvykdami MOienlgkai ar per laiškus Bos grei
tas Ir draugiškam patarnavime*

D*1 paskolų ir visais flnaaslnlais reikalais ItreipklMei

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, lllnois
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Apie anglų rašytojus
R. SPALIS, D. Britanija

Jau krirri ‘"etai kaip prikl u- tytojų dėmesio. Mat, š ame kraš
......... rašytoju rateliui HA-j te t ek rašytojai, tiek kritikai
Vfaxe. Norėdamas supažindinti ’idžiai skaitosi su skaitytojų
gerbiamus skaitytojus su to ra
telio ve:kla, turiu pabrėžti, kad 
to r telio nariai daugumas yra 
profesionalai, gyveną iš rašymo. 
Toną ir svorį tam rateliui duo
da visoje Anglijoje plačiai žino
ma rašytoja dr. Phillis Bentley, 
kuri yra ir Pen klubo vicepir
mininkė. Dėka savo ryšių ji 
atkviečia j Halifaxą pagarsėju
sius paskaitininkus, kurie pra
turtina susirinkimus.

Halifaxo ratelio tikslas yra 
įrašytas nario knygutėje: litėt 
ra tūrinio patyrimo dalinimasiA 
tarp autorių, dramaturgų, pęfe4 
tų, žurnalistų. Susirinkimai da
romi kartą į mėnesį. Šių metų 
susirinkimo programa yra se
kanti: birž. — novelės rašymas, 
liepos — rašto darbo vakaras, 
rug-pj. — metinis piknikas, rūgs. 
-— trumpų dramų rašymas, spa

nuomone. Jie visi nepamiršta pa 
grindinio dalyko, kad knyga ra
šoma skaitytojams, kad tik skai 
tytojas gali knygą iškelti ar 
pražudyti ir iš to auga toji pa
garba bei dėmesys.

Jei kartais kaikurie kritikai 
mūsų skaitytojus traktuoja 
kaip nenusimanančius vaikus, 
tai anglai apie juos galvoja kaip 
apie rimtus teisėjus, štai skai
tęs įdomią paskaitą žymus ra
šytojas Du Garde Peach papa-

karą susirinkę ratelio nariai 
skaito trumpas ištraukas iš kny 
jų (ne savo!), kur, jų manymu, 
ra dėmesio vertas humoras.

Po Š103 nuotaikingos programos 
e narna užkandžiauti, kavutės 

erti. Viskas gražiai skoningai 
paruošta, bet stipresnio gėrimo 
nerasi ir jis pasirodo nereika- 
iing s, ir be jo nuotaika puikiau 
šia. Sekantis programos nume
ri yra literatūriniai žaidimai.
Pvz., surašyti autorius, jų kny
gų pavadinimus, kur būtų mini
mi naminiai paukščiai. Tokių li
teratūrinių žaidimų anglai turi 
daug. Laimėtojas paprastai gau 
na knygą. Susirinkimas baigia
si tradicine daina bei himnu.

Lietuvis tarp anglų
Pirmą kartą, tik patekęs ra-

sakojo tokį atsitikimą: pagrin-1 pertraukos metu pasiju
dinis kritikas, vertintojas atme 
tė jo vieną vaidinimą, pasakęs, 
kAd Vaidinimas niekam tikęs. 
Dgai nesiginčydamas t>u Garde 
Peach tą savo vaidinimą įmetė 
krepšin. Tačiau jo sekretorė, di
džiai inteligentiška moteris, ne
sutiko su kritiko nuomone. Ji 
paprašiusi autorių, kad tas jai

lio — skaitytojo besikeičiąs sko-1 dovanotų tą vaidinimą. Auto
ms, lapkr. — charakteriai kuri- 1 rius sutikęs, vaidinimą atidavęs 
ny, gruodžio — kalėdinis pa- . jos pilnon nuosavybėn. Sekreto-
rengimas, sausio mėn. — kū
riniai jaunimui, vasario m. — 
kodėl kaikurie veikalai labiau
siai skaitomi, kovo — kūrinio

rė tą vaidinimą nusiuntusi kaž
kokioms draugijoms, mėgėjų! &g 
rateliams ir po pusės metų vei-: D„įįQpas 
kalas pasida^s labai popularus 1

tau vienišas. Tai pastebėjusi pir 
mininkė pašnabždėjo vienai iš 
narių, kad mane užimtų, deja 
pasirinkimas buvo kiek greitas, 
nes toji pirmoji mane užkalbi
nusi pasirodė esanti simpatikė 
įaudonųjų. Vėliau pažinau dar 
du tokius simpatikus. Atsitik
tinai ar tyčiomis po susirinkimo 
buvo sudaryta proga ir gatvėje 
susidūriau su vietos taikos ko
miteto vicepirmininku. Įvyko 
gana ilgas, mandagus pasikalbę 

kur abu išdėstėm savo

manęs ir ratelio narių. Dalis jų 
susidomėjo ir Lietuva ir jos kul 
tūra. Netrukus gavau uždavinį 
referuoti dramą — masterpiece 
P . rinkau prof. B. Sruogos — 
Kazimierą Sapiegą. Ne vien tik
tai, kad tai puiku3 veikalas, bet 
kad įžangoje galėjau klausyto
jus supažindinti nors ir trumpai 
su Lietuva, jos istorija. Po tru
putėlį pasakoju apie mūsų rašy
tojus, poetus. Atnęšu parodau 
turimas knygas, la:kraščius, žur 
nalus. Džiaugiuosi kai matau jų 
nuostabą, nes iki šiol, man at
rodė, jie buvo kiek tamsins nuo
monės apie mažųjų tautų kul
tūrą. Dabar, po Vengrijos įvy
kių, tas domėjimasis dar padide 
jo. Netrukus, atrodo, turėsiu 
progos supažindinti anglus su 
mūsų poetais bei rašytojais.
Mums padaryta skriauda degina 

kaip ugnis
Viena amerikietė, gyvenanti 

jau ilgesnį laiką Halifaxe, viešai 
prisipažino, kad ratelio susirin
kimai davė jai labai daug nau
dos. Kaip ji suprato tą naudą, 
jos neklausiau. Man asmeniškai 
neatidengė kurių nežinomų ho
rizontų, kurių nebūčiau girdėjęs 
ar skaitęs mūsų periodikoje. 
Tačiau didelė nauda ta, kad dau 
gelis dalykų kiek atsinaujino. 
Diskusijos daugiau pagilino kai 
kurias tiesas, vertybes grąžino

į joms priklausomą vietą. Mes, 
gyvendami tremtyje, politinia
me chaose, tą k?rtais įnešam ir 
į literatūrinį gyvenimą. Neklys
tančių kritikų bene daugiau ne
gu neklystančių rašytojų. Taigi, 
sveika pasiklausyti žmon:ų, ku
rie neišvietinti, kurie tęsia nor
malų gyvenimą.

Kartais darosi sunku širdyje, 
kai stebiu anglų rašytojus, įau
gusius į savo žemę, nenutrūku-
sius nuo savo tautos, kuriančius 

savo neišblaškytai tautai, lais
vai besisemiančius moralinius^ 

turtus. Matau jų norą, matau 
jų džiaugsmą ir mintimis kėliau 
ju į mažą tėvynę. Ir skriauda 
mums padaryta degina tartum 
ugnis...

U NORIT! BOTI KUNIGAIS?
uu..juu, autigregaulja, a. a Arklvyt 

-l> Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kvlečl, 
jave kandidatus 1 kunigus. TSval Mari 

onai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpi
i*-v ui leidžiam jie darbuosis Ir Lietuvoj 

■ eua mokyklas. redaguoja laikraščiu
..uioia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnyba 
.arbuokitBa po Paneles Švenčiausios vBllavt. 
•lokite j T«vų Marijonų Kongregacijų; rafiy 
alte novlclų vedėjui. Laiške pažymėkite kie 
uokslo baigėte, klek amžiaus Ir koks svei 
-vatos stovu Laiškų siųskite žemiau paduoti 
drąsu

AR NORITE BOTI BROLIAIS VitnuuLiAlbf
Marijonų Kr agregacija kviečia pas save kandidatus } brolius, kurie 

>tų {vairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose Ir kitur. Labai pageidaujami mokų kok) amatų Norintiems
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimų Ir sveikatų Dievui ir Panelei ftven- 
ilausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedOJu 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį Ir užbaigtus mokslus.

MASTĖS OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMTNAEY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

idėja, balandž. — problemų va- j Vaidinimą atmetęs kritikas krei 
karas, gegužės — met. susir., į pfsi pas autorių prašydamas to 
birž. — rašymo vakaras. Susi- veikalo. Tik šį kartą jis turėjęs
rinkimui pirmininkauja dr. Bent 
ley, jai nesant, kita žinoma ra
šytoja M. Lees. Susirinkimą ati
darius, pirmoje eilėje einamieji 
reikalai, toliau paskaita (jei tą 
dieną numatyta), po j-os per- 
trauka-arbatėlė ir po jos disku
sijos. Paskaitai skiriama valan
da laiko ir tiek pat diskusijoms.

Narių skaičius pastovus — 
apie 25 žmones. Vengiama per
žengti tą skaičių. Norintieji įsto 
ti ratelin, turi paduoti prašymą. 
Prašymas automatiškai paten-

žymiai daugiau sumokėti, tačiau 
ne autoriui, o jo sekretorei.
Skaitytojo pulsas ir humoras 

Rašomas veikalas turi rasti 
dirvą skaitytojuose. Todėl be
veik kasmet nagrinėjama ‘‘Ko
dėl ta knyga tapo labiausiai per 
karna?” Ir tinka pasakyti, kad 
skaitytojų lygis yra augštas, ne
teko nagrinėti beverčio veikalo.

Anglai gerbia ir mėgsta hu
morą. Visi susirinkimai perpin
ti sąmojumi ir nevengiama juok 
tis daug ir garsiai. Vienas va-

kinam°s (balsuojama tik dėl karas beveik ištisai paskirtas 
formos), jei kandidatas yra iš- humorui. Tai gruodžio mėn. po-
leidęs knygą. Jei kandidatas 
knygos dar nėra išleidęs, turi 
kitaip įrodyti savo tinkamumą. 
Jis turi įteikti savo literatūrinį 
darbą būrelio valdybai, kuri 
sprendži' ar kandidatas tinka
mas, ar ne. . . ,

Kiekvienas kala. savo kelią 
Susirinkimai vyksta gražioje 

tam tikslui gaunamoje miesto 
alėie Be rašytojų, kurie gyve

na tik iš rašymo, yra ir dalinių 
r šytojų, kurie turi savo pro
fesijas, tai advokatai, mokyto
jai, valdininkai, žinoma, jų pa
jėgumas nėra vienodas. Kai vie 
nų darbai yra gaudomi, kiti sun 
kiai savo kūrinius įkiša, tačiau 
kiekvieno nario pasisekimas su
kelia visų bendrą džiaugsmą, ta 
čiau protekčijų čia nepažįstama, 
kiekvienas kala savo kelią.

Diskusijos vyksta labai man 
dagioje atmosferoje ir nepaste
bėjau, kad kas tiesiai pasakytų 
— ne, jūs klystat. Paprastai su
tinkama su oponento nuomone, 
tačiau tuo jaus atverčiama ir ki
ta medalio pusė, kur klausyto
jai jau patys padaaro išvadas'. 
Tas džentelmeniškumas sudaro 
nuoširdžią, gražią nuotaiką ir 
ratelio narių sugyvenimas, bent 
išorėje, yra tikrai pavyzdingas. 
Kartais prie progos, kalbėdami 
apie kurį pašalinį objektą, ra
šytojai moka įpinti apie save, 
apie savo pasisekimą, pasirodo, 
reklama yra sveikas dalykas. 
Kartais nejučiomis žybteli ir ri- 
valizacija, tik tenka pabrėžti, 
ne tarp ratelio narių, bet mi
nint ką iš šalies.

Visi pasikalbėjimai bei dispu
tai yra augšto lygio. Visus žavi 
jau sidabru pasipuošusi dr. P. 
Bentley savo vitališkumu, taik
liomis pastabomis, humoru. Kai
kurie ratelio nariai irgi neatsi
lieka, nes ir tylesni yra verčiami 
prabilti per “darbo vakarus” 
ar ‘‘problemų vakarus”, ar ku
rią kita proga.

Puikūs literatūros žinovai
Anglą' yra puikūs savo lite

ratūros zi aovai, Jie pažįsta ne 
vien savo klasikus, bet stengia
si pažinti kiekvieną naują kny
gą, o ypač kuri susilaukė skai-

būvis, kuris įvyksta pas vicepir
mininkę M. Lee, kuri su pirmi
ninke rengia vakarienę. Į šį va-

Kiti būrelio nariai arba in
diferentai tuo klausimu, arba 
mandagūs tolerantai, nors ir 
antikomunistai. Bet jei aš jiems 
pasiūlyčiau pabaltiečių leidžia
mą West and East — laikytų, 
kad mano žygis yra įkyrus. Su 
skausmu pastebėjau, kad ratelie 
nariai nieko nežino apie Lietu
vą. Ilgai jiems nieko negalėjau 
papasakoti, bet paprastas atsi
tikimas padėjo. Per “darbo va
karą” kiekvienas metėm į skry
bėlę popieriuką su tema. Po to, 
popieriukus sumaišius, kiekvie
nas traukėm ir, perskaitę pava
dinimą, turėjome 40 minučių lai 
ko apdirbti medžiagą. Ištrau
kiau “The Lady from the silent 
wood”. Kaip aš savo uždavinį 
atlikau — sunku pačiam spręs
ti, bet po to pajutau tiltą tarp

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (checking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei- 
kalavimua.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin- 
tėlis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai ild $10,000.00 apdrausti Kedenti Deposlt Insurance 

Corporation, Waahington, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

ETROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Certnak Road
Chicago 8, Illinois Tal.i Vlrglnla T • 643B

VAISTŲ PAKIETAI Į LIETUVĄ!
DRAUGO SKAITYTOJAI

Remkime Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mam.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėta muitu į Lietu
vą ir į visus U.S.S.R. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, kurie 

yra reikalingi Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomy- 
cin, validolo ir nuo reumatizmo antpuolių, vaistu 
dėl širdies ir augšto kraujo spaudimo. Per mūsų 
vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą į 10 dienų, o j 
Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi siuntėjai per 
mumis gauna garantiją iš rusų valdžios. Rašykite 
mums dėl informacijos.

VYTAUTAS SKRINSKA, Reg. Phm.
Ideal Pharmacy vaistinei navtninkaa ir Notary Public

FAL'L HABETLER 
Reetaurant A Oocktull Lounge

wlslies their many frięnda and pat
roną Merry X-mas and prosperous 
New Year.
Halis for rent for occasion for the 
Holldays, VVeddina, Annlversarles, 
etc.

3614 X. Damen — 1)1 8-9690

Krautuvėje “MARGINIAI’ 
adresu: 2511 W: 69th Str., Chi- 
cago 9, UI., galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi
niai, knygos, žurnalai, taip pat 
galanterija.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistuB 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. FRentier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

s?

Senoviškas, gimtojo krašto sūris, labai skanus, “kaip tik toks 
kokį senelė gamindavo.” BABUŠKA BRAND Europos skonio kai
miškas sūris sukels jums praeities svajones. Dabar galima pirkti 
jūsų apylinkės krautuvėje. Pirkite šiandien ar rytoj.

""------------------ " ..................... ..........................

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
S'/j yardo 
MEDŽIAGA 0#^ Cfl
Specialiai tik .........į ><, OU

GRYNOS VILNOS VYRI 
KOSTIUMUI 3>/2 yardo 
MEDŽIAGA 
už .............. 5.00
VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
worsted (Shau-sldn) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą m“...... s

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th SI., Tel. LA 3-9670 u

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

4.50
SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą Ir aukšė. 
specialiai už jardą
tik ............................... S j ,25

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

HELFAND’S TEXTILE 
FABRICS

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnree 6d 210
VEKTINOOR NEMOKAMOS DOVANOS CEaIav O.ftftAft

V* KIEKVIENA PIRKINI O-OOUO

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

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIAMANTAS, sav.

1805 Wesf 46th Street
Chicago 9, UI. Telef. LAfayette 3-3085

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

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 1 ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatvmas vre ga
rantuotas ir greitas. 5-6 savaitės. Galima siųsti nanjus ir dėvėtus 
daiktus ir vaistus.

UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 
<263 N. Paulina SI.. Chicago 22, III. Tel. HU 6-3353
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga
li pasiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa 
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo išlaidos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu- 
-odytu adresu

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

♦
PALATINE BARGAIN BASEMENT

Tose pat patalpose yra pagarsėjęs “Palatine Bargain Base- 
ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me
džiagų ir medžiagų liekanų 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 

, ir savam naudojimui namuose.
Užvažiuokite pamatyti ir jūs įsitikinsite, kad pas mus yra 

didžiausias pasirinkimas ir žemiausios kainos.

............. -............... . P

Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
PASINAUDOKITE mūsų lietuvišku, sąžiningu ir pigiu 

patarnavimu, užsakydami maistą, vaistus, avalynę ir angliškas medžia
gas, ir pasiųsdami savo supakuotus siuntinius iki 19 svarų neto. Išsi
rinkite patinkamus siuntinius, kartu su adresais ir money orderių pa
siųskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus. (Į Azijos Sibirą 
$1.40 daugiau). Garantuojame 100%.

No. 8 ................. *13.34
20 sv. cukraus
No. 9 ................. *28.00
20 sv. k. taukų
No. 22 ............. 829.61
2 sv. gr. pupelių kavos 

sv. 2 ozs. šokolado 
sv. sviesto 
sv. 7 oz8. ryžių 
Sv. 3 ozs. bec. lašinių 
sv. 7 ozs. K. taukų 
sv. kumpio 
sv. arbatos 
sv.- 2 ozs. Sk. muilo

No. SO ............. 814.66
20 sv. pirmos rūšies 

kvietinių miltų.
No. *1 ............. *18.11
5 sv. kvietinių miltų 
5 sv. cukraus 
5 sv. ryžių
4 sv. 7 uncijos k. tauki]
No? 36.......... *31.95
2 sv. kumpio 
2 sv. Salaml dešros 
2 sv. bec. lašinių 
2 sv. 3 ozs. K. taukų 
1 sv. Pupelių kavos

2 sv. sviesto 
1 sv. Cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado 
14 ozs. kokavos 
T5 ozs. razlnkų 
200 cigarečių 

Chesterfleld
No. 88............... *18.17
20 sv. ryžių

No. 40 ............... *26.00
16 sv. bec. lašinių 
B sv. Salaml dešros

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY Tel. CR 7-2126 
3T4I W 261h SI., Chicago 23, III.

20000000000000000- .c

Dirbame kasdien nuo 
9 iki 6 vai.

K. GASIONAS SIUVĖJAS
MOTERŲ RfBŲ

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užaakyoiua 
U (vairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkta gavo kokybe gatavua 
ir pigiau kainuoja ,

6715 SOUTH MARSHFIELO AVEHUE
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooč
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KAS YRA SENATVĖ
JUOZAS VENCKUS, Urugvajus siją, kurios dalelės ilgainiui nu-

! sės.
Mes j kitas disper3ijo3 formas 

3. Nervų sistemos degeneracijos nekreipsime dėmesio, tik pasi- 
teorija j tenkinsime koloidaline dispersi

ja. Koloidinio skystimo dalelės

(tęsinys)

Nervų sistemos Celės turi tą 
ypatybę, kad paskui gyvenime 
nesidaugina. Nervų sistema din 
gūsių celių jau nebeatstato, to
dėl nervinių celių skaičius me- i 
tams bėgant mažėja. Žmogaus 
smegenų celių, žinoma, niekas 
nėra skaitęs, bet, pvz., vabzdžių 
smegenų celes galima suskaity
ti, ir tai yra jau padaryta. Pas-

turi diametrą nuo 1-200 milimik 
ronų. Milimikronas yra milioni- 
nė milimetro dalis. Jeigu vieną 
dešimtinę (0,1 g) aukao gramo 
paversi j koloidinį stovį, gausi 
dalelių pavirš}, kurio dydis 
sieks 314 kv. metrų. Tai yra 
didelis paviršius, kuris sudaro 
didelį veiklos lauką. Be to ko
loidiniai skiediniai turi viso-

Naujųjų Trakų bažnyčia Iliustracija knygos “Kunigas Jo
nas nuo Kryžiaus”.

tebėta, kad pas senas bites tik Rįų kitokių t bių. jų dale. 
trečdalis nervų celių belieka. Vi 
si žino, kad senesnių žmonių

prieš save, tai vartodavo ją kaip 
tam tikrą mnemonišką pagalbą, 
laikas nuo laiko versdamas po 
daug puslapių išsyk. Įdomu, 
kad Toscaninio laikysenos san
tūrumas koncerto estradoje ne
galiojo per repeticijas; čia pra-, 
siverždavo jo itališkas tempera
mentas, jis žiauriu darbu išrei
kalaudavo iš orkestranto jam 
įprasto detalių aptašymo, daž-, 
nai juos iškoliodavo ,kartkartė-Į 
mis pereidamas į savo gimtąją 
italų kalbą, bet visuomet mo
kėdavęs vėl susitaikinti' ir pa
laikyti gerą nuotaiką. Nepaisant 
savo griežtumo, jis buvo orkest
rantų mėgiamas, o kaikurių net 
dievinamas.

Studija apie Leonardo 
Da Vinci

New Yorke leidykla Reynal 
& Co išleido iš italų kalbos iš
verstą veikalą “Leonardo Da 
Vinci”. Knyga turi net 1,609 
iliustracijas, iš jų 12 spalvotų. 
Veikalas 518 puslapių ir kainuo 
ja $35.

Judantieji stalčiai
Raštinės darbininkams bus 

nemažas palengvinimas—Frank 
E. Cole išradimas. Jis sukons- 
truavo rašomąjį stalą, kuriame 
paspaudus mygtuką reikiamas 
stalčius pats išlenda ir pakyla 
iki norimo augštumo; raštinės 
darbininkui nereikia lankstytis: 
visas bylas turi prie savęs.

lės gali būti apkrautos teigiama 
ir neigiama elektra. Elektri
niai koloidų reiškiniai nulemia 
koloidų flokulaciją, precipitaci-

, . ... . ją ir koaguliaciją. Jeigu nuoUrnas kalbas, matematikos for- koWdy at[msi vadinamą dispcr

dvasinės jėgos mažėja: atmintis 
silpnėja — nebeprisimena pa
vardžių, sunkiai beišmoksta sve

mulės visiškai nebeina į galvą. suojančią fazę, paprasčiau kai- JBe to, tos celes, kurios issUai- bant _ vandenj kok>idas
ke, jau yra geroka, pm.ke.tu- vadinamą gel i
sies: turi daug geltono ir rudo | (]otynttkai gehl _ ledas). Gel
pigmento arba dažomosios me
džiagos. Tai yra aišk'nama tuo, 
kad nervų celių ekskrecija su
mažėjo: nervinės celės taip su
vargo, kad nebeįstengia paša
linti nereikalingų medžiagų.
4. Kardiovaskuliarinės sistemos 

degeneracijos teorija

gali lengvai paversti j sol skie
dinį, pridedant vandens. Tas sto 
vis yra vadinamas sol (lotyniš
kai solutio — skiedinys).

Kas nori pasigaminti koloida- 
linį skiedinį, gali paimti kiauši
nio baltymą, įpilti į vandenį ir 
suplakti. O gamtoje protoplaz- 

Kraujo indai pasikeičia, nu- ma yra koloidalinis skiedinys, 
stoja lankstumo, išsivysto arte- Protoplazma yra didelė paslap- 
ricsklerozė. Visos teorijos pri- tis, ar paslapčių rinkinys. Su 
pažįsta, kad senatvei artinantis, protoplazma yra susijęs gyvy- 
visos žmogaus sistemos keičia- bės klausimas, baltymų klausi- 
si: ir hormonai, ir nervai, ir mas. Vėžio ir poliomeličio pro- 
kraujo apytakos sistema. Klau- blemos atsidūrė protoplazmoje, 
simas yra-, koks reiškinys yra Fermentų, vitaminų — tų nuos- 
pirmasis, kuris nulemia organiz- tabių biokatalizatorių veikimas

torius. Čia, Amerikoje, studijuo 
jant operinį repertuarą ir susi
tariant dėl įvairių "fermatų” 

kos lauke, be skirtumo stiliaus leistinumo, dažnai pusiau juoko 
ar laikotarpio. Elegantiškai ir forma pasakoma: "...bet žinoki- 
lengvai pravesdamas Mozarto te, Toscanini to neleistų”. Tos- 
simfonijas, jis darydavo neuž- caniniui priešingumą"sudaro ki- 
mirštamo įspūdžio Beethoveno tas žymu italų operų dirigentas, j būti tęsiami ir kartojami dau 
“Eroicos” monumentalumu; re-1 dirigavęs pernai ir Chicagos Li-’ gelio dirigentų. Tačiau rezulta- 
zervuotai laikydamasis kraštuti-j ric Theatre operoje: Tullio Se- tas, kurį Toscaninis pasiekdavo 
nių moderniškų srovių atžvilgiu, | rafim, kuris duoda plačių lais- išėjęs į estradą ir savo lazdelės 
jis tačiau dideliu įspūdingumu vių dnnininkams, su gerais bal- ' mostelėjimu paveikdamas tiek 
atlikdavo jo pasirinktus nau-įsais, nesibaidydamas lėtu tem-| kiekvieną oskestrantą, tiek vi- 
joviškus kūrinius, visiškai pri- į pu. Italijos Scah operos sfero- i są pilną saię klausytojų priklau 
sitaikindamas prie jų stiliaus. į se galiojo anekdotas, atsivežtas so tik jam vienam. Savo srityje 
Kaikuriuose simfoniniuose kū- ;ir į Chicagc: jei tam tikrą ope- į Toscanini priklauso prie didžių-

TOSCANINI...
(Atkelta iš 4 psl.)

Jo muzikiniai principai
Artūro Toscanini sudaro ne

abejotinai ištisą epochą diriga
vimo mene. Jo principai: objek
tyvumas ir detalių nutašymas 
yra šiais laikais madoje ir gali

JOHN KEUDIIMS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
<685-07 South Hermitage Avenui

Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-985)
*330 34 South Calitornia Avenu.

rMetanas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

riniuose Toscanini įnešė kiekįrą diriguoja Toscanini, ji pasi jų imuzikos meno genijų ir kai-

mo smukimą visu frontu. Šita 
teorija mano, kad kraujo apy
takos sistema greičiausiai nu- 
sinešioja. Tiesa, gyvenimas ro
do, kad; pas daugelį žmonių 
širdis pirmiausiai sušlubuoja ir

— visi oksidacijos ir redukcijos 
procesai vyksta protoplazmoje.

Todėl nenuostabu, kad jaunat 
Vės klestėjimas, žmogaus bren
dimas ir organizmo involiucija 
arba senėjimas irgi vyksta pro

daug žmonių nuvaro Į kapus, irjtoplazme. Jauname organizme
palyginamai anksti.

5. Klaidingos dietos teorija

Žinome, kad mūsų Vydūnas, 
paskui George Bernhard Shaw 
sakosi pasiekę ilgo amžiaus dėl 
dietos laikymosi. Mes čia nclie-

są vo gyvo itališko temperamen- j baigs pusę vienuoliktos, jei d 
to, suteikdamas jiems kiek gy-jSabato (kitas žymus italų diri- 
vesnius, lengvesnius tempus, ne į gentas) — tai vienuoliktą, o jei 
gu įprastiniai. Tai ypač liko Tullio Serafim — tai dvyliktą... ir harmoninga. Iki paskutiniųjų 
įamžinta popularioje L. v. Beet- Chicagos Lyric Theatre dalyviai dienų užlaikęs visas dvasines ir 
hoveno VII simfonijoje, pasili- gali paliudyti, kad šie paskuti- į fizines jėgas, jis prieš metus sa 

vo noru pasitraukė iš dirigento 
tarnybos prie NBC orkestro

po toks jis pasiliks muzikos is
torijos kronikose

Tcocaninio mirtis buvo lengva

kusioje plokštelėse, kurią Tos
canini išpildydavo ypač lengvai, 
greitai ir džiaugsmingai, neati
mant jai tačiau nei monumenta
lumo, nei stilingumo.

niai žodžiai atitiko tikrenybę!

Taurus, bet griežtas

nini buvo irgi taurus, fanatiškai 
atsidavęs menui ir nekempromi- 
s:škai besildkąs savo pažiūrų. 

Operos dainininkams Toscani-: Jo nepaorasta atmintis jam Ja
ni buvo ypač žiaurus, neleisda-, bai padėdavo ypač vėlesniame 
mas jų taip mėgiamų “ferma- amžiuje, kai trumparegyste jį 
tų” (užlaikymų) ant augštų gai darė praktiškai beveik aklu: jis 

' dų, išskyrus tas, kurias nedvi- ; daug kūrinių <ftri guodavo atmin
protoplazmo osciliacija tarp gel 
ir sol yra tobula, t. y. toks pro
cesas, kuris eina pirmyn ir pil
nai grįžta atgal. Jaunas žmo
gus pavargęs greitai pasilsi, pa
sidariusios žaizdos greitai užgi- 
ia, viskas jame yra energija/

sime to klausimo, kokia buvo! dinamika, entuziazmas, neturi 
jų dieta. Dabar vis daugiau irį neurotinių kompleksų, to išvada 
daugiau įsitikinama, kad dieta yra didelis savimi pasitikėjimas.
turi daug daugiau svarbos, ne
gu paprastai manoma. Be jo
kios abejonės, nutukę žmonės 
negyvena ilgai. Išimtis yri re
tas dalykas. Santūrumas valgy
je yra labai sveikas dalykas. 
Yra pastebėta, kad vabzdžiai, 
kurie nedarr.aitinami, ilgiau gy
vena. Pvz. erkės paprastai gy-

Senėjant koloidalinis proto
plazmos stovis pradeda keistis. 
Protoplazmos dispersijos laips 
nis mažėja, protidų ar baltymų 
dalelės pradeda lipdytis, susida
ro didesni — moksliškai kalbant 
— miceliai (lotyniškai mira — 
trupinėlis). Žinoma protoplazma 
jau nebėra lanksti, nei dinamiš-

Kietas dainininkams

Nev,' Yorke. Atsigulęs ramiai iš 
Privačiame gyvenime Tosca- į vakaro, jis daugiau nebenubu-

do.
(Pabaigi’.)

Ar visa i a lėtėja?
Mount VVilson Mount Palo- 

mar ir Liek observatorijų su
rinktais daviniais visatos kūnai
— žvaigždės, skrendančios to- 

prasmiškai .pažymėjo kompozi- tinai, o jei turėdavo partitūrą lyn _ jrdvęs, lekia vis lėčiau.

ver.i tik 2-3 mėnesius, bet jeigu ika. Šita teorija yra daug giles- 
jao ned a maitinsi, išgyvena 2-3 nė, negu visos kitos anksčiau 
metus. Erkės gyvena paraziti-Į minėtos, nes remiasi fiziškais ir 
niu gyvenimu. Jos gali ilgai chemiškais reiškiniais, kurie y-
laukti, kol atranda sau tinka
ma šeimininką (šunį, karvę), 
kada atranda, tada jau prisiso
tina ir pradeda veistis.

6. Paveldėjimo teorija

ra gerai žinomi. Bet ir šita teori 
ja nepasako, ka3 verčia, me
tams bėgant, tą protoplazmą 
keistis, nors dažnai vyresnio 
amžiaus žmonės dėl ekonominio 
gerbūvio ir geriau maitinasi, ir

Ilgas ir sveikas gyvenimas , labiau gali pasilsėti, negu jauni, 
pareina r.uo chromozomų ir ge- j kurie daug turi dirbti, ir neda- 
nų. Ilgo gyvenimo genas yra, valgyti, ir nedamiegoti. 
dominuojantis faktorius, ne re-,
ccslvus. Taigi, jeigu šeimoje y-
ra žmonių, kurie ilgai gyveno, 
vaikai ga',; tikėtis, kad ir jie il
gai gyvens. Mums šiuo tarpu 
pakanka žinoti tą reiškinį, nesi
gilinant j paties paveldėjimo me į 
chanizmą.

Senėjimas yra biologinis pro
cesas. Gera senatvė jau prasi
deda jaunystėje. Ispanai turi 
gražių priežodžių apie senatvę, 
kurių viena sako: “La vejez sa-> 
na, cn la juventud se prepara” ■ 
— sveika senatvė jau jaunystė-,
jc pradedama ruošti. Kita: “La 

7. Koloidalinės sistemos teorija vejez sana, es hija de la juven
tud ordenada” — Sveika senat-J 
vė yra tvarkingos jaunystės 
dukra.

(Pabaiga,

Tą koriją galima vadinti taip 
pat Dispersijos Teorija. Disper
sija yra, kada kokios medžia
gos dalelės yra pasidalijusios ko 
kiamf' skystime. Pvz. cukrus iš
tirpsta visiškai vandeny, t. y. 
cukrus plaukioja vandenyje mo-

Automatiškas suradėjas
JAV valdžios tarnyboje esą

lekulų formoje. Paprasta drus- mokslininkai išrado įtaisą, kuris Į 
ka tirpsta vandenyje, t. y. plau- nuostabiu greitumu sujieško . 
kloji vandeny molekulų fermo- reikiamą informaciją iš pvz. f 
jc, bet ta pati druska yra kito- io,000 mikrofilminių plokštelių. ' 
kioje formoje alkoholyje, ar ben Išrado M. L. Kudcr.
zinc — dalelės bus kiek dideft- -------------- ------- —------------ -
nės. Tai yra koloidinė forma.
Jeigu slyvos įpilsi i vandenį, GUDAUSKŲ 
gausi vadinamą emulsiją. Gam- BEVERLY IHLLS GftLINYCIA 
toje pienas yra emulsija. Tai y- neriamu* gėlės dėl vestuvių, bankc- 
ra irgi dispersijos stovis. ( jei-
gu molį ,dėsi , vandeni ir su
plaksi, gausi vadinamą suspen-

2443 VYeat 63rd Street 
f ei. ntospect 8 0838 Ir PR 8-0831.

s®

LlGDfiSlO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Avė. Air Condltioned koplyčia 
BEpabUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams rūta

Tl.m*. kuri* gyvena kito** miesto dalyse; gausiaee
koplyčią arčiau Jūsų namų.

lOAIsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

I. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
Z. Turtas ............................................................... $58,000,000.00
3. Atsargos Fondas virš ....................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš I l-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED B Y 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JUSTIN MACKIEHICII, Presidcnt 

JUSTIN MACKIEVVICII, Jr., Vice-President

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

ANTHONY B. PETKT JS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.
CHICAGO, ILL. ‘ CICERO, ILL.

Telefonai — GRuvehiil 6-2345 arba
TOwnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama- >$9 Mes turime koplyčias
1 vimas dieną ir nak-
I tį, Reikale šaukite 
I mus.

visose Chicagos ir’ 

g Roselando dalyse ir'
tuojau patarnaujame

Standard Federal Savings
Z * x AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacramento) 

PHONE: Vlrginia 7-1141

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREEET Tol. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. IIALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

"ŠAŠAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
242*4 W. 69th STREET REpubUo 7-1213
2314 W 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME "
1424 8. bUth AVĖ. OLympic 2-5246 ir TOwuhaU 3-9687
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ŠIAPUS IR ANAPUS TEISYBIŲ
Antanas Gustaitis parašė būtų jeigu jis sakytųsi, kad au-

knygą Anapus teisybės. Mes 
bandėme toj knygoj jieškoti tei 
sybės, bet kur bežvelgėme jos 
neradom, nes viskas buvo šia
pus arba anapus teisybės.

Visur buvojau, virur kovojau, 
Visokiuos hiūšiuos buvau par

kritęs,
Kai prisikėlęs vėl uliavojau, 
Bučiavo ponios ir jų dukrytėš.

Tie posmai tikrai yra anapus 
teisybės. Teisybė būtų jeigu au
torius sakytų, kad niekas ne
bučiavo, gi šiapus, teisybės bū
tų jei autorius sakytų, kad jis 
ponias bučiavo. Šiapus teisybės 
posmas yra sekantis:

Ilsis parkuose stovylos,
Ir raiti ir pėsti,
Tik aš vienas nė ant ylos
Negaliu prisėsti.

Aišku, kad negali, bet jei gir- j 

tųs, kad gali, tada jau būtų ana 
pus teisybės; gi Jei kas nors pa
sodintų ant ylos tada būtų tik
ra teisybė.

ko jo Balfui dolerį, gi teisybė tai 
butų tada, jei prisipažintų, kad 
iš viso j Balfo parengimą nea
tėjo.

Vasario 16 d. pr^a prakalbinin- 
kas aiškina, kad mes esame lietu
viai, tremtiniai ir, kad mes turėjo
me kunigaikštį Vytautą.

MANO PARTIJA
Piktos musės ūžia ant pakaušio pliko.
Ir kaiinkur eina viskas po velnių.
Ai nenoriu garbint anei keikti Vliko,
Gali jie gyventi nors be marškinių.

Partija teverta tik šlapios mazgotės, 
Jeigu pats su dūšia jai nepriklausai, 
Svetima tetinka tik į peklą joti,
O savai kasdieną papades kasai.

Svetima netinka nė pašluostyt kojom, 
Savąją gi galim ant altoriaus dėt. 
Valdant jai pradėtų gėris Lietuvoje, 
Kaip girtuoklio nosis ružavai žydėt.

Ir turėtų žmonės pinigo, kaip ledo,
Ir blizgėtų sprandas, kaktos ir šilkai,
Ir suklūpę gerbtų partiją ir vadą,
Ponai, ponios, tetos, katės ir vaikai.

Vis kaip musės mintys ūžia mano plikėj, 
Ir aš vis suirzgęs kaip sena pana.
Ar ji būtų Vlike ar ji bus už Vliko 
Už visas geriausia partija mana.

Tie du draugai irgi priklauso Cicero medžiotojų ir meškeriotojų klubui

Kritika iš apačios
Sovietų Sąjungoje yra kriti

ka iš viršaus ir kritika iš apa
čios. Kai partijos pareigūnas 
numeta plytą iš trečio augšto j 

1 tarybinį pilietį, einantį gatve, 
tai kritika iš viršaus, gi kai tas 
pilietis bando plytgalį mesti į 

tretį augštą ir jis krisdamas 
vėl pataiko į piliečio pakaušį, 
tai kritika iš apačios.

Ir virpa širdis, ir virpa pirštai,
Kad nepajėgia aš jo užmiršt i.
Dainavau: klestėsi ar varge nų- 

/džiūsiu,
Su tavim gyventi ir numirt svei

kiau,
C dabar, pririjęs turkinų ir džiū 

, /sų,
Negaliu ištarti, ką kada sakiau.

Teisybė būtų jeigu autorius 
sakytų, kad jis stipriai užgėręs 
dainavo, šiapus teisybės būtų, 
kad jis daug norėjo kalbėti kaip 
padorūs lietuviai išgėrę ir pa
valgę daro, bet jei sakosi, kad 
nieko neveikė, tai aiškiai ana
pus teisybės.

Gal nuo horizonto debesų pilkų 
/ju

Rūtų vainikėlis per marias at- 
/plauks,

Bet tavęs jau niekas neužmuš 
/nė kūju,

Nes jau niekas niekas niekad 
/nesulauks.

Šis posmas aiškiai yra anapus 
teisybės, nes tikėtis, kad vaini
kėlis atplauks negalima, šiapus 
teisybės būtų jeigu tikėtum, 
kad atplauks, bet jau tikra tei- Į 
sybė būtų jeigu jie bent keli! 
atplūduriuotų.

Dažnai taip noris kitus išplūsti, 
Ar juos apverkti ateina ūpas, 
O iš to noro tik atsidūsti:
— Ne mano kiaulės ne mano

/pupos.

Šie posmai iš karto yra ana
pus ir šiapus teisybės, nes kitus 
plūsti norisi ne dažnai, bet vi
sada, kitų apverkti niekada ne
sinori, o jau dėl kišimosi, tai 
visada norisi kištis, ar pupos

Skuba taip, kaip niekadėjas, 
Kaip į banką daug įdėjęs.

būtų tavo, ar kiaulės, žodžiu, 
/plyši,/ia. kaiP ir vis<>j knygoj, vis 

sapnuosiu, vis auko- į šiapus ir anapus teisybės, o ant 
/siuos tau, J teisybės niekada neužmina, gal 

dabar, pravėręs savo lango kartais ir užliptų, jeigu jos bū- 
/plyšį, nors vienas atomėlis pasau-

Vien tik Pontiac’ą prie namų ty- Tačiau, nežiūrint visų poeti- 
/ matau. ^i teisinių kiaulysčių, šią 

knygą, kaip pats tų neteisybių

Dainavaurklestėsi ar varge nu-

Vis tave

O

Šis posmas yra irgi anapus autorius Aliūnui viename pos-
teisybės. Šiapus teisybės būtų me Para^ė, reikia skaityti dėl- 
jei sakytų, kad žiūri ne pro to: 
plyšį, bet pro visus langus, gi

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS

Moko plaukti
Policininkas prieina prie pilie

čio, kuris meškerioja neleistinoj 
vietoj ir sako:

— Čia negalima meškerioti.
— Aš nemeškerioju.
— Bet gi aš matau blizgę su 

' žuvele.
I — E, aš ją tik plaukti mo
kau.

Išmintingas perspėjimas
Kartą pas žymųjį bedievį Vol- 

tairą pietų metu svečiai ėmė 
kalbėti, kad nesą Dievo. Išgir
dęs tai Voltairas pradėjo juos 
tildyti. Svečiai žinodami, kad 
jis netiki, labai nustebo.

— Argi jūs tiek nesupranta
te ,kad tarnai išgirdę, jog nė-

Pastabos be komentarų
— Kai kas karo herojus ly 

gina prie Kalėdų eglutės, nes ra Dievo, gali mane užmušti, 
ir jie, kaip eglutės pirma deko- atsakė Voltairas. 
ruojami ir paskui išmetami.

Nepriklausoma Lietuva sau
sio 16 d. skelbia: Todėl, artė
jant Kalėdoms, įsigykime sau 
ir dovanų artimiesiems, vaikams 
ir jaunimui”. Miela matyti laik
raštį, pralenkiantį amerikoniš
kus ir pradedantį reklamą prieš 
11 mėnesių.

“Akademinėse Prošvaistėse” 

P. Natas rašo apie mandagumą 

taip:
“Nejauku buvo kai kitas, vė

lai nakt,' atsukęs radiją ir mo-

dusio”.
Viskas gerai, tik gaila, kad 

Natas neišaiškino, ar gražu vi
dunaktį pirmą kartą į svetimą 
butą lankytis.

šviesusis laikraštis Saulė ra
šo: “Tai vyreli, su svetimtaučia 
apsipačiavo, gerai padarė, bile 
kitokią gavo, ba tokia aptašys 
ir žmogum padarys”. Pagal 
Saulę vesti svetimtautes turi 
tik kelmai, kuriuos reikia ap
tašyti. 

— Svarbiausia, kas žmogui 
reikalinga būtų naujam automo 
bilyje, tai jis pats.

— Norėdama žmona gražiai 
išlaikyti jungtuvių žiedą, turi 
jį kasdieną maudyti plaunamų 
lėkščių vandeny.

— Mažas miestas tai yra to
kia vieta ,kur nėra turtingų po- na 
licininkų.

— Kartais geriau turėti myli
mą ir ją prarasti, negu padary- 

I ti trim vaikam, einantiems mo-

Linksma iš visur

Dievas ne kurčias
Mažamečio berniuko gimta

dienis artėjo sekančią savaitę.
Po vakarinių maldų jis garsiai 

1 pradėjo šaukti:
— Geras, Dieve, duok mano 

gimtadieniui naują dviratį ir e- 
lektrinį traukinuką.

Tai išgirdęs jo brolis paklau-, kyklon, namų darbus, 
sė:

— Kodėl taip garsiai meldie 
si, Dievas nėra kurčias?

— Dievas ne, bet mūsų sene 
lė tai kurčia.

Pasirinkimas
Pilietis aiškina savo draugui 

mesdamas pinigą: “Jeigu atsi
vers augštyn galva, tai eisiu 
d alinę alaus išgerti, jei atsivers 
erelis — eisiu su draugu palošti 
pokerio, o jei atsistos ant briau 
nos — sėdėsiu namie su žmo-

Du broliukai pjovė vantą 
Ir liūdnai dainavo,
Du vadavo per Atlantą 
Miestą Liudvinavo.

A Gttrtaitis

tinos paprašytas groti tyliau, su 
riko: “Ne tavo dalykas, kaip 
noriu taip groju, tu geriau ty
lėk”. Ir tie abu įvykiai dėjosi 
prie manęs — svetimo, pirmą 
kartą ir vienur ir kitur atsira

Tikrai taip gera, tikrai malonu,
Su juo kalbėti nors telefonu.

Spyglininkai guodžiasi
Geras žmogėnas iš Los Auge

les parašė Spygliam laišką dėl 
viešpaties dolerio 10 įsakymų, 
redaktorių linksmai nuteikda-

■ , — Lietuvos komunistai be ki
tų savo didžių darbų sakosi, jog 
ten yra padidėjęs vilnų derlius.
Mes dėl šio padidėjimo nė kiek 
nesistebime, nes dabar komunis 
tai Lietuvoje vilnas kerpa ne 
vien tik avių, bet ir nuo visų į 
kolchozus suvarytų ūkininkų.

— Vieni teigia, kad pirma rei 
kia idealo, kiti, kad pinigų, o I
idealų vėliau štsiras, treti, kad Ir Fcnr Rosos nuvys kaip žibuoklė, 
kiekvienas pinigų prilaikąs žmo Ir suks f?a'v$ dėl biudžeto meras, 
gus yra idealistas, o ketvirti tei ^.?^b“L.P™e^rtuokli’

— Kadangi šiandien valdžios 
i viskas yra apmokestinama, rei
kia tekėti iš meilės, o ne dėl 
turto.

— Sunkvežimio gale yra toks 
įrašas: “Nekviesk manęs į savo 
laidotuves”.

Neįmanoma
— Kodėl nevartoji vaistų ? 

— klausia gydytojas.
— Negaliu, daktare, kadangi 

ant butelio užrašyta: “Laikyti 
stipriai užkištą”.

— Nemiga yra toks daiktas, 
kuris lengvai persiduoda iš vai
kų į tėvus.

Neišgyvena ilgai
Keleivis sako viešbučio rašti

ninkui :
— Kiek kainuoja viešbutis pa 

rai?
Raštininkas pasako kainą, ku 

ri labai augšta.
— Turbūt, jei aš gyvenčiau

1 — Amerikiečiai pirmi pradėjo čia savaitę laiko, kainą suma-
į skirstyti metus į dvyliką mene- žintumėte?
šių, nes jiems viską reikia pirk- — Galbūt, bet savaitės laiko 
ti išsimokėtinai. čia niekas neišgyveno.

gia jog tik pametęs idealus ra
si pinigus.

— Lietuviškosios knygos va
jus, nežiūrint* dail. J. Pautie- 
niaus ir jo dukros pastangų, nu 
sisekė nekaip. Balys Pavabalys 
dėl šio reikalo taip posmavo:

• tf'
Valgau dešrą — bent skanumas, 
Koks iš knygų malonumas? 
Tad sušukime šauniai: 
Tegyvuoja lašiniai.

E. Tyl.

Keliame į pusdievius
Naujienų Nr. 19 radome ši

taip parašyta:

“Jonas Leonas ir jo šeima ta
ria širdingą ačiū Los Angeles 
gyvenančiam energingajam, vi
sur esančiam bei viską žinan
čiam, rašytojui-žumalistui Al
girdui Gustaičiui, kurio veiklus

mas žodžiais: “Kvaily, kvaily, bei, visokeriopas talkininkavi- 
pagalvok ką rašai”? Spygliai' mas įgalino tuojau pat jaustis 
galvojo, galvojo ir pagaliau nu-. kaip namie’

teisybė būtų jei autorius prisi- Skaityki šioj knygoj vis lapas j tarė, kad reikia pridėti vienuo-l Spyglininkai apsvarstę, jog 
pažintų, kad jis muses nuo au- Į /po lapo, liktas įsakymas: Žmonių, kurie visur esantis ip viską žinantis
tomobilio baidė, bijodamas, kad Kaip kūnas atšalo ir meilėj vi-
nesubraižytų. Šiapus teisybės 
yra ir šis posmas:

Kaip reikia kalbėti, aš pirmas

/riau,
Kaip svečią žemelę, nors batai 

/sušlapo,
Vis rankom akėjau ir nosim 

/ariau —
Ir bus tau kentėti geriau.

žilą dolerį garbina, kvailais ne- žmogus negali būti eilinis, vie-

Suvalgęs Šimtą bulvinių blynų, 
Ir daug užsrėbęs riebių kopūstų, 
Didžiulę meilę jaučia tėvynei, 
Daugiau ir Vlikas jos neįpūstų.

vadink.
S. C. iš Detroito atsiuntė pra

nešimą: “Aš išradau būdą pa
šalinti širdies ligą ir suradau 
kenkėją, kuris sustabdo širdį ir 
vargėą žmogelį nuvaro į kapus. 
Aš pats jau g liu drąsiai gy-

nu balsu nutarė Algirdą Gus
taitį pakeltį į pusdievius.

— Kaip tavo sūnelis moko
si?

— Labai gerai, — atsako tė
vas, mokytojai jį taip myli, kad

/tuoj stoju, 
Viešai apraudoju tėvynės ryto- 

/M
Kai reikia sušelpti nors Balfo

Nuostabus lietuvaičių 
tempas

“Vienybė” sausio 23 d. rašo 
apie New Yorko sporto klubą:

"Prieš du metu, M. Žukaus
kienės iniciatyva, pradėjo burtis 
LSK moterys krepšininkės. Šis 
vienetas netrukus žada viešai 
pasirodyti”.

Tokį didelį tempą išvysčiusios 
sportin’nkės supils visos pasau
lio moterų krepšinio vienetus.

venti be baimės. Ponai dakta- i dažnai prašo pasilikti po pamo-

Aš pirmas iš salės
/kyti.

šis posmas, kaip sakėme, yra

. .. . — Kas yra tas ponas su juo-
/vai ytį, da Į,arzda ? per yįgą vakarą jis 

einu parų- nenujejdo aj<ių nuo manęs, —

rai, į darbą su mano receptu”. 
Pranešame, kad daktarai tuo 
receptu nesinaudos, nes jie b'.jo 
užsitraukti gfcaborių rūstybę.

J. G. iš Chicagos ilgesniame 
eilėraštyje rašo: "Mane mažą 
mama pančiu ta:p pamokė, kad 
to neišdildė įspūdžiai nei jokie”. 
Džiaugiamės, kad kietas pantis 
amžinai primena šviesią vaikys
tę.

Brtižroklis iš Chicagos rašo, 
kad dr. Bylaičio tvirtinimu, pa
siremiant Frcudu, dideli žmo
nės veda dvilypį gyvenimą. Ne-

kU.

Jeigu turėčiau ne vieną, bet ke-.

klausia pagyvenusi panelė.

šiapus teisybės, anapus teisybės — Tai senų daiktų mylėtojas.

spėjome dar apsvarstyti, ar ge *nnHK dėl pajamų įno
ri: u būti dideliu ar mažu, bet 
vienlypiu. | darymą.

Vienf dieną nukvitinsi gėręs.

— Žinai, ko aš norėčiau 1957 
metais.

— Pinigų?
— Ne, ir be pinigų yra gerų 

daiktų. Tai bonai ir kelionės če
kiai.

Motinos laiškas sūnui
— Aš manau; sūneli, tu tenai, 

kariuomenėj, esi punktualus iri 
keliesi rytais iš lovos nustatytu j 
laiku. Galimas daiktas, nereikia i

Rieda gaili ašarėlė,
Kad mažutė dovanėlė.

Graboriai ir bolševikai
Vilnyje-skelbiasi vienintelis 

visai kuopai tavęs laukti pusry-1 graborius Petkus. Turbūt dėlto, 
čių, kaip namie tavęs laukdavo!kad jam labai patinka bolševi- 
visa šeima. ; kus laidoti. Tenka priminti, kad

bolševikai moka palaidoti ir sa
vo rėmėjus.

nori išmainyti į Lietuvą ir Amcri 
ką jo labai nebešildo.

Ką jie sako?
“Lietuvos žmonės, per savo

- Kaip nustatyti ar višta se- 
ar ne?

— Iš dantų, — ponas moky
tojau.

— Kokia nesąmonė! Višta 
neturi jokių dantų.

— Bet mes turim.

na

Scotia, N. Y., motoristas
kariuomenę, keisdami savo vals sustabdytas, nes neturėjo nu- 

Biinbos protėvis šildosi prie kros-' tybės vyriausybę, laikėsi Kons- uierio ant mašinos, pa3iaiokino,
Uncijos dėsnių, kiek tada bu- k^d Jam judėjimo valdyba už- 
vo galima daryti prie tUQ lai_ miršo atsiųsti varžtus ir veržek

Balys Pavabalys

Karas ir “Karas”
Prieš dvidešimt metų 
Atvyko čia teta.
Po dvidešimties metų 
Teta jau nebe ta.

Prieš metų kokią porą 
Ir aš čia atvykau.
Vos pakeičiau tik orą, 
Goodbyc visiem sakau.

Kai ūžė ten lėktuvai, 
Dairiausi į namus.
Dabargi šaldytuvai 
Atšaldė man jausmus.

Ilgėjausi Dubysos, 
Baisėjausi karu.
Tos mintys dingo visos, 
Važiuojant man „karu“.

Good bye visom idėjom, 
Good bye sapnam visiem.
Ne taip gyvent žadėjom,
Kai teko būt basiem.

Iš rinkinio
„Vizijos prie televizijos'

ku buvusios padėties”.
Dr. Bielskis, Dirva Nr. 4

Pagaliau būtų gera, krd mo
derni mokykla išaugintų žmonių 
kartą, kuri galėtų kalbėti ne 
vien tik sporto ir politikos klau 
smais. Lake Mills Graphic

Moters nujautimas patikimai 
įspėja, ką vyr?s darys sekantį1
kartą, bet spėjimas dar nėra1 
tiek ištobulintas nujausti, kokį' 
sekantį ėjimą padarys moteris.1

Chicago Sun-Times

— Kodėl savo automobilio vie 
ną pusę nudažei raudon i, o ant 
rą mėlynai?

— Todėl, kad jei pasitaikys! 
katastrofa, teisme galėsiu džiau 
gtis, kaip liudininkai vienas ki
tam prieštarauja ir maišosi.

Kapitalistas
Vienas vengrų pradžios mo

kyklos 10 metų berniukas taip 
mokytojui aiškino šv. raštą:

— Didžiausias buvo buožė ir 
kapitalistas Adomas: jis pats 
vienas sau turėjo visą rojų!

les.

Inžinierių baliaus metu šoka inž. 
V. Naudžius ir Elenutė Blandytė. 
Toliau matyti šoka dr. inž. Juzėnas 
iš Detroite^ su mergina, kurios pa
vardės nepavyko išaiškinti.

Vandens trūkumas
Vos laišknešys spėjo ateiti 

su laišku kaip leitenantas pa
ėmęs jį nuėjo pas komendan
tą, ir susijaudinęs jam tarė:

— Komendante, vyrai, ku
rie yra dykumose, kovoja su 
vandens trūkumu.

— Dykumose visuomet van
dens trūkumas, — ramiai at
sakė komendantas.

— Teisybė, bet šį sykį trūku
mas labai didelis: ženklas ant 
laiško yra prisegtas adata.


