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METAFIZINE PROBLEMA
AMERIKIEČIŲ LITERATŪROJ

Žvilgsnis į Thornton Wilderio kūrybą 
DR. A. ŠEŠPLAUKIS, New York

Problemos, keliamos šių die- kambarį, kur miegojo Pepita, ir

V. Mykolaitis - Putinas

nų amerikiečių literatūroj, nėra 
lengvesnės ir paprastesnės už 
tas, kurios buvo keliamos ir nag 
rinėjamos pereitą šimtmetį. Prie 
šingai, jos kaip tik yra sunkes
nės ir painesnės. Jeigu pereitojo 
šimtmečio pradžioj amerikiečių 
literatūroj pirmiausia atsispin
dėjo demokratijos įgyvendinimo 
reikalas, vėliau, po civilinio ka
ro, kilo tautos jungties proble
ma, o šimtmečio pabaigoje ne
mažesnė perėjimo iš agrarinio 
į industrinį ūkį problema, tai mū 
sų šimtmečio, ypač antrajame 
ketvirty, rašytojui teko susidur 
ti su gan subtilia metafizine ir 
apskritai žmogaus buities ir pas 
kirties problema.

Į realistinį tikrovės vaizdavi
mą, kokiu pasižymėjo U. Sinc
lair ar S. Lewis, vis labiau ir 
labiau ėmė veržtis ir gilesni gy
venimo klausimai. Metafizinės 
problemos rasi tiek Hemingway 
ar Faulknerio veikaluose, spren 
džiančiuose mirties ar blogio pro 
blemas, kiek ir O’Neillio ar M. 
Andersono dramose. Tačiau vie
nu pačių ryškiausių metafizinių 
problemų kėlėjų šių dienų ame
rikiečių literatūroj reikia laiky
ti Thornton Wilderį, kuriam šių 
metų balandžio 17 d. kaip tik 
ir suėjo 60 metų amžiaus, šia 

.proga žvilgterkim kiek artėliau 
į jo kūrybą. Raikieno jis stato
mas į vieną gretą su pačiu He- 
mingway, nors jų vaizdavimo 
keliai gan skirtingi.

Žiupsnelis biografijos

Gimęs Wisconsine, Th. Wilde- 
ris žyipią savo vaikystės ir jau
nystės dalį praleido Kinijoj, kur 
jo tėvas buvo konsulas. Tik vė
liau mokėsi bei studijavo Kali
fornijoj, Berkeley ir Ojai, dar 
Yale ir Princetono universite
tuose pasirinkęs, svarbiausia, 
humanitarinius mokslus. Po to 
buvo mokytojas Lawrenceville, 
N. J. kelerius metus, o nuo 1930 
iki 1936 m. buvo anglų kalbos 
lektorius Chicagos universitete, 
kur pusę metų dėstydavo, o ki
tą pusę skirdavo rašymui. Po 
pereito karo, 1950-51 m., dės
tė poezijos kursą Harvardo uni
versitete. Karo metu tarnavo 
amerikiečių oro žvalgyboj nuo 
1942 m.; po dviejų metų buvo 
pakeltas į pulkininkus. Dabar 
gyvena New Haven priemiesty 
Hamden, Conn., ir dažnai nau
dojasi Yale universiteto biblio
teka, kur sekąs naujausią litera
tūrą, pradedant archeologija ir 
baigiant medicina. Kelis kartus 
yra buvęs Europoj ir Pietų A- 
merikoj gu kultūrine misija.

Pagrindinės temos
Pavienio žmogaus ir visos žmo 

nijos likimas, gyvenimo prasmė, 
Dievo valios paslaptis, Apvaiz
da, blogio problema — štai te
mos, kurios nuolat nagrinėjamos 
Wilderio raštuose, tiek roma
nuose, tiek dramose. Žymiausias 
ir populariausias jo romanas, iš
leistas prieš lygiai 30 metų, yra 
“San Luis Rey tiltas”, kurio 
veiksmas imtas iš Peru nuoty
kio, kai, griuvus tiltui, žuvo pen 
ki asmenys, ir rašytojas čia pa
bandė iššifruoti Apvaizdos ran
ką. Dailus, tiesiog muzika
lus veikalo stilius. Toks yra 
ir perėjimas tiltu į amžinybę. 
Moteris, neturėjusi meilės tiek, 
kAd net jos duktė pabėgo nuo 
jos, pamato savo klaidą, nori 
taisytis ir savo tragedijos iš
vakarėse šitaip pamato amžiny
bę: “Beveik aušp, kai ji baigė 
laišką. Ji atidarė duris į balko
ną ir žiūrėjo į dideles eiles žvaig 
idžių, spindinčių viršum Andų 
kMnų. Per visas nakties valan
das nedaug kas tegirdėjo jas, 
visas dangus skambėjo nuo tų 
konsteliacijų giesmės. Paskum 
ji paėmė žvakę ir nuėjo į kitą

praskleidė sudrėkusius plaukus 
nuo mergaitės veido. “Dabar aš 
pradėsiu”, šnabždėjo ji. “Dabar 
aš pradėsiu naują gyvenimą ir 
tau bus gera pas mane...” Po 
dviejų dienų, kai jos grįžo iš Li
mos, tiltas lūžo ir jos žuvo” (p. 
86).

Kiti epiniai veikalai
“Kabalos” romane, rašytame 

metais prieš tai, ir “Andros mo
tery”, rašytoj ketveriais metais 
vėliau, keliamos irgi panašios 
problemos, nors tuodu veikalu

Thornton Wilder

ir nėra susilaukusiu panašaus 
skaitytojų dėmesio, kaip “San 
Luis Rey tiltas”. Vengęs rea
laus gyvenimo vaizdavimo, ra
šytojas kaikurių kritikų buvo 
apšauktas “eskeipistu” ir iš epo 
perėjo į dramą, kuria jis dar 
labiau išpopularėjo. Bet vėl 1947 
m. išleido romaną “Kovo aidas”, 
kur su nemažesniu atkaklumu, 
kaip ir anksčiau, gilinasi į am
žinąsias problemas, nors ir ma
to, kad nevisad į jas gali duoti 
ajtsakymą. “Kovo aiduose” Ce
zaris sako: “Žmogus — kas 
tai? Ką mes žinom apie jį? Jo 
dievai, laisvė, mintis, meilė, pas 
kirtis, mirtis — ką tai reiškia?” 
(p. 8). Vienintelis Cezario at
sakymas: “Leiskit man išmesti 
iš galvos vaikišką mintį, kad 
yra mano pareiga rasti pasku
tinį atsakymą, liečiantį žmogaus 
prigimtį” (p. 232). Abejotina, 
kad tai būtų ir paties rašytojo 
atsakymas (plg. H. Straumann, 
Amęr. lit. in the 20th cent., p. 
177).

Draminė kūryba
Metafizinė problema su nema

žesniu ryškumu kyla Wilderio 
draminėj kūryboj. Čia jis be to 
dar pasirodo su nauja technika, 
su scena be dekoracijų. Žinomi 
ir trumpi 3 min. vaidinimai, ku
rių visas rinkinys pavadintas 
“Angelu, sudrumstusiu vande
nį”, kur rodoma, kad kančia 
nėra beprasmiška. “Mūsų mies
tas” (1938) primena “San Luis 
Rey tiltą”, nes rodo kasdieninį 
miestelio gyvenimą, kuriam ypa
tingos amžinybės prasmės duo
da mirties atvejais.

Nors Wilderio drama “Iki pas 
kutiniųjų” (angį. “The skin of 
our teeth”, 1942) ir primena 
Camaus Sizifą, bet žmonijos nuo 
polio ir pakilimo pastangose įžiū 
rimą gilesnė prasmė. Net ir pas
kutinysis Wilderio veikalas “Gy 
venimas saulėj” (1955) rodo gi
lesnę aukos reikšmę, negu J. P. 
Sartre “Nugalėtojai” (Victors).

Domisi lietuvių kultūrine 
padėtim

Miela čia priminti, kad Thom- 
ton Wilder, gilios erudicijos ir 
plačios kultūros rašytojas, domi
si ir mūsų lietuvių kultūrine pa
dėtim. Prieš pat išplaukdamas 
į Europą šiomis dienomis, jis 
šių eilučių autoriui rašė: “Turiu 
labai daug klausimų ir mielai 
norėčiau su Jumis juos išsiaiš
kinti, gaila, kad turiu išvykti ir

BALTIJOS JŪRAI
Sveika būk, Baltijos nerimstanti 'banga!
Tu šiandien sutinki mane rūsčiai putota.
Pro jūros vandenų suaudrintąjį plotą
Tu prabyli didžia juodų gelmių jėga.

Sveika būk, Baltija, tėvynės mano jūra!
Kaip paukštis į tave ilgėdamas skridau.
Tegu ir dar rūsčiau tava gelmė paniūra,
Aš tik šviesius jausmus dainuosiu šiandien Tau.

Kaip griausmo aidas toli tavo bangos dunda.
O iš arti sūriom purslų srovėm užliesi.
Tu žavinti grėsmė, svajonė ir pagunda — 
Maištaujančia galia pavergti kėsiniesi.

Gūdžiai Birutės kalne senos pušys švokščia, 
Pritardamos audringų vandenų bangoms.
Ir aš neramią širdį išdainuoti trokščiau, 
Paklusdamas dėkingai vien tik rau ir joms.

Bet šiandien vakarę mačiau tave kitokią,
Kai glaustėsi į krantą bangos tylutėliai.
Sujaudinta akis vos prieblandoj suvokia,
Kaip žaidžia atspalviai ir šviesos, ir šešėliai.
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Ir pušys atokiau Birutėj susigūžę.
Tyliai vakarini dvelkiant kažką siaudžia, šlama, 
O sutemų metu nebežinai, kas ūžia
Saulėlydžio garsu plačiai paskleistą gamą.
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Mačiau tave ir vėl dienovidžio kditrbj,
Kat karštas kopų smėlis ka ip sidabras žvanga 
Ir mėlynoj erdvėj auksinės stygos groja.
Ir rankos tiesiasi į skaidrią, vėsią bangą.

Sveika būk, Baltija, myliu tave visokią: 
Vidudienių kaitroj ir sutemų šešėly,
Ir kai putotos bangos, šėlstant audrai, kriokia 
Ir įnirtingai graužia baltų kopų smėlį.

Džiaugiuosi tavimi ir tavo galios mostu,
Ir laisvės plotuose išaugusia jėga.
Laisvų, šviesių bangų tėkmė neatsibostų —
Joje gyvenimas kova ir atvanga.

Ar skausmo valandą, ar laimės trumpą mojį — 
Man su tavim giliau krūtinė atsidūsta.
Tu sielą paguodi, kaip guodžia mylimoji^ 
Pravėrusi duris į tuščią, nykų būstą.

Sveika būk, Baltija, tėvynės mano jūra!
Kaip paukštis į t avė ilgėdamos skridau.
Tegu ir dar rūsčiau tavo gelmė paniūra,
Aš tik šviesius jausmus dainuoju šiandien tau.

DAINOS IR GIESMES 
KONKURSO REZULTATAI

Premijas laimėjo Br. Markaitis, J. Gaubas ir J. Strolia
PROF. VLADAS JO KŪRENAS, Chicago, III.

Mūsų gerb. mecenato kun. J. 
Prunskio globojamas dainai ir 
giesmei parašyti konkursas iš
šaukė gražaus susidomėjimo mū 
sų muzikų tarpe. Buvo iš viso 
prisiųsta 22 kūriniai, jų tarpe 
vienas — iŠ Australijos, kiti vi
si — iš JAV. Bendras atsiųstų
jų kūrinių lygis buvo, palygina
mai, augštas; jų tarpe mažai bu
vo visai nesvarstytinų dėl per 
primityvaus lygio. Jury komisi
ja, — sąstatu VI. Jakubėnas — 
pirmininkas, nariai — Alice Ste
phens, kun. B. Chomskis, A. 
Kutkus ir A. Skridulis — turė
jo, pagal konkurso nustatus, 
gan plačią veikimo laisvę, bet 
tuom pačiu ir ypač sunkų užda
vinį.

Iš premijoms paskirtos — 500 
dolerių sumos — pusė turėjo 
būti skirta pasaulietiško pobū
džio dainai ar giesmei, chorui 
ar solo balsui, pagal komisijos 
pasirinkimą. Antroji pusė buvo 
numatoma religinio pobūdžio kū 
riniui, irgi siauriau neapibūdi
nant, ar grynai bažnytiniam, ar 
tik religinės dvasios. Abiem at
vejais turėjo būti atsižvelgta 
tiek į menišką lygį, tiek ir į prak 
tišką pritaikomumą mūsų gyve
namoms sąlygoms, išeinant iš

šiuokart nebespėju. Man ypač 
rūpi kaiką daugiau sužinoti apie 
Jūsų krašto kultūrinio gyveni
mo tęstinumą per visus šiuos 
sunkiuosius metus”. Reikia ži
noti, kad Wilderio, kaip Ame
rikos kultūrininko, žodis yra 
reikšmingas ir svarus, ir jis jau 
buvo paskleistas daugely Eu
ropos ir užeuropio kraštų.

kūrinio išpildymo galimumo, o 
taipgi ir iš jo teksto dvasios.

Jury komisijos darbas 
Reikalinga turėti minty, kad

kiekviena jury komisija yra ko
lektyvus organas, kurio atskiri 
nariai gali turėti gan skirtingų 
pažiūrų į savo uždavinį. Galima 
todėl priimti kaip praktišką pas 
tabą, kad konkurse premijuo
tas kūrinys, laikui bėgant, nevi- 
suomet pasirodo tikrai buvęs 
vertingiausias, o atmesti kūri
niai nevisuomet esti niekam ne
tinkami. Kartu gi istorija paro
do, kad rimta jury komisija ga
rantuoja, jog pro ją nepraeis 
visai silpnas veikalas. Tupint 
visa tai galvoj, visdėlto nėra kliu 
čių, kad jury komisijos nariai 
pažiūrėtų j savo darbą visu ga

Lietuvio sodyba

limu sąžiningumu ir nuoširdu
mu, sprendimuose gi jos kolek
tyvas jieškotų, išeinant iš ap
linkybių, didžiausio objektyvu
mo.

Šio konkurso premijas spren
džiant buvo nusistatyta laikytis 
sekančios procedūros: kiekvie
nas komisijos narys paeiliui pa
siėmė visą prisiųstą medžiagą 
susipažinimui; galutinos nuomo
nės buvo suderintos ir formu
luotos bendrame posėdyje. Vo
kai su tikromis konkurso daly
vių pavardėmis buvo atidaryti 
Kultūros fondo valdybos nariam 
dalyvaujant tik po to, kai mu
zikų komisija jau premijas buvo 
paskyrusi. Visuomenėje tenka 
girdėti nuomonių, kad muzikai 
atspėją vienį kitų stilius ir sla- 
pyvardes, tačiau šį kartą tikrai 
buvo staigmenų vokus atida
rius.

Premijuotoji daina

Už pasaulietiško pobūdžio dai
ną vienbalsiu sprendimu premi
ja buvo pripažinta dainai vyrų 
chorui, vardu “Šilainė”, J. Ais
čio žodžiais, kurios autorium pa
sirodė esąs kun. Bruno Marku
tis. Jo kūrinys yra gan naujo
viško pobūdžio: jis ypač įdomus 
tuom, kad veikia originaliai ir 
naujai, nors jame nevartojami 
aštriai disonuoją sąskambiai, bal 
sai gi vedami lengvai ir natūra-* 
liai, diatoniškai, be chromatiz
mų. “Šilainė” turi ne tik origi
nalaus talento, bet ir augštos 
kompozicinės technikos antspau 
dą; joje nėra aiškių liaudies dai
nų motyvų, bet jaučiasi lietu
viška dvasia. Atrodo, ją pajėg
tų išmokti mūsų stipresni vyrų 
chorai, nors tam reikės padėt 
nemažai darbo. Kun. Br. Mar- 
kaičio vardas, kaip išmokslinto 
ir talentingo kompozitoriaus, y- 
ra jau mums žinomas. Viena jo 
daina, taip pat J. Aisčio žo
džiais, buvo atlikta Al. Stephens 
choro, kita buvo įtraukta į pra
eitos vasaros Dainų šventės pro 
gramą.

Premijuotos giesmės
Prisiųstų religinių giesmių tar 

pe nebuvo rasta nei vienos, ku
ri, komisijos nuomone, tiktų vie
nintelei premijai. Komisijos nuo 
monės buvo čia labiau pasiskir- 
sčiusios ir, pagaliau, buvo rasta 
sekanti išeitis: pusę skirtos su
mos — 125 doleriai — buvo pri
pažinta kūriniui “Mišių gies
mės” ; jų autorius — Juozas Gau 
bas. Šis kūrinys laimėjo komi
sijos daugumos pripažinimą ne 
tiek dėl grynai meniško įdomu
mo, kiek dėl harmoningo suside
rinimo tarp autoriaus pasistaty
to aiškiai apibrėžto uždavinio ir 
tarp sklandaus bei stilingo jo 
įvykdymo. “Mišių giesmės” yra 
eilė bažnytinių giesmių' pagal 
mišių eigą, išlaikytų visai pap
rastoje Bažnyčios reikalavimus 
atitinkančioje su švelnia religi
ne nuotaika, tinkamų giedoti 
dviejų ar keturių balsų papras
tam chorui. Komisijos daugu
mos nuomone, toks kūrinys yra 
labai pageidaujamas ir bus labai 
naudingas mūsų dabartinėmis 
sąlygomis. “Mišių giesmių” au

torius Juozas Gaubas yra pa-, 
žengusio amžiaus muzikas, šiuo 
metu gyvenąs Dorchester, Mass. 
Lietuvoje jis buvo žinomas, kaip 
pedagogas ir vokalinis kompozi
torius. Jis buvo ilgamečiu Peda
goginio instituto muzikos lekto
rium Klaipėdoje, vėliau Šiau
liuose, o dar vėliau Vilniuje. 
Religinės muzikos srityje jis y- 
ra išleidęs 6 giesmes, kurių vie
ną: “Exaltabo de Domine” bu
vo plačiai prigijusi. Jis yra taip 
pat muzikos vadovėlių autorius; 
jo parengta plati "Muzikos te
orija” buvo pripažinta Švietimo 
ministerijos ir rengiamae spau
dai.

Gavėnios ir Marijos giesmės

Antroji vieta, su $75.00 pre
mija, pripažinta Gavėnios gies
mei “Eik kentėk”, kurios auto
rium pasirodė taip pat kun. Br. 
Markaitis (giesmės stilius gero
kai skiriasi nuo “Šilainės”). 
“Eik kentėk” yra bažnytinio po
būdžio giesmė su gilia, liūdesio 
pilna nuotaika ir melodingu bal
sų vedimu.

Trečioji vieta su $50 premija 
buvo paskirta Juozo Strolios kū
riniui “Marija”, parašytam miš- 
ram chorui, solistui ir vargo
nams ar fortepionui. Šis veika
las nėra tiek originalus, kaip kai 
kurio kiti J. Strolios darbai, bet 
nuotaikingas rimto kompozicinio 
darbo ir logiškai pravestos for- 
ms; jis gali būti gražiu įnašu 
mūsų religinių koncertų progra
mose.

J. Strolia, pagal pirmykštę 
profesiją, pmuikininkds, tačiau 
Lietuvoje buvo iškilęs kaip chor 
vedys ir dainų autorius. Trem
tyje jis ypač iškilo kaip kompo
zitorius, nustebinęs savo darbo 
rimtumu ir kruopštumu, o taip
gi ir gilia nuotaika. Atvykęs i 
Braziliją, bet dabar vėl sugrįžo 
į JAV ir yra Philadelphijos lie
tuvių ansamblio vedėju.

Konkurso laimėjimai

Konkursai parašyti muzikos 
ar literatūros kūriniui turi vie
ną pagrindinę idėją: paskatinti 
mūsų kūrybą. Šiuo atveju, kun. 
J. Prunskio paskelbtas konkur
sas išprovakavo mūsų muzikus 
parašyti visą eilę vokalinių kū
rinių. Mūsų muzikinė literatū
ra tapo praturtinta ne tik premi 
juotais, bet ir “atmestais” kū
riniais, kurių tarpe yra vienas 
kitas tikrai vertingas. Visus pre 
mijuotus ir kaikuriuos nepremi
juotus numatoma išleisti prie 
“Muzikos Žinių”.

Sveikinant šio konkurso me
cenato iniciatyvą ir pripažįstant 
konkurso naudą, pageidautina 
tačiau būtų neužmiršti ir kito 
būdo turtinti mūsų kultūros lo
byną, praktikuojamo visam pa
saulyje, būtent, užsakyti vieną 
kitą kūrinį pas mūsų žymiuo
sius muzikus, prisitaikant prie 
jų sugebėjimų ir norų. Tai ypač 
tinka didesnio maštabo veika
lams. Daugelis žymių pasaulinių 
kūrinių, kaip pvz. Verdi opera 
“Aida”, Mozarto “Reąuiem” ar 
Čaikovskio baletai, yra gimę už
sakymo būdu.

KRONiKA
• V. Mykolaičio-Putino eilė

raštis “Baltijos jūrai”, kurį čia 
spausdiname, yra imtas iš se
niai Vilniuje išleisto jo poezijos 
rinkinio, pavadinto “Poezija”. 
Toje knygoje įdėtame autoriaus 
žodyje Mykolaitis-Pūtinas rašo: 
“Aš patenkintas, kad būdingiau 
siuose šios knygos eilėraščiuose 
skamba giiūtojo krašto meilė, 
laisvės troškimias, protestas 
prieš dvasinę prievartą ir smur
tą, pasididžiavimas žmogaus di
dybe, o sielvartas dėl menkys
tės ir kiti poeto plunksnos verti 
jausmai”. Tie Putino žodžiai ra
šyti 1956 m. gegužės 7 d. Ta po
ezijos knyga išleista Valstybinės 
Grožinės Literatūros leidyklos; 
knygos redaktorius Alf. Maldo
nis, dailininkas A. Kužas, techn. 
red. V. Serapinas, korektorius 
V. Ražinskienė, tiražas 10,000.

• K. C. Cirtautas, jaunas, 
stropus mokslininkas davė nau
ją, papildytą laidą savo studijos 
apie tremtinius, kurios pirma 
laida išėjo 1950 m. Vokietijo
je, o kurią dabar naujai perkur
tą išleido Meador Publishing Co., 
Bostone, Mass., pavadintą “The 
Refugee” . Šiame veikale auto
rius svarsto benamių atsiradi
mo priežastis: išvietintųjų, pa
bėgėlių, išvarytųjų psichologiją, 
pergyvenimus žmogaus, aplinky 
bių nuvesto į svetimą aplinką, 
netekusio pastogės ir savo pro
fesijos darbo. Toliau, autorius 
svarsto moralines tremtinio pro 
blemas, jo nusivylimus, indife
rentiškumo nuotaikas, ryžtingu
mo pradus jo psichologijoj, jo 
ateities kelius ir kryžkeles j de- 
kadentizmą ar augštesnės kul
tūros gyvenimą. Autorius taip
gi svarsto asimilacijos procesą 
tam tikrame krašte ar pasiliki
mą laisvojo pasaulio piliečiu.

Ši mūsų lietuvio studija susi
laukė gražaus įvertinimo moks
lo pasaulyje: plačiai pagarsėjęs 
prof. Pitirim A. Sorokin, dės
tąs Harvardo universitete, šiai 
knygai yra parašęs įžangą, ku
rioje apie šią psichologinę studi
ją sako, kad “mažai tėra vei
kalų, kurie taip meistriškai pa
vaizduoja vidinį pabėgėlio, trem 
tįnio pasaulį ir tuos pasikeiti
mus, kuriuos ta benamio padė
tis įneša į jo sielą, mintį ir visą 
asmenybę, kaip ši Cirtauto kny
ga”.

Knygos autorius Kaz. Cirtau
tas yra gimęs 1915 m. Tauragės 
apskr. Studijavo Bransbergo bei 
Vroclavo universitete, kur gavo 
daktaro laipsnį. Dėstė Ukmer
gės mokytojų seminarijoje, do- 
centavo Erla^eno universitete, 
Bambergo seminarijoje, nuo 
1953 m. pakviestas dėstyti Šv. 
Širdies kolegijoje Nevvtone. Jo 
disertacija buvo apie St. Saikaus 
kio filosofinę pedagogiką, o ha
bilitacijos darbas — Moralinio 
auklėjimo problema. Netaip se
niai, 1952 m., išėjo iš spaudos 
jo studija “Skausmo pergalė”.

• Motina Gailestingoji, tokiu 
pavadinimu kun. J. Prunskio pa
ruošta gegužės mėnesio skaity
mų knyga, jau baigta spausdin
ti. Knyga turi 120 pusi., viršelis 
papuoštas Fra Angelico paveiks 
lu. Veikale surinkta daugybė 
faktų, gausiai mokslininkų, ra
šytojų, poetų pasisakymų apie 
Mariją. Čii randamas aprašy
mas ir Liurde išgijusios lietuvai
tės, bei nupasakojimas nuosta
bių Liurdo įvykių, kuriuos ma
tė lietuvių ekskursija. Knygą 
išleido Lietuviškos Knygos klu
bas .vadovaujamas kun. Vyt. 
Bagdanavičiaus. Knygos kaina 
— $1.30. Gaunama "Drauge”.

• Senojo Testamento antra
sis tomas lietuviškame vertime 
jau renkamas Romoje; šiuo me
tu renkama pranašo Izaijo kny
ga. Iš viso tas tomas turės apie 
1,400 pusi. Numatoma, kad bus 
išspausdintas rudenį. Jo tekstą 
paruošiant daug dirba vysk. V. 
Padolskis ir prel. L. Tulaba.
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BENRUOMENĖ IR DRAUGIJA
Šiandien daug yra kalbama ir 

rašoma apie bendruomenę, bet, 
matyti, iš tų kalbų ir raštų kai- 
kam vis dar yra nelabai aišku,

menė nemaža primena draugi
ją, kuri irgi reiškia “draugų 
sambūrį; organizaciją”; plg.
bendras,-ai: bendrija “draugija,

kas gi iš tikrųjų yra ta bendruo- draugystė”, bernas; bernija 
menė, jeigu dabar manoma iš-Į “bernai, bernų būrys” (kur tik 
leisti net visą rinkinį straipsnių, bernija, ten ir šunija, t. y. kur
kuriuose būtų plačiau išgvilden
ta jos reikšmė ir uždaviniai. Ši
tame straipsnyje norima trum
pai paliesti bendruomenės reikš
mę iš kalbos pusės.

Pats žodis bendruomenė yra 
ne gyvosios žmonių kalbos pa
daras, bet vėlyvas naujadaras, 
su priesaga -uomenė sudarytas 
tuo pat būdu kaip pvz. diduo
menė “suaugę šeimos nariai; di
dieji ponai, didikai”, jaunuome
nė “jaunieji žmonės, jaunimas”, 
mažuomenė “mažieji žmonės; 
nepilnamečiai šeimos nariai, ma
žieji naminiai gyvuliai”, ir tik- 
ruomenė “tikrieji giminės” ir 
kt. Šios rūšies dariniai daugiau
sia yra sudaryti iš būdvardžių, 
pvz. diduomenė iš didis, jaunuo
menė iš jaunas, mažuomenė iš 
mažas ir tt. Pagal tai, atrodo, 
ir bendruomenė visų pirma ga
lėtų būti sudaryta iš būdvardžio 
bendras “visiems priklausomas, 
visų; kartu daromas, atlieka
mas”. Bet šalia to būdvardžio 
pagrečiui dar vartojamas ir tos 
pat darybos daiktavardis bend-' 
ras,-ai “draugas, bičiulis, sėb
ras, dalininkas”, kuris irgi ga
lėjo turėti įtakos bendruomenės 
darybai.

Pirmoji bendruomenės reikš
mė yra kolektyvinė — “commu- 
nity, ‘ communaute, Gemein- 
schaft, obščina”, t. y. bendrai 
gyvenančių ar dirbančių žmo
nių (bendrų, bendrininkų, dali
ninkų) santalka, visai panašiai 
kaip jaunuomenė yra “jaunų 
žmonių kolektyvas, visas jauni
mas,” kariuomenė yra tam tik
ras karių kolektyvas ir tt. Tai 
patvirtina ir kitų kalbų atitik
menų daryba; pvz. ang. commu- 
■ity per lot. communitas yra 
kilusi iš communis “bendras”, 
vok. Gemeinschaft iš gemein 
“t. p.”, rus. obščina iš obščij ir 
tt. Todėl šiuo atveju bendruo-

tik daug bernų, ten vienas kitą 
ir užsipjauna) ir tt.

Bet savo reikšme bendruome
nė skiriasi nuo draugijos: drau
gija yra grupė, sambūris žmo
nių, laisvai draugėn susijungu
sių dėl bendrų specifiškų reika
lų ar bendro specifiško tikslo 
(Plg- gydytojų, rašytojų 
draugija), o bendruomenė yra 
tam tikras kolektyvas kaip vie
netas, draugėn susietas ilgame
čiais, istoriniais arba prigimti
niais saitais — kalba, praeitimi, 
papročiais, tradicijomis, tikėji
mu ir kt. Taigi draugija, pasa
kytume, yra techninis, tam tik
ru laiku ir tam tikrų žmonių su
planuotas ir kiekvienu metu pa
keičiamas arba panaikinamas 
kolektyvas, o bendruomenė yra 
substancinė, istorinė žmonių 
santalka, kuri gyvuoja tol, kol 
jos nariai jaučiasi esą susieti mi
nėtaisiais ryšiais, kol jų glaudus 
sambūvis teikia jiems medžiagi
nės bei dvasinės naudos, ir bend
roji praeities patirtis bei pažin
tis įgalina jų savaimingą kūry
bą ir puoselėja bendrus ateities 
lūkesčius. Tipiškas tokio kolek
tyvo pavyzdys gali būti žydų 
bendruomenė, kuri buvo susior
ganizavusi kuriantis nepriklau
somai Lietuvai ir veikė kaip tau
tinis vienetas net su tam tikra 
vadovybe (arba atstovybe).

Kitu tokiu pavyzdžiu laikyti
na dabartinė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, į kurią ryžtama
si suburti visus laisvuosius lie
tuvius, siekiančius išlaikyti ir 
ugdyti savo tautybę, kalbą, tau
tines bei valstybines tradicijas 
ir nepalaužiamą valią rūpintis 
laisvosios Lietuvos atkūrimu. 
Vadinas, čia pirmoj vietoj turi 
rūpėti ne specifiški, grupiniai 
reikalai, bet visiems lietuviams 
bendras tikslas — lietuvybė, 
Lietuvos laisvė.

MECHANINE ŠIRDIS

I)r. Selwyn McCabe, Otagos (Naujojoje Zelandijoje) universiteto pro
fesorius, demonstruoja naujų mechaninę širdį, kuri veikia varoma 
vandeniu ir kuri reikale gali pavaduoti nesveikų žmogaus širdį. Tų 
lanksčių plastinę širdį, su j>eMvaroiuis ir užvožais demonstravo medi
kų suvažiavime Chicagoje.

šalies” (iš opus Nr. 2). Be to, 
buvo rečituota dviejų liaudies 
dainų, vieno B. Brazdžionio eilė
raščio ir V. Tamulaičio novelės 
vertimai .

• Danutė Paškevičiūtč-Klimie 
nė, gyvenanti Richmond Hill, 
N. Y., ruošia spaudai novelių rin 
kinį.

• V. Mincevičius, lietuvis ku
nigas, sėkmingai besidarbuojąs 
Italijoje, parašė straipsnį 100 
pusi. apie Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje. Jis išspausdintas kolek
tyviniame leidiny “Tylos Bažny 
čia”. Leidinys, skirtas popie
žiaus jubilėjui atžymėti, nese
niai išėjo iš spaudos.

JEI BALDŲ REIK

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

KULTŪRINĖ KRONIKA
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• Baltų draugijos Vokietijoje 
kultūrinis parengimas. Pažin
tims su Pabaltijo tautomis ir jų 
kultūra Vokietijos visuomenėje 
skleisti draugija, kurią jau iš 
lietuviškosios spaudos pažįstame 
Baltų draugijos Vokietijoje var
du, suruošė vėl Lueneburge, Š. 
Vokietijoje, paskaitų-diskusijų 
ciklą. Tokį pat parengimą drau
gija buvo suruošusi ir pereitų 
metų pradžioje. Šiais metais pa
rengime dalyvavo 76 asmenys, 
jų tarpe daug vokiečių akade
mikų, menininkų ir visuomenin- 
kų sluogsnių atstovų. Parengi
mo dalyvių tarpe buvo taip pat 
JAV ambasados Bonnoje atsto
vas JAV generalinio konsulato 
Hamburge konsulas ir Vokieti
jos užs. reikalų ministerijos pa
reigūnas baronas dr. Maydell. 
Iš lietuvių šį kartą parengime 
dalyvavo draugijos lietuviško
sios sekcijos pirmininkas ir lie
tusių bendruomenės Vokietijo
je pirmininkas J. Bataitis, drau
gijos lietuviškosios sekcijos val
dybos narys Banaitis, dr. A. Ge

rutis, prof. dr. A. Maceina, K. 
Drūnga, dr. J. Norkaitis, dr. 
P. Rėklaitis, dr. P. Karvelis ir 
Bonnoje studijuojantieji studen
tai K. Dikšaitis ir J. V. Bylai- 
tis.

Paskaitų cikle labai gerai pa
ruoštas ir įdomias paskaitas iš 
lietuvių skaitė V. Banaitis apie 
dabartinę pabaltiečių muziką ir 
prof. A. Maceina apie pabaltie- 
tiškosios emigracijos uždavinius 
laisvajame pasaulyje. Šios dvi 
paskaitos, pridėjus dar latvio 
docento N. Valters paskaitą apie 
jaunimo problemas už geležinės 
uždangos, buvo pateiktos me
džiagos, įdomumo ir intelektua
liniu požiūriu pačios stipriausios.

Prof. Maceina ragino, neuž
sidarant vien savuose tautiniuo
se kiautuose, išplėsti mūsų tau
tinį “geokultūrinį” vaidmenį į 
europinę plotmę.

Tų kultūrinių diskusijų metu 
buvo meninė programa. Iš lie
tuviškų dalykų buvo sugrotas 
ir labai palankiai klausytojų pri 
imtas V. Jakuįjėno “Iš pasakų

Lovos visų dydžių ir spalvų, tik .................................... $19-50

Matracai, vatiniai su spalvotu viršum .......................... $|2-50

4 stalčių komodos, ąžuolo ar riešuto spalvos............ $29 00
Komodos su šlifuotu veidrodžiu .................................... $64-50

.2 dalių miegamo kambario baldai, ąžuolo ar
riešuto spalvos, tik ............................................................. $96-00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

Dienai sofos, nakčiai lovos, pas mus tik ......................$39-00
2 dalių sofa ir kėdė, visokių spalvų .... /•............ $129-00
7 dalių saliono baldai (sofa, kėdė, 3 staliukai ir 

2 lempos), tik ........................  ........................ ................. $199-50

Rašomieji stalai, ąžuolo ar mahagony...........................$39-°0
” ” su formica viršų ............................... $49*00

Knygom spintos su stiklo durim .................................... $29-00

su šlifuoto stiklo stumdomora durim $39-00

Virimui porcelano pečiai, tiktai .................................. ,.. $99-00

5 dalių virtuvės stalai su formica viršum................. $49-50

Vilnoniai kilimai 9X12 dydžio, nuo .......... ............... $49-95

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

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

„ sekmadienį 12—5 valandos
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• Poetas Kazys Bradą mis y-
ra paruošęs naują eilėraščių rin 
kinį, kuris vadinsis “Morenų ug
nys”. Apie šią naujieną pirmą 
kartą patirta Biltimorės ateiti
ninkų sendraugių susirinkime, į- 
vykvsiam jo' pastogėje Verbų 
sekmadienį. Iš savo naujojo rin
kinio autorius susirinkusiems 
paskaitė porą eilėraščių ciklų. 
Nesunku buvo iš to pastebėti, 
jog poetas lieka ištikimu gimto
sios žemės tematikai ir trumpų 
eilėraščių formai, bet drauge y- 
ra ir šviežias bei nepasikarto
jantis. Tai bus naujos ir bran
džios poezijos rinkinys. Reikia 
tik laukti, kad greičiau būtų at- 
sp 3 usdintas.

• Prof, V. K. Jonyno, dėstan
čio Fordhamo universitete, kū
rinių sukaktuvinė paroda įvyks 
Chicagoje šių metų rudens se
zone.

Ar Marija apaireifike Lietuvo> 
Atsakymą rasite J. Budzeiktz' ku 
tCitėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centu
>• galiu gauc

*n K A l> M B
4545 W. 63* St.7 Chicago 29, IU. 
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•iefoua. GRovahM' « IS»»

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

-»» (’T a TV'' » (flVTtTO 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
▼DYTOJAS IR CHIRURGĄ'

l V t R ' i ▼ J »VO .TAS 
3925 W~«t !U)th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P- P-

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jna įaikūrimo 
1024 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų naiumo atžvilgin, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, ui kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

r Taupytojų patogumui Chicagos Bkvings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir nroderniftkiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali tanpyti pinigus paktu.

Rąžykite dėl informacijų. w Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. • Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 13 IW 6, antradienį tr penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 Dd S.
Trečiadienį uždaryta visų dieną, o kektadlemį nuo 9 lld 2 valandos po pietų.

Chicagos švariausias Ir mod r- 
niškiausias Pikniku Daržas — 

BUCO D z R Ž A S
WILL0W WEST ’NN AND 

PICKiC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

FLORIDA — FLORIDA
Ajtvažiavę į Floridą sustokite, 

Neptūno Viloje, pas p. šeštokus. 
Jie jums patars kur geriausia 
jums apsistoti arba apsigyventi. 
666 — 76th Avė., St. Petersburg 
Beach, Fla. Tel. 21*8204.

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest Slst Street
Priima ligonis pagal ausltarlma. 

061 valandos skambinti telefonu 
Prospeet 6-1795 uuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasd lan Išskyrus trečlad. Ir 
šeštad.

Rea. tel. GRovehill 6-6608 

Tel. ofiso HE 4-6699? rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfieid Blvd.
Vai. nuo 1-4 ir 6-9.

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

gerkles ligos
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
/ai., kasdien 10-12 vai. k- 7-9 vai 
vak. Šešta d ien lais 16-i vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Oflao *elefonas: PR 8-3229
VVAlbrook 6*6076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4791 South Damen Avenue

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

fieštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Res.: VVAlbrook 6-3048

-Ji. oflao HE.4-6849. rez. HE.4-2124

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 29. OI 

telefonas REpubUo 7-4900 
Rezidencia: GRovehUl 6-8161

pasimatymai pagal sutartlee

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-3:10 v. 
vak. fieštadleniats nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Oflao tel. Virginia 7-0036.

Jos tel. BEverly 8-8344
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 

Rez. RE 7-0867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Speo. akukerija ir moterų ligų 

2454 Weat 71st Street 
(71-06 ir Oampbell Avė. kampas) 
vai.: kasdien 1—8 ir 6—S vai. vak. 
fieštadleniats 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Oflao telef. YArda 7—1166 
BeaMencIJoa — 8Tewart 3-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 85th Street 
(kampas Halsted Ir 36-ta gatvfi) 

VAL. 1—4 Ir 6:10—6:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. VVAlbrook 6-9670
Rea Hllltop 6-1660

" Dv AIavršmIrši I Gu»u■Fu t Ft FUI■ VI*
(JOVAIŠA Z)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Varųuettr Medical Center 
•133 South Kedzle Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečlad. Ir šeštad. pagal autartl

Tel. ofiso pio 2-4160ofiso Ir buto OLympic S

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St„ Cicero 
Rez. 1634 S. 49th Avė., Oicero

Kasdien 1-3 vai. lr 6-8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette <-(210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 1-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak pirm. antr., ketvlrt 6-1:10 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chlrurgfi) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECI AKI 8TB

7166 South Western Aveaue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fieštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 6-3766

T'el. ofiso PRospcct 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGUOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt.
Trečlad. ir sek- uždaryta.

Naujasis Testamentas-
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
I trttlii|)nbv. - Prob-AlMUut

Aparatai-Protezai. Med. ban 
. dažai spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) ir UL 
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOB TECHNIKOM LAIl
2859 W. 6Srd St., Chicago 29, m

Tel. PRospeot 6-6081

DR. J. J. SIMOHAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso teL REliance 6-4410 

Rezid. teb t. GRovehUl. 6-0617 
Valandoe: 1-1 p. m., 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
RezldencUoe: LAfayette 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street
(Kampas 47th Ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 lr 6 iki 9 v. vak 
Seštad. nuo 2 lkl 6 vai., išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drlve 
(Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

6002 VVest lOth Str., Cicero
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0059
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. W ėst era Avė. 
Tel. PRospcct 8-1223 arba VVE 6-5577

' Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
j Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad.

2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Tel. ofiso He. 4-2123. rez. Gib. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
2454 West 71st Street 
(71st ir Campbell Avė.)

VAL.: Kasdien nuo 2—4 ir 7—9 v. v. 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. YALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 lkl 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

fieštadleniats 1—4 v. p. p.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Boto 1653 W. 103 St., BeVerly Hllls 

Vat.: kasdien Inuo 6 v. r.' Jkl 9 v. ^4
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 

išsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai.* popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto — BEverly 8-S94S

Tet ofiso PItoHpect 6-94OO
Rezid. PRospcct 6-9400

DR. OMĄ VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6348 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak. Šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik ausltarua

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO8 

2745 We«t 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarimą

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandoa: nuO 10 lkl 12; 3—6; 7-9. 

fieštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayetto 8-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRURSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted Street 

Kasdien I—7 vai. vak. fieštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd Rt., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2616

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 « 
Trečlad. Ir sekmad. tik

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEC. CHIRURGINES IR 

ORTO P EDI N flS LIGOS 
2745 Weat 69th Street

Priešais fiv. Kryžiaus llgonin* 
Telef. REpubllc 7-9990

VAL.: Pirm., antr., Kevt.. penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:66—6:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00, Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, OpL 
Tikrina akla Ir pritaiko aklnlna. 

kežėta silkina Ir rėmas 
4455 S. California Ava. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trsčlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkl I v. p. p.

ToL ofiso Vlctory 2-1581
Rea Vlctory 9-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

892 West Slst Street
Kamp. Halsted . lr Sl-mos gatvių 

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

TeL ofiso PR. J-6446, rea HE.4-S150

DR. F. C. WINSK UNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2429 We»t Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 var 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 1821 So. Habted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rea PR. 6-6659 

Rezid. 6600 S. Arteslan Ava 
VAI. 11 v. v. lkl S p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 

s 756 West S5th Street
yal. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

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

yra priežastis galvos skaudfijtmo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1878 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. fieštad. 10:90 
Iki « vai. Sekmad Ir treč. uždara.

Tel. ofiso PR 6-3838. rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(I4HTUVT8 GYDYTOJAS) »» I •! ItRV • 44 ■ 1 .j •• rsi.3599 w«$ <»rd 8t«* Perskaitę dienr. ftraujto , duokite jį kitiems.

VAL. kaačlon nuo 3—4 p. p. Ir 7:39 I _______ . .
Iki 9 vai. Trsėlad. Ir šokt. uždaryta

uždarytas

I



šeštadienis,, balandžio 27, 1957

KANADA DROBĖJE
Septynių grupė ir Kanados tapybos meno raida

j. PBONSKU S, Kanada

Kanada ir šiandien negali pa- šti. Mūsų gamtovaizdis buvo lai- 
sakyti, kas buvo jos pirmasis1 komas negražiu (ūgly) mediumu

menininkui reikštis, išsk., kai 
jis pašvelninamas taip, kad at
rodytų pranašesnis Europos ar
ba Anglijos vaizdams. Kanados 
menininkai ir publika mėgdavo 
labiau senojo p?šaulio švelnes
nius ir jaukesnius gamtovaiz
džius. Mūsų Kanados vaizdai bu 
vo piešiami pagal Coroto, Cons- 
table ir Barbizono mokyklą, aiš 
kinant, esą Kanada yra Didžio
sios Britanijos kolonija ir todėl 
kolonijos gyvenimas turi būti 
reiškiamas pripažintais tų laikų 
metodais, kurie reikalavo, kad 
kolonijos garbintų savo metro
poliją, “tikrąją motiną”, Angli-

Tačiau apie tuos 1910 metus 
pradeda reikštis savotiškas 
“maištavimas” ir savo išraiškos 
jieškojimas. “Mūsų britiškieji 
ir europiniai saitai, kiek tai lie
čia kūrybinę išraišką Kanadoje, 
yra tikras girnų akmuo ant mū
sų sprando: Reikia, kad kaip 
kanadiečiai mes pradėtume ti
kėti, jog ir mes galime sukurti 

jaunosioms kartoms savo atmi- (jjjgjį meną ir kad mes tam tin-

DTENRASTTS DRAUGAS, CHTCAGO, TLLTNOIS H

menininkas. Pradžioje šiame nau 
jame krašte teptuko griebėsi 
prancūzai vienuoliai, piešdami, 
kaip išmanydami, įvairius -vaiz
dus ir religinius paveikslus. Bro 
lis L u c, gyvenęs ir piešęs tų 
laikų “Kanadoje” vos vienerius 
metus, 1670-71, buvo toks pir
masis.

Tam tikslui monsinjoras de 
Lavai dar 1668 metais buvo 
įsteigęs St. Joachime meno ir 
r matų mokyklą ir apie 1800 me 
tus St. Vincent dę Paul, prie 
Montrealio, Louis Quevillon — 
antrą meno mokyklą, kuri iš
vystė originalų medžio drožinė
jimo meną, šiandien teberan
damą Kvebeko provincijos baž
nyčiose. .

Jau devynioliktajam šimtme
čiui įpusėjus be portretistų čia 
niekas apie kokį kitokį meną 
ir supratimo neturėjo. Kvebeko 
prancūzai, kiekvienas pagal iš
gales, stengėsi įsigyti savo port 
retą, kad galėtų palikti savo

nimą, tad bent du, Plamadon ir 
Hamel, buvo iškilę į garsą ir pa
liko žymius kiekius portretinių 
darbų.

Pirmosios meno kregždės

Pirmasis tikras menininkas, 
pajudinęs Kanadoje krašto gro
žio supratimą, buvo C o r ne- 
lius Krieghoff, vokietis 
imigrantas iš Dusseldorfo, bu
vęs JAV kareivis ir atbėgęs,į 
Kanadą čia vedęs prancūzę; čia 
galima įskaityti dar visą eilę pa-

į senovę, joje jieškodami savo 
kūrybai įkvėpimo, taip kanadie
čiai sėmėsi įkvėpimo iš šio kraš 

( to senovės — jos dykumos.
I Iš tų braižytojų, virtusių en
tuziastingais Kanados peisažis- 
tais, pirmieji buvo Lawren Har- 
ris, A. Y. Jackson, J. E. H. Mac 
Donald, Arthur Lismcr, Frank 
Johnston, Frank Carmichael ir 
F. H. Varley, kurie ir gavo gar
sųjį “Septynių grupės” vardą.
Ta Septynių “mokykla” išsilai
kė iki 1937 m. Vienas žymiau
sių jų atstovų, Johnston, 1922 
m. p1 kviestas į Winnipegą, čia 
įsteigtos meno mokyklos direk- 
toriumif

Apie šią grupę “New States- 
man” 1919 m. rašė: “Kanadiš- 
koji dvasia mene pradeda • per
imti savų paveldėjimą. Ji atve
ria visai naują pasaulį ir Kana
dos menininkai reiškiasi dvasia, 
kuri yra labai gera. Šis nauja
sis pasaulis neturi sąvyje pa
veikslų pirklių tono nei connoi- 
sseur’ų atmosferos, bet turi, tik
rai patrauklų meninį charakte
rį, ne visuomet „tiek švelniai gra
žų, kiek grubiai stiprų, didį, su
prantamą ir laisvą, ir atvirai 
paprastą spalvomis”.

“Kanados meno dvasia beve
lija netašytą Kanados jaunys
tės artimumą, pastatant jį prieš 
išpūstą pripažintųjų meno kraš 
tų grožio išraišką. Ji siekia pri
pildyti savo peisažus tyra kana- 
diška saulės šviesa ir atviro o- 
ro platybėmis, ištikimai sekant 
visus sezonus ir aspektus, steng 
damasi perduoti primityvaus kil
nimo ir -taurumo pobūdį, kokį skleidė jam savo stebuklus. Ji 
šio krašto gamta teikia”. paleisdavo jį iš girių tik tam,

Ta grupė buvo, galima šaky- kad per savo meną atskleistų 
ti, lyg pirmieji žmonės rojuje, jos reveliacijas, ir ji pagaliau jį 
Jos susidarymo metu jau buvo priėmė į save”* Bet Septynių 
pagarsėjęs Tom Thomson, vie- grupė susiformavo tik jam mi

rus ir atrodo, kad ji jo nesisa-
masis pakėlęs revoliuciją prieš vino, kaip savo įsteigėjo, globė- 
komercializmą mene, šiandien | jo ar įkvėpėjo. Septynių grupė 
virtęs Kanados mitu; jis buvoj išaugo iš paprastų gamtos my- 
tipingas Kanados “coureur-de lėtojų, kurie anksčiau neturėjo 
bois” (girių kurjeris, keliauto- jokio paruošimo nei įtakos ir 
jas), gyvenęs paprastai, mylė- vargu ar daug kreipė dėmesio 
jęs dykumą, su nusižeminimu j į Thomsoną, kol patys jo gyve- 
garbinęs gamtos jėgose slypin- į nimo ir kūrybos būdu užsikrė- 
čią Paslaptį, buvęs ištikimas bro tė.

«

B

Yra nekintamas įstatymas, kur 
čių kanadiečių, prancūzų ir ang-1 gaĮ{0 “Kurk arba būk vergas”, 
lų kilmės, įvairių keliautojų, ar
mijos karininkų ir inžinierių, ku

kame”, skundėsi Arthur Lismer,
Ontario Meno kolegijos vice- 
principalas. “Tol, kol Kanada 
skaitosi meniniu požiūriu niekas 
kifa, kaip Europos postas, kol 
jog tapytojai savanoriškai lai
kosi nusikaltimo, įsitikinę, jog 
kanadiečiai neturi potencialu- 
mų, kuriais galėtų reikšti kul
tūrą, neblogesnę arba net ge
resnę už Europos, tol mūsų dvi
dešimtojo amžiaus neprikl 3 ūso-'
mumo dvasia pasiliks bc balso.,nag Qrip Ltd tarnautojas pir

ANGELINA IR JONAS ANDRULIAI

■

t
t
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E
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“Draugo” septintojo romano konkurso mecenatai,, paskyrę $1,000 
premijai. Nors yra augę Amerikoje, tačiau gražiai rūpinasi lietuviš
kais reikalais. Andrulio tėvas yra iš Deikiškių kaimo, Vabalninko 
par., Biržų apskr. Pats Jonas Andrulis yra gabus pramonininkas 
Fountain, Mich., vietovėje. • ’ \

rie, kol fotografija dar nebuvo 
išrasta, keliaudami po girias, ly
gumas, kalnus ir dykumas, sa
vo dienynus pamargindavo brai
žiniais ir piešiniais iš gamtos 
vaizdų, žvėrių ir indėnų gyveni
mo. Vienas tokių buvo Paul

Grip Umited ir Septynių grupė
Mokslas teigia, kad aplinka 

veikia individus ir skatina rasi
nių charakteristikų kūrybą. 
Siaurės Amerikos indėnai, jaus
dami misterijos esimą kalnuose, 
medžiuose, ežeruose ir upėse, 
juos garbino, tuo pačiu garbin-

Kane, torontietis, be kt. 1846 darni h-'tį P&slkptį-savyje. Eu
ru. palikęs gausią vaizdais kny- ( ropos kilmės žmonės gamtos ne
gą “Menininko Kelionės po Šiau 
rėš Amerikos Indėnus” (The 
Wanderings of an Artist among 
the Indians of North America), 
kurioje su tikru fotografiniu 
tikslumu pavaizduota žaidimai, 
užsiėmimai, verslai, ceremonijos 
ir kt. antropologinės datos Iš 
indėnų genčių ir jų vadų (čy- 
fų”) gyvenimo. Kitas minėti
nas M a u r l c e Cullen, jau
nas kanadietis, pradėjęs apie 
1700 metus.

Net po Kanados konferenci
jos, tai yra grupei provincijų 
susifederavus ir naujajam kraš
tui pradėjus savo pusiau nepri
klausomą gyvenimą, menas čia 
vis dar vėžlio žingsniais tebe
žengė į brandą. Nors 1880 m. 
Kanados general gubernatorius 
įkūrė Tautinę galeriją ir 1882 
m. buvo atidaryta Kanados aka
demija, bet abidvi patalpos te
bepasiliko ko ne tuščios iki pa
čių naujausių dienų.

Kanadiečių paToda

Kanados meno pirmasis sa-

daro *3SekIiStki's”', nors ir jie pri 
pažįsti gamtos jiems daromą 
įtaką. Gamta ir pasaulis yra 
paslaptis, kurią mokslas bando 
ištirti. Menas daro tą patį, tuo 
skirtumu, kad muksiąs tiria

lis kiekvienam gyvam padarui, 
medžiui, vabzdžiui, žvėriui ar 
žmogui, ir savo maldingą pa

žymiausiųjų vardų 
charakteristikos

lengviau pasi- garbą tai Paslapčiai aistringai Kadangi neįmanoma trumpa-
pavaizdavęs savo piešiniuose, me straipsnyje patiekti kiekvie 
Jam šiandien tebestovi akmenų no charakterjngesniojo Kana- 
krūva (cairn), sukrauta prie dos meno pionieriaus darbų apy 
Canoe ežero, Algonąuin parke braižos, tam tikslui pakaks pa
su varine lenta, kurioje užra- cituoti, kaip kiekvienas jų cha- 
šyta: “Atminimui Tomo Thom- rakterizuojami vienu sakiniu.

Lawren Harris (gimęs 1885):

varankus žingsnis į pasaulį bu- spalvingus ir vaivorykštės spal- 
vo padarytas vos 1910 m., kai vomis amžinai kintančius gam- 
Royal Canadian Academy su-1 tovaizdžiua, kad kiekvienas pra 
rengė Anglijoje kanadiečių me-j dėjo savaip juos "kopijuoti” sa- 
no parodą ir “Morning Post” vo bloknotuose, vėliau drobės 
ją įvertino šiais žodžiais: “Iki gabaluose ir netrukus virto jų

gamtos, taip sakant, kūną, o me i sono» menininko, girininko ir va 
nas bando suprasti jos dvasią, i^ovo (guide), prigėrusio Canoe 
Tatai yra labai užkrečiamas spor ežere 1917 m. liepos 8 d. Jis gy- 
tas. Dažniausiai užtenka tik pra veno paprastai ir aistringai my- 
dėti įsiklausyti į tos dvasios by- Įėjo dykumą. Ji padarė jį bro- 
lą‘, kaip ji sužavi, patraukia ir j visų nesuvaldytų gamtos pa 
padaro žmogaus dvasią savo są- darų. Ji traukė jį į save ir at 
jungininku. Tokį pavyzdį mato
me ir pirmųjų tikrųjų Kanados 
menininkų bandymuose.

Kanados nepriklausomą me
ną pradėjo ne kokie ten profe
sionalai menininkai, bet pap
rasti amatoriai braižytojai, vie
nos Toronto komercinės firmos 
tarnautojai, dirtję Grip Limited 
graviūrų ir braižinių firmai ir 
vasaros laisvalaikių valandomis 
pradėję iškylauti į Ontario šiau 
rėš dykumas, kurios tuomet pra 
sidėjo čia pat užmiesty. Čia jie 
beregint tiek pamilo laukinius,

PIGIAI IR SAPGI AI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIRTOJE IR IA TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2318 W. 9 lst St., Chicago, Dl. 

Tel. PRrescctt 9-2781

“Absoliuto jieškotojas”.

S M U T N Y BROS.
MOVERS

Local and Long Ųistance Moving
3254 W. Cermak Road

Blshop 7-6663, GUnderscn 4-2617

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075
m
P

1910 m. Kanados menas, įkvėp
tas Kanados aplinkos, buvo lai
komas neįmanomu. Kanados 
meno autoritetai netikėjo, kad 
mūsų laukinis gamtovaizdis yra 
tinkama menui medžiaga. Per 
ilgus metus buvo manoma, kad 
eglių medžiai yra neįmanomi pie

MILŽINliKAS
IŠPARDAVIMAS

3 kambariams visiškai nauji bal
dai $299.95. Įskaitoma saliono 
komplektas, “dinette”, "recondl- 
tioned” gazo krušni* ir šaldytuvas. 
Lengvom išsimokėjimo sąlygom.

Le-Joy Furniture Mart
5902 80. Halsted Street 

Kasdien iki 4 v. Sekmad. 11 iki 5 v.

maldingi garbintojai. Sakoma, 
kad modernioji Europos meno 
mokykla buvo paveikta Cezanne, 
o modernioji Kanados meno mo 
kykla — pačios gamtos. Kaip 
Europos menininkai žengė giliai

Duoną lr (vairias skritingas 
bulkutes kepa

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

Tel. eurrside 7-0S7S 
Prlatatome i Visua krautuves! 
tr restoranus, taip pat lft-1 
siunčiame J visus artlmuo-l 
sius miestus.

VISIŠKAI NAU1A SKRYBĖLIŲ 
KRAUTUVE BEVERLY HILLS!

A

Tlkrtttustal Jūs norPstte pavasariui Ir vasa
rai nusipirkti naujų skrybėlaitę.

Prirtnamom kainom.įvairių Mylių Ir spalvų. 
Yra Is ko pasirinkti. Taip pat turime pasirinki-, 
ntų Individualių akryla-llų.

MAYE turi rinktinę kolekciją naujų pavasario ir vasaros skrybė
laičių — nepaprastai gražių, labiausiai tinkančių prie veido, gra
žesnių negu beit kada buvo. Kainos niekad nebuvo prieinamesnės. 
Jūs esate kviečiami patys užeiti ir įsitikinti. Vaišiname kava ir 
duodame dovanas nusipirkusiems.

Str SKRYBĖLAITĖ JOS KRATĖ HAI O PATRAUKLESNE.

1752 W. Mth St. MAYE’S NAT SHOP BE 8-4915
Atdara kaMl.a nno lo vai. ryto Iki c vai. vakaro Pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo iki 9 valandos vakaro

Pegi Bikol MacLoftd (1904- 
191!)) “Žmonija, suglausta dro- 
bėj<”.

Lillian Freiman (1908-) “Sen- 
sityvi vizija".

Fritz Brandtner (1896) "Ver 
aatilumas formoje”.

B, C. Binning (1909 ) “Nau
ja areMtektūra tapyboje”.

Goodridge Roberts (1901-) 
“Rimta poezija tapyboje”.

Louis Muhlstoek (19O4-) 
“Spontaniškumas

Alfred Pellan (1906-) “Mag- 
nifico modernizme”.

Jacųues de Tonnancolr 
(1917-) “Jaunatvė ir vidinis' 
žmogus”.

kurte juos dergė, kaip primity
vizmo ir dykumos propagancįįs- 
tus, jie skatino kompeticiją ir 
nesidavė įveliami j kivirtius. Jie 
neturėjot nusistatytos grupines 
formules, tik pasižadėjimą būti 
savimi, ir ketvetiems metams 
praėji j nuo tos grupes p isireiš- 

(Nukelta j 6 psl.)

VOLENEC MOVERS
natūralizme”. Local and Long Distance Moving 

2308 So. Iloinan Avenae 
3006 So. Millard < Avenue 

(R 7-7622 ltl 7-8875
Pleaae cal! after 6 P.M.

Paveldėjimai
Nors Septynių grupe ir būrys 

jai artimų bendradarbių, pra-, 
dėję reikštis dvidešimtojo am
žiaus pirmojoje dalyje, laikoma 
neegzistuojanti, bet jos įtaka 
pasiliko nepaprasta: ji įsteigė 
ir išvystė tautinį nepriklausomą 
stilių.

Tie pionieriai išreiškė Kaną- 
dos gamtovaizdžio nuotaikas ka 
nadiečiams taip jau drąsiai ir 
aistringai, kaip 15 amžiaus Ita- J 
lijos dailininkai išreiškė Rene
sanso 'kultūrą italams. Tai bu
vo didis atsiekimas. Ir jie ne
buvo kokia savyje uždara gru
pė, nei laikė savo rankose me
no monopolį. Tokių Amerikos;

VIKTORO K (U I C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

i dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVE. PR 8-9583

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. Š E R Ė H A S
2047 W. 671h PI., Chicago,

III. YVAlbrook 5-8063

DĖMESIO
Šiaurės garbintojų paplito nuo I _ ., . . . . . TrtZTT... , „ .... , . Bridgeporte vienintele PLAUKŲ
Atlanto iki I aciflko krantų. JUįkirpyKLA. kuri gavo kirpėją lie- 
ankstybųjų Kanados menininkų ' tuvį su praktika — kerpa lietuviš- 
savybė buvo ta, kad jie nesiekė ’ k4- latvišką, vokišką, rusišką ir

A. Y. Jackson (1882-) “Tau
tiškumo brendimts”.

J. E. H. MacDonald (1873- 
1932) “Girių piešėjas”.

Arthur Lismer (1885-) “Mo
kymas, kaip karjera”.

F. H. Varley (1881-1'“Lyriš
kumo ir mistiškumo junginys”.

Dar ilgoka eilė, su Septynių 
jrupe artimų pionierių menin- 
kų, k. a.

Emilija Carr (1871-1915) in
dėnų “Totem stulpų ekspresio
niste”.

Charles Comfort (1898-) “Pri 
siderinimas draugijai”.

Tom Thomson (1877-1932) 
“Žmogus conoe valtyje”.

David Milne (1882-) “Esteti
nis atsiliepimas”.

NAUJOS PREKES.
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINAI1

Dabar muzikos mėgėjams įvestas 
naujas, didelis

EOMMiltAI’Ų PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klasines ir. dzaso
— PLOKŠTELES —

Didelis pasi linkinius Keliausią firmų
HI FI FONOGRAFŲ

TV, RADIJO IR ELEKTRINIŲ 
APARATŲ

•Dflinfl
TCLCVISIOn

(sales- Service)
Na*. In*. A. HEMRNAN

3321 N. Halsted — (’tJffslilr 4-5AA5
Atdara: kasdien 9—S, pirmadieniais 

tr ketvirtadieniais 9—9

iš savo darbo pelno, meną lai
kė dvasios turtu, o ne pasipcl- ’ nereikia, 
nymo šaltiniu, nepaisė kritikų.

prancūzišką kirpimą, 
žiningas, hvgieniakas.

Darbas są- 
Ugai laukt

752 VV. S3rd St.

f

VAISTAI LIETUVON
IR I KITUS EUROPOS KRAsTUS IsSIUNCIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

i

KIMI FONAS 
STRETTOMICINAS

PENICILINAS
SEROMICINAŠ

LARGACTILIS 
SER PASIUS

VITAMIN AS B12 
OYCLOSERINAS

TAIP IK VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRYS APTEKA
1370 MILWAUKEE AVE. CHICAGO 22,

Telefonai BRunsnick 8-8419 ir 8-9494
ILL.

Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų

|Acs PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

i PELNINGIAUSIA 
H taupymo

>.mjW bendrovė 

4838 Archer Avenue t.i. laj-67i«
AUGUST SALOUKAS Prarld

J

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI PI PHONOGRAPAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

NARIAI IIHIiVIl III I Ui SMIIJNIMO
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

IR RUSIJĄ
CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENINTftLR ĮSTAIGA 

CHICAGOJE, INTURISTO ĮG AI JOT A.

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

Anti-Polio senimas, strepto- 
micinas, cortisonas, serpasilis 
ir kitokie vaistai pristatomi 
oro paštu per keletą die
nų.

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki SI0.0Q0.00 

I R
Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Ave., Chicago 36, III.

Reikalaukite mūsų naujų katalogų, 
užsakymai be eilės priimami.

Jei norite pasiųsti Jūsų pačių sudarytą siuntinį — prašome 
paskambinti dėl susitarimo — WAhash 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 ild 4:30 vai. po pietų.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
Suite 1200, 220 So. State St., Chicago 4, lll. 

Tel. WAba$h 2-9354
J

CRANE SAVINGS &
2555 W. 47»h St.

LOAN ASSN.
Chicago 32, III.

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

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50. III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS &
1800 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8. III.

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge”.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis,, balandžio 27, 1957

Žemų temperatūrų laboratorija
, I)R. R. ŽALU BAS, VVashington, D. C.

Nauji atradimai

Ji iš erdvių persikelia į žemę
Prieš spektro analizės atsira

dimą saulės bei žvaigždžių che
mija buvo visai neįmanoma. Šiai 
analizei pagrindą sudaro tai, 
kad kiekvieno elemento atomas 
arba kiekvieno junginio moleku 
lė prie tam tikros temperatūros 
išleidžia šviesos ir kitas elektro
magnetines bangas, kurios y- 
ra charakteringos tai medžia
gai. Gi jei balta šviesa pereina 
per medžiagą dujų formoje, tai 
tos dujos praleidžia visas kitas 
bangas, bet sunaikina-absorbuo 
ja bangas, kurios yra charakte
ringos tai medžiagai. Populariai 
sakant, atomas ar molekulė prie 
atitinkamos temperatūros lei
džia tam tikrų spalvų šviesą ar
ba iš pereinančios baltos šviesos 
atima tam tikrų spalvų šviesą, 
charakteringą tai medžiagai. Ab 
sorbuotos linijos pasidaro tam
siais ruožais ištisiniame spekt
re.

1814 m. J, Fraunhoferis suse
kė 324 t&njsias linijas saulės 
spektre. Ntfc> jp laikų ir prasi
dėjo dangaūff kūnų sudėties ty-

Temperatūros erdvėse 
Visatoje sutinkame dvejopas 

sąlygas: žvaigždės turi labai 
augštas temperatūras, centruo
se siekia iki 40 milionų Fahren- 
heifco laipsnių; gi tarpžvaigždi
nėje erdvėje, randama labai že
mas apie —280 F. Be to, tarp
žvaigždinė masė yra labai mažo 
sodrumo, tesiekia tik 0.5x10-26 
uncijų per kubinį colį. Šituos 
kraštutinumus pasiekti žemiško 
mis sąlygomis yra labai sunku. 
Todėl suprantama, kad saulė ir 
kiti dangaus kūnai, kaip spekt- 
roskopinių laboratorijų dalys, 
daugiausia prisidėjo prie to, kad 
per paskutinius porą dešimtme
čių buvo išvystytas branduoli
nės energijos panaudojimas.

Augštų temperatūrų labora
torijos išvysto temperatūras, 
siekiančias milionus laipsnių. 
Praktiškam panaudojimui tepa
siekiamos dar daug žemesnės 
temperatūros) todėl dar toli esą 
me nuo išvystymo temperatūrų, 
kurios egzistuoja žvaigždžių 
centruose. Bet aDie tai užteks,r * • *"
nes šio rašinio tikslas yra pa-

rinėjimas naudojant spektro a- minėti naujausius pasiekimus 
nalizę, kuriai pirmuosius dės- žemų temperatūrų laboratorijo- 
nius nustatė, G. Kirchhoff ir se. Dabar susidaro galimybės 
Bunsen. Dabar tų tyrinėtojų žemų temperatūrų laboratorijo 
skaičius yra labai išaugęs. ! se sugauti kaikuriuos radikalus, 

kurie egzistuoja, saulėje, kome
tose ir kaikur kitur erdvėje. As-

Verta paminėti, kad elemen-| trofizikai jau senokai žinojo 
tas helius buvo surastas* saulė- tuos radikalus ten esant, bet tik

Nauji elementai

je iš jo spektro pirmiau, negu kaikuriuos iš jų ir trumpam lai-
jis buvo atrastas žemėje; iš to j kuj tėra pavykę observuoti Įs
kilo ir jo vardas — helius. Ne- boratorijose.
senai dirbtiniu būdu pagamin
tas žemėje elementas, kuris pa
vadintas technitium. Jo spektrą 
ištyrinėjus paaiškėjo, kad tai y- 
ra elementas, kurio, linijos se
niai buvo surastos S tipo žvaigž 
dėse.

Dabar dangaus kūnų chemi
ja, dėka spektroskopijos, yra 
daug "-pažengusi. Neretai žemės 
laboratorijose sunku išskirti ele 
mentus su augštu ionizacijos 
laipsniu, bet juos galima suras
ti iš spektrų žvaigždėse ar tarp
žvaigždinėje erdvėje. Tuo būdu 
yra patvirtinami teoretiniai 
skaičiavimai, ir tolimesni tyri
mai gali būti sėkmingai vedami 
pirmyn.

Radikalai ..
Radikalu čia vadinama dalelė, 

sudėta iš kelių arba kartais ir 
tik vieno atomo, bet chemiškai 
veikianti kaip vienas atomas. 
Radikalai turi nelyginį skaičių 
atomų, kad juos padaro labai 
aktingais chemiškai. Dėl orien
tacijos paminėtini yra kai kurį e 
iš radikalų. Iš saulėje esančių 
yra CH, CN, NH ir OH dabar 
aktingiau tyrinėjami. Kometose 
randami šie ir dar CH,, kuris 
kaip tik buvo vienas iš pirmųjų, 
tyrinėtų Bureau. Tarpžvaigž
dinėje erdvėje, be kitų, yra ir 
OH, CH, CN radikalai. Tarp šiau 
rėš pašvaistę, sukeliančių dale
lių randama N ir OH.

Kadangi dauguma radikalų y- 
ra labai aktyvūs, tai ir jų am
žius yra labai trumpas, dažnai 
tik maža dalis sekundės. Ilgo 
amžiaus radikalai .buvo pradėti 
išskirti apie 1900 metus ir jų 
tyrinėjimas yra pakankamai pa
žengęs. Trumpaamžių radikšlų 
nebuvo galima surinkti dides
niais kiekiais iki šių dienų. Jie 
kartais buvo observuojami lieps 
nose ar elektrinio iškrovimo vam 
zdeliuose. L. Vegard jau 1925 
m. bandė pagaminti laboratori
joje tas spektro linijas, kurias 
leidžia šiaurės pašvaistė. Jam 
tai nepavyko, bet jo darbą tę
sė kiti. 1948 m. F. O. Rice, Ka
talikų universiteto Washingtone 
profesorius, šaldymo būdu suga
vo azoto hydratą (NH), bet tik 
mažį kiekį jo tegalėjo pagamin
ti. 1954 m. Amerikos Standartų 
biuras (The National Bureau of 
Standards) ųiokąlininkai, vado
vaujami H. P. Broidos, pradėjo 
nauju metodu šaldydami radi
kalus.

Žemų temperatūrų pasiekimas 
laboratorijose yra sėkmingesnis 
negu augštų, nes čia pasiekiama 
temperatūra yra žemesnė, negu 
astrofizikai gali susekti erdvė
je. Laboratorijose atsiekta že
miausia temperatūra yra visai 
arti absoliutinio nulio, tai yra 
arti —460° F. Prie tokių žemų 
temperatūrų vyksta labai daug 
įdomių permainų medžiagose. 
Vienas iš tokių reiškinių yra me
džiagos magnetingumo keitima
sis su temperatūra.

Tyrimai didžiame šaltyje

Minėto biuro tyrinėtojai ati
tinkamas dujas leido per dide
lio dažnumo elektroninius iškro
vimo vamzdelius. Ten pasiga- 

'•mindavo radikalai ir, kad jie

................ .. T ~

Re-Upholstering 
— Restyling

CUSTOM MADE FURNITURE
Complete Home Furnishings 

and Interior Decorating Service 
XONVEN’T CREDIT TERMS

nepražūtų, greitu ponipavimu už 
vesdavo juos ant paviršiaus, ku
ris buvo šaldomas skystu heliu- 
mi, apie —452° F. Čia radika
lai pavirsdavo staiga į kietą me
džiagą. Šių mokslininkų nusta
tyta, kad kaikurie iš šių radi
kalų prie tokios temperatūros 
išsilaiko keletą valandų.

Žemų temperatūrų chemija

Ch. M. Herzfeld ir A. M. Bass 
rašo, kad taip sukondensuoti 
azoto radikalai davė stiprius'mė 
lynus 1 blykčiojimus, o keletą 
laipsnių temperatūrai pakilus, 
tie blykčiojimai pasidarė žals
vai mėlyni, kas buvo įdomu net 
ir ne mokslininkui observuoti. 
Broida ir bendradarbiai pirmiau 
šia šiuo metodu išskyrė sekan
čius radikalus: N, NO, NH ir

CH,. Bet tai yra tik maža pra
džia, kaip tai ir patys tyrinėto
jai suko, kuri atidaro naujus 
kelius žemų. temperatūrų che
mijai. Tikimasi, kad užšaldyti 
atomai i? radikalai gali tikti ku
ru raketoms varyti, o tai yra la
bai svarbi problema ryšium su 
dirbtiniais mėnuliais lr tarppla- 
netinių kelionių projektais. Ši
tie metodai gali būti pigesni ir 
greitesni kaikuriems chemika
lams gaminti.

Naujas gamtos paslaptis 
atidengiant

Pats didžiausias laimėjimas 
tai išvystymas naujų mokslinių 
metodų atidengimui naujų gam-, 
tos paslapčių. Tuo būdu žemės 
laboratorijos patvirtina, kad 
teoretinių mokslininkų apskai

čiuotos ir astronomų obncrvuo- 
tos spektro linijos yra tikrai 
kilusios iš tų medžiagų, kaip 
buvo aiškinta. Tai ir vėl vienas 
patvirtinimas, kaip astronomija 
padeda plėsti fiziką ir chemiją, 
o tos — savo ruožtu astronomi
ją-

Kaip spaudai buvo pranešta, 
šiems tyrinėjimams Biuras yra 
sudaręs trijų metų planą. Pir
miausia to plano tikslas yra už
šaldyti tiek radikalų, kad jų 

i pilnas- tyrinėjimas spektrosko- 
j pinėmis priemonėmis būtų atlik
tas.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO. LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

NAUJI omeu TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTIMO (RANKHU
ueų Merų patyrimas-pigus ir sąžiningas patarnavimas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/ 69 S+ CHICAGO 3G ILL Tel V/AIUook 5-3209

1957 BUICKAS
Tik z

#2,59500
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Balto. Padangos 

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK,lnt 
GOT W. 35th St., Chicago 9. IIL LA 3-202?

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkreustymes at

menu turlnžiy Ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS 

2146 So. Hoyne Ave.. Telef. Virginia 7-7081

STANLEY 
Furniture Co.

STANLEY KAPUSINSKI 
6839 W. Belmont

TUxedo 9-9275
^^g ^^g

Pardoudama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,04)0.00

BKIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
S1^ yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI 8‘/, yardo 
MEDŽIAGA 
už .............. 5,00
VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
wor&ted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik ..

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

$4,50 SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2^50 už jardą ir auk&č. 
specialiai už jardą
tikwaaa • «••«•••••••••• S*, ,25

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI- 
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vędinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
jF A B R I C S 

1210 So. Union Ave. Telefonai: MOnroe 6-1210
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS CBaIam 4

U* KIEKVIENA PIRKINI OEBIBj O-OOUO
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 

9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

C R A H E SAVINGS
2556 WKST 47th STREET LAfayette S-108S

B. R, Wetkiewi<~/, prez.; E R. Pletklealcz, sekr. Ir advokatas * •
Mokama- nnkAtun dividendu*. Keičiame ėekliut. Parduodame Ir perkame 

valMlybČM bunua. Tnupytujaiua patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atktnryalainl aeakalte Šiandien. A|xlraiiHa lkl 810,000.

Darbo valandos pirmad. tr ketvirtad nuo 9 iki 8 vai. vakaro, 
intr Ir penk. 9 iki 5; treč uždaryta o nuo 9 iki vidurdienio

Atliekame dideliu: 'r įtūžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 Wost 7lst Str. (Kampas Talrnan Ave.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

(*
Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 

$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

RAL

Ar Jūs esate toks
LINKSMAS?< »

Jei ne, tai pradėkite
TAUPYTI,
ŠIANDIEN!

and Loan Association

2202 W. Cermcfc Road 
'Chicago 8. ILL. 

Virginia 7-7747

Chartered and Supervised by the U.S. Government

Aukštesnius dividendus mokėsime nuo 1957 m.
■ sausio mėn. 1 dienos. »> * k t /

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 
'savo banko knygutę. /

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pa 
siųsti paštu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS,
* Prezidentas;

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 8 vai. 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vakaro. 
Seitadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 1 valandos po pietą. 
Trečiadieniai* viaai neatidaroma-------- -——  

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago*8, Illinois

JONAS GRA KAS
J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymai

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

“KALBA VILNIUS”
Kasdien 4 vai. 30 min. popiet. Ateikit*, pasiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. Ugi 3 vai.

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
* Lempoms

KAINOS NUO
#49.50

Ir augžčian

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
\ FKI.IV A. KAODONIH. NKLI.IK BERTULIS, Sav.

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

Krautuvą atidaryta ankmadlenlala nuo 11 Iki 4:10.
J

I
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INSEKTŲ ALERGIJA
DR. M. BUDRIK Nft, Chicago, Iii.

Pavasaris ir vasara atneša 
daug džiaugsmo. Atgyja gamta 
ir visi gyviai. Tarp žydinčių gė
lių pasitaikys ir .tokių, kurios 
sukels nemalonių reiškinių 
(čiaudėjimų, ašarojimo, niežtėji
mo etc.). Atsiras ir {vairių va
balų. Vieni iš jų bus gražūs pa-

limą — anafilaktinis šokas. In- 
sektuj {gėlus, tuojau reikia duo
ti pirmąją pagalbą. Kadangi 
daugumos geluonis turi rūkščių 
reakciją (pvz. skruzdžių^ — var 
tojama šarminiai vandenys, a- 
moniakas. Nuo uodų {kandimo 
padeda muiluotas vanduo arba

žiūrėti ir nekenksmingi, o kiti praskiestas amoniakas, širšėms
sukels daug bėdų. 

šiandierf'norėčiau parašyti a-
pie insektų (vabzdžių) alergiją.

Maždaug prieš 30 metų būvo 
pastebėta, kad slogos, čiaudėji-

{gėlus kai kas rekomenduoja 
acto kompresus. Bitei {gėlus, pa 
tariama karšti kompresai, ge
luonis turi būti pašalintas. Nie
žėjimui pašalinti vartojami anti

pnas gali atsirasti nuo tam tik- -histaminiai tepalai. Jeigu reak- 
rų musyčių (caddis fly). Daug |cija yra stipri, primena anksčiau
inedžiagos šiuo klausimu yra su
rinkęs vienas Buffalo gydyto
jas. Jo stebėjimais ta musytė 
— caddis fly (dar kartais vadi
nama sand fly) beveik visą sa
vo gyvenimą praleidžia ant van
dens; ten ji deda kiaušinėlius, 
ten ir veisiasi. Musytė yra 3-12 

,Tnm ilgio, šviesiai arba tamsiai 
rudos spalvos'ir turi plaukuotus 
sparnelius. Ši musytė, kai .su
bręsta, skrenda i krantą. Pap
rastai jos skrenda dideliais bū
riais, sukeldamos reiškinius eler 
giškuose asmenyse. Jų skraidy
mas prasideda nuo birželio mė
nesio vidurio ir tęsiasi iki rug
sėjo mėnesio pabaigos. Ši mu
sytė yra praplitusi po visą pa
saulį. Amerikoj ji randama prie 
Niagaros krioklio, prie Ontario, 
Erie ežerų, prie St. Lawrence 
upės, yra užregistruota net Cat- 
skill kalnuose ir kitur.

Be šios musytės su plaukuo
tais sparneliais dar yra ir kitų 
insektų, kurie turi žvynuotus 
sparnelius (scaly-winged), prie 
kurių priklauso kandis ir pete-

aprašytą anafilaktinį šoką, rei
kia kuo greičiausia kreiptis {gy
dytoją. Gydytojai uždeda tor- 
niųuet, suleidžia adrenaliną etc. 
Kaikurie insektai, taip vadinami 
“tieks”, dar žinomi kaip chig- 
ger, chigre įlenda į odą ir mai
tinasi žmogaus krauju. Šie in
sektai gali duoti net paralyžių 
arba paraesteziją (skausmo ne
jutimas).

Žmonės, kurie turi reikalo su 
insektais, pvz. bitininkai arba 
tie, pas kuriuos išsivysto aler
giniai reiškiniai (slogos, rinitai 
arba net astma), turi būti desen 
sitizuojami. Bitininkai, dirbdami 
su bitėmis, ar žmonės, būdami 
kontakte su musytėmis, išau
gina jautrumą ir po tam tikro 
’aiko' gali turėti labai stiprias 
reakcijas. Ir tai gali atsitikti 
visai nepastebimai, nuo bičių ar 
va bdžių-sparnelių ar geluonių. 
Desensitizuoti asmenys nerea
guoja arba reaguoja labai silp
nai. Desensitizacijai serumas yra 
padaromas iš tų pačių insektų,

PRARIJAMAS RADIJO APARATĖLIS

Dr. J. T. Ferrar (viršuje, dešinėje) laiko FM radijo anteną prieš dr. 
VI. K. Zworykiną^ New Yorke demonstruodami savd bendrą išradimą 
— radijo aparatėlį (apačioje), teturintį colį su aštuntadaliu ilgio ir 
du penktadaliu colio skersmeny. Prarijus tą aparatėlį, ‘jis eina per 
virškinimo taką, radijo bangomis “pranešdamas” nesveikatą. Tie 
“panešimai” daug tiksliau pradeda nustatyti ligą, kaip dabartinės 
priemonės. _ 1 . .

KRONIKA

• Ini. Bronius Garšva mirė 
kovo 12 d. Medollino ligoninėje, 
Kolumbijoje, sulaukęs 74 metų 
amžiaus. Buvo gimęs 1883 m. 
balandžio 17 d. Petrapilyje. Ten 
pat 1908 m. baigė Elektrotech
nikos institutą. Pirmojo Pasau
linio karo metu buvo Astracha
nės savivaldybės įmonių vedė
jas. Grįžęs į Lietuvą tarnavo 
Finansų ministerijoje ir nuo 
1930 m. dėstė Augštesniojoje 
Technikos mokykloje. Tremty
je buvo nublokštas į Kolumbiją, 
kur dirbo Technikos institute 
Medelline. Yra išspausdintos jo 
knygos: Praktinės elel^rotech- 
nikos pradmens, Elektros lini
jų statyba. Redagavo žurnalo 
“Technikos ir Ūkio” pirmuosius

tris numerius, bendradarbiavo 
"Tautos Ūkyje”. Paskutinėje li
goje jį rūpestingai slaugė J. Na
rutavičienė.

• Lietuviai dailininkai iš Cle
velando, New Yorko ir eilės ki
tų miestų jau sutiko dalyvauti 
didžiulėje meno, parodoje, kuri 
įvyks birželio mėn. Chicagoje, į 
Morrison viešbutyje, Tautinių! 
Šokių festivalio metu. Manoma, 
kad į parodą bus sutelkta arti 
200 rinktinių kūrinių.

• Janina Narutavičienė, mū
sų spaudos bendradarbė, iš Ko
lumbijos atvyko į JAV ir Miami 
mieste apsigyveno pas sava dūk 
terį D. Vertelkienę.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Piloto Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

. su kuriais tas asmuo turi kon- Mkės; treti* grupę sudaro to- takto. r,nsektai 8UŠaldomi, daro.
sektai, kurių sparneliai yra su
dėti iš plokštelių (membranous 
-winged) ir prie šitų priklauso
bitė., širšė., skruzdėlės etc A-. J.™ “ sHp™mo.-Tokiū"bMu 'pa- 
crgincs reakcijas sukę ia dar „ skiediniai ifi.
taip vadinama May fly kun pn nja| Taiiau |r ne ifin| 
klauso visai kitai insektų gru- 8kiedlnių kurlc yra gamlnanli

komercinėse laboratorijose. 
Descnsitizacija žmonėms, ku

rie yra alergiški insektams, taip 
pat reikalinga, kaip ir asmati- 
kams ar šienlige sergantiems.

mas ekstraktas, kuris sterilizuo
jamas ir vartojamas injekci
joms. Ekstraktai padaromi įvai

TICK-TOCK WATCH REPAIS
Taisome visokių firmų laikrodžius. 
Turime gražių dovanų kaip tai — 
laikrodėlių, papuošalų ir pilną pa- 
srinkimą Sunbeam gaminių — ves
tuvėms — shower’ams — sukaktu
vėms — gimtadienams ir Lt. At
vykite ir įsitikinkite patys. 1253 
VV. 18th St., pirmad. ir šeštad.- 
9:30 iki 7 v.v. HA 1-5382

J. ANDRULIS, MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ ATSTOVAI CHICAGOJE YRA:

May fly, caddis fly ir kiti in
sektai alergiškuose individuose 
gali sukelti slogas, čiaudėjimą, 
ašarojimą, net astmą. Jaudik- 
liais-alergais yra dulkelės arba 
žvyneliai bei plaukeliai nuo in- 
sekto sparnų ar kūnelio

Bitės, širšės daugiausia suke
lia ūrticarią arba angio-neuro- 
tinę edemą. Čia jaudikliu yra 
venom (nuodai), įleisti per ge
luonį, arba seilės, kurios kartu 
įteka su geluonių. Įgeltoji vieta 
parausta, patinsta, pradeda nie
žėti. Po kelių valandų daugumai 
ši reakcija praeina ir tuo užsi
baigia nemaloni istorija. Tačiau 
po širšės įgėlimo gali būti ir ki
tokių simptomų. Atsiranda bend 
ras odos išbėrimas, sąnarių su
tinimas, veido, kaklo, akių, gerk 
lės sutinimas, pykinimas, gal
vos skausmai, dyspnea (sunku
mas kvėpuoti), sąmonės neteki
mas ir konvulsijos. Visi šie simp 
tomai primena šoką. Taip iš tik
rųjų ir yra; tai yra padidintas 
jautrumas, hypersensitizacija, 
alerginė reakcija į insekto įgė-

JOE’8 SERVICE STATION 
Joe Tnnplln, Prop.

Now ln the tlme for Spring Tune- 
Up. Complete auto eervlce. Standard 
Oa» — Oil. Lubrlcatlon, Tire and 
Battery Service. Oreantng. Complete 
Auto Service.
215S 8. 51st Rt, eorner California 

Ava. GR.

Siunčiame pinigus j

LIETUVĄ
I

i ir visas kitas šalis.

Turime tiesioginį ryšį te
legramų ar oro paštu.

Pristatymas pilnai garan 
tuotas, ir jums persiunčia
me kvitą su asmens pa 
rašų.

Del pilnesnių informacijų 
rašykite arba telefuonuo 
kitę — Foreign Depart 
ment FRANKLIN Ž-4100

AMALGAMATED TRUST 
A SAVINGS BANK
X *

lll So. Dearborn Street
Chicago, Illinois

CHICAGO 9, ILL.

REIKALAUKITE VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ,
Jeigu abejojate, paprašykite pameginimui. Jūsų skonis jums pasakys. Mea norime, kad Jūs patys būtumėt 

sprendėjas.

STANLEY

METRICK

1804 West 47th St

Telef YArds 7-8393

JOHN

SHURNA

5418 S. Albany Avė.,

Telef. GRovehilI 6-7783 

CHICAGO 29, ILL.

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENI,,. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai aėdėrtl lr naktimis 
miegoti nes jų užsisenčjuslos žaiždo. 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
ru lr skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
vpalbyes palengvins jusu skaudėj! ■ i 
mą lr galėsit* ramiai miegoti nak 
tj Vartokite ją tapgl nuo skau 
džlų nudegimų. JI taipgi paliauna 
nležejlmą ligos vadinamos PSORIA 
818. Taipgi paAaNna perMjhną Ilgo* 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplySlms 
tarppirftčlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlOstančios suskllslos odos dedlr 
vinių, odos HtbBrlmų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti valkučlama kada 
pasirodo skaudus lėberlmas nuo vy
styklų JI yra tėra gyduole nuo 1»- 
ylrftlnlų odos ligų. I.e
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et.. 11.25. lr >8.50.
Pirkite valstlneseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc., Ga- 
•"«\ind. Ir Petrolt, Mi
chigan arba raAykl- 
•e Lr atsiųskite Mo
ney order |

i LKGIJIjO, Department D. 
5618 W. Eddy 8L, Chicago 34. Ui.

Telef. REpublie 7-5803
ADOMAS VAITKEVIČIUS

Anglių ir Alyvos 
Pardavimas

Visų rūšių namų apšildymu 
sistemos įvedimas,

perdirbimas ir pataisymas. 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
THef. PRospect 6-7960

J. Andrulis, Michigan Farm Cheese Fountain, Michigan

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

NAUJAS
19 5 7 

CHRYSLER 

*2811

NAUJAS
19 5 7 

PLYMOUTH

*1732
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

-4

<1

H
t

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI,
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTVVINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272 
Apkainavimą ir. Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

SkIP’S SELFvlMI O SERVICE

Liųuor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU PHONES — VVALBROOK 5-8202

April - Balandžio 25, 26 ir 27 dienoms

BISQUIT THREE STAR C(XJNAC lifth $4.79

HENKBSSY THREE STAR COGNAC Fifth jgjjjg 

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.S.P. Fifth $4.89

I KIJAFA WINE Fifth $|-69

A

CINZANO VERMOUT1I 
Dry or Sweet Fifth $.|39

KRUPNIK (HONEY PUNCH) Fifth $3-39

VAT—69, SCOTCH VVHISKEY Fifth $4.29
ASSORTED IMPORTED FRENCH 

VARNĖS Fifth $1.19

HEINEKENS IMPORTED REER. Case 
of 24 bottles $725

BLATZ BEER Case of 24 cans Case $3.69

7

.1
i n

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei Bortte nhiltlli rbiti nno ugnies namus, baldus, automobilio* 

ar šiaip ką apdrausti, reikalauldte agento, arba brokerio, kad 
jie parūpintų Joms polisą p*r mūsų kompaniją. Nelaimei Mtt 
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI Mų kompanijų
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT 
AMERICAN INDEMNITT COMPANT
DUBUQUE FIRE A MARINE INSURANCE COMPANT
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S INDEMNITT COMPANT

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 
MASSACHUSETTS FIRB A MARINE INSURANCE CO

PACIFIC NATIONAL FIRE IN8URANCE COMPANT 
PEARIj ASSURANCE COMPANT 
RELIANCE INSURANCE COMPANT
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT 

WEHTERN FIRE INSURANCE COMPANT
WE8TF.RN CA8UAI7TT A SURRTT COMPANT 

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrttera

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

Telefonaa CEntral 6-A2IMI S

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515

Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI £10,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS)

SU DEPOZITU
$1OO AR DAUGIAU

* <
Pradekite einamą sąskąitą pąs mus dąbąr !

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Ct., Cicero. Iii.

JUOZAM GRIBAUSKAS, Vedėjau 
Telefonaa — BIshop 2-1397, Uždaryta trr^la^Menlals.

t I
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Kultūrine kronika
• Vyčiai pamokė laikraštinin-

Dieriaštyje “VVorcester Dai
ly Telegram” žurnalistas Adrian 
H\yv/ard, rašydamas, kad kai- 
kurie lenkai prašo, jog vienas 
Massachusetts vieškelis būtų pa 
vadintas Pulaski vardu, sumi
nėjo JAV-se pasižymėjusius len
kus, ju tarpan Iškaitydami ir 
Kosciušką. Tai p1 stebėję Lietu
vos vyčiai savo specialiame in
strukcijų biuletenyje parašė sa
vo nariams, paduodami faktus, 
jog Kosciuška buvo lietuvis ir 
paprašė, k'd vyčiai rašytų laiš
kus laikraštininkui A. Hayward, 
prašydami jį' klaidą atitaisyti. 
Vyčių laiškai buvo tokie įtiki
nantys, kad minėtas bikrašti- 
nlnkas balandžio 9 d. dienrašty 
“VVorcester Telegram” išspaus
dino straipsnį “Kosciusko VVas 
Lithuanian,.,” Straipsnyje jis 
prisipažįsta a nksčiau suklydęs 
ir dabar patikslina: Kosciuška 
buvo gimęs Lietuvoje; dauge
lyje laiškų jis pareiškė, kad jo 
širdis vis pasiliko su gimtuoju 
kraštu. Toliau savo straipsnyje 
minėtas laikraštininkas duoda 
pagrindines žinias apie Lietuvą, 
pasakoja Lietuvos kančias oku
pacijoje ir augštai atsiliepia a- 
pie Lietuvos vyčių budrumą, ku
rie tuojau atitaiso spaudoje pa
sitaikančius netikslumus. Straip 
snį'baigia žodžiais: “Kosciuška 
buvo lietuvis, ir tie jo tautos mū 
sų kaimynai yra persiėmę tomis 
pačiomis taurios laisvės dorybė
mis, kaip Kosciuška”.

Pažymėtina, kad Lietuvos 
Vyčių organizacijos centras pe
riodiškai siuntinėja savo na
riams mimiografuotus biulete
nius, kur yra surašytas ilgas są 
rašas JAV laikraščių, kurie pa
lankiai atsiliepė apie Lietuvą ir 
lietuvius. Vyčiai tiems laikraš
čiams parašo tūkstančius padė
kos laiškų. Tuo būdu JAV-se 
augęs išeivių jaunimas gražiai 
įsijungia į lietuvišką veiklą. 
Tremtinių jaunimo talka vy
čiams labai padėtų jiems tą už
davinį atlikti.

• Prel. Pr. Juras ir red. Leo
nardas šimutis įteikė savo strai 
psnius knygai “Mano pasaulė
žiūra”.

• Estų operos solistas Eedo 
Karrisoo, dalyvavęs lietuvių re
liginės muzikos koncerte, sttsiun 
tė laišką, kuriame sako: “Bran
gūs mano lietuviai bičiuliai, pas
kutinį kartą, kai aš dainavau 
Kaune, tada Lietuva ir Estija bu 
vo abidvi laisvos šalys. Iš tų die
nų man pasiliko geriausieji at
siminimai. Dabar mūsų kraštai 
netekę laisvės, bet buvimas tarp 
jūsų, mano brangūs bičiuliai lie
tuviai, atgaivina manyje visus 
mieluosius atsiminimus, ir aš 
jaučiu tą pačią šilumą širdyje 
ir esu vėl laimingas. Aš taip la
bai branginu Jūsų prielankumą, 
taš Jūsų šiltas kalbas ir žodžius, 
kurie man buvo naujas padrą
sinimas toliau tęsti bendrą ko
vą dėl laisvės. Ačiū Jums labai. 
Mano ypatinga padėka p. Anta
nui Nakui, kuris mane pakvietė 
ir man padėjo visokiais būdais”.

PASAKOS — VAIKŲ DZIAITG.MAS 
Pasakų knyga — geriausia dovanai

Už $2.00 autore atsiųs savo naują 1 28 
pusi. lietuviškų pasakų knygą "Sau
les vestuves". Spalvotas viršelis, daug 
dali. Stančikaites iliustracijų. Per
siuntimą apmokame. Sonč Plpiruttė 
Tomaricnč. 512« S. Aberdccn, Chi
cago •, III.

«niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiini
GARANTUOTUS

SIUNTINIUS
į LIETUVĄ ir RUSIJĄ 

pigiausiomis kainomis * 
per Švediją ir Angliją

siunčia
EUROPE PARCEL SERVICE

6004 S. Mozart Street
Chicago 29, III.

Tel • WA 5-3829
umiiiiiiiiiiiiiHimnimiHmiimiHiuiiiii

Comptometro-Mašinraščio 
Mokykla Pradeda 

Pavasario Semestrą
Tuoj mesk dulkiną fabriką, nes 

jūsų laukia darbas švarioje raš
tinėje. Skambink mokyk los ve
dėjui P. KcHiūnui — tel. WAI- 
brook 5-4815. Mokyklos adresas: 
5548 S. Albany Avė.

• Lietuviai dailininkai ameri
kinių parodooje. šiuo metu di
džiausi me pasaulio viešbuty — 
Conrad Hilton, Chicagoje, vyks
ta pavasarinė Illinois dailinin
kų paroda, kur išstatyta 101 dai
lininko kūriniai. Dominuoja re
alistinių nuotaikų paveikslai, 
daugiausiai aliejiniai, nors yra 
ir akvarelių. Tarp jų randame 
ir lietuvių dailininkų kūrinius: 
Bronius Murinas, akvarelių ta
pyboje išsidirbęs savo stilių, ir 
čia duoda vieną peisažą iš Co- 
lumbus parko; paveikslas impre 
sionistinių nuotaikų, nepraran
dąs tačiau ryšio su realybe. 
Juozas Pautienius šioje parodo
je išstatęs aliejinį žiemos peisa
žą, kuriame reiškiasi jo kūrybos 
savitumas; paveikslas laimėjęs 
premiją. Mikas Šileikis šiai pa
rodai davęs Ludingtono apylin
kių kopas. Peisažas šiltas, mie
las, rūpestingai visas detales per 
tiekiąs. Jonas Tričis šioje paro
doje rudenio temą sprendžia na
tiurmortais — patiekdamas nu
nokusius vaisius, rudens gėlių 
puokštę, sukurdamas darnų vie
netą iš to. Vladas Vaitiekūnas 
parodoje reiškiasi kaip portretis 
tas, patiekdamas Ad. Varno 
portretą, aliejiniais dažais, pa
trauklia, nenuobodžia forma at
liktą. Apskritai, lietuviai gerai 
reprezentuojasi bendroje paro
doje. Paroda tęsis iki rugsėjo 
mėn. pabaigos. Ji yra trečiame 
augšte, kur gausiai vyksta suva
žiavimų. Ją lanko daugelis kita
taučių, verta pamatyti ir lietu
viams. Paveikslų kainos prieina 
mos. Daugumos sukasi apie 
$100. Brangiausias — $425, pi
giausias — $25.

f
• Mokytojos domisi lituanis

tika. Lietuvaičių Seselių institu
tas leidžia savo laikraštį “LSI 
Banner” su minografuotu vien 
lietuvišku priedu. Ir angliškame 
leidiny yra ištisi straipsniai lie
tuviški, pvz. naujausiame nume
ryje — “Šventoji Lietuva Vely
kų laike”, “Sekminių vainikas”. 
Ir angliškas tekstas daugiausiai 
skinamas lietuviškiems reika
lams. Pvz. šiame numeryje duo
damas tekstas kard. Stritch kal-

; bos, kur augštai vertinamas lie
tuvių kultūrinis paveldėjimas, 
rašoma apie Lietuvą, kaip Ma- 

i rijos žemę. Iliustracijose — tau- 
Į tiniais drabužiais lietuvaitės, 
tautinių vaidinimų scena. Lietu
viškame priede — studijėlė apie 
mūsų tautos motinas. Šis, 1957 
m. pavasario, numeris išleistas 
Pittsburghe.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

A4O2 8. Fairfield Avė., Chicago 2*
Tel. HErnloek 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
duoda pamokas. Prieš karą baigęs 
'''ikagoe universitetą.

I dol. 25 ct. vai. — privačios, 
il-ėlas augštas. durys po kairei, art 
šS-čios gatvės lr California Avė.)

Jums ... jūsų 
vestuvinėje nuotraukoje

be abejo!
Jūs . . . spindinti jūsų vestuvi
nėje suknelėje-. . . akimirką ku
rią jūs norėsite turėti ... ir 
gėrėtis . . . nuotraukoje, kuri 
bus pagaminta su tokiu pat 
kruopštumu, kaip ir jūsų ves
tuvinė suknele. Dabar pasiskir
kite laiką.
VICTOR STUDIO

VytAUlnft Grigas,
Fotografas

Vestuvines nuotraukas darome 
namie, bažnylčoje, vestuvėse

Ir studijoj.
2517 Weat 6»th Street 

Chicago 29. III.
Telef. REpublic 7-0046

Vyt. K. Jonyną# Vilkai

KANADA DROBĖJE
(Atkelta iš 3 psl.)

kimo, jos meno parodos jau bu
vo rengiamos visoje Kanadoje, 
JAV ir net snobiškoje Anglijo
je. Tiesa, kaikurios modernios 
Europos tendencijos juos pasie
kė žymiai pavėluotai ir prancū
zų impresionizmas juos pasie
kė 30 metų pavėluotai; bet jie 
išreiškė tai, ko kiti iki tol ne
mokėjo ir negalėjo išreikšti, bū
tent tiktąją Kanadą.

Kas nėra pats matęs šiaurės 
girių rudenį (ne iš traukinio pro 
langą, bet betarpiškai!) tas ne
gali net įsivaizduoti tų audrin-

■

MULTIPLE SCLEROSIS?
Multiple selėf-osis pasireiškia ne

tvarkingu raumenų veikimu. Pa
sveikimas priklauso nuo atgaivini
mo nervinių centrų—tik tada nor
malūs kūno procesai gali vėl har
moningai veikti. Chiropraktikai 
stengiasi tą pasiekti — yra jau tu
rėjusi sekinės savo gydymo būdais 
padėti daugeliui sergančių niul- 
tiplo sclerosis, duodama jiems 
šviesesnės ateities viltį gyvenime.
I Tyrinėjimai Spears Hospital pa
gerino šios žalingos ligos Chiro- 
praktinį gydymų. Matykite jūsu 
vietinį chiropraktą ir rašykite dėl. 
nemokamos literatūros apie MS 
bei kitas problematines ligas.
Dept. L-106, Denver 20 Colorado 
SPEARS CHIROPRACTIC 

HOSPITAL

£ Padekime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Nemokėkite brangiui už senus daiktus, bet užsakykite lietuviškoje, 

įstaigoje maistą, vaistus, įvairiausių rūšių ir didžiausio pasirtnkfnio me
džiagas, pilną apsirengimą, laikrodžius, dviračius, muzikos instrumen
tus, siuvamas mašinas iš Anglijos ir Švedijos pigiausiomis iki šiol NIE
KUR NEGIRDĖTOMIS kainomis su pilnu apmokėjimu. (Į Aziją $1.40 
daugiau už maistą ir $1.80 už kitas prekes). Garantuojaane 100%.

Nr. 7 .......................... $20.20
10 sv. cukraus
10 av. taukų

Nr. 8 ............................ $13-A4
20 sv. cukraus 

Nr. 9 ............................ $21.00
20 sv. K. taukų 

Nr. 30 ......................... $14.66
20 sv. I rūš. k. miltų 

No. 36 ......................... $31.95
2 sv. kumpio 
2 sv. salami dešros 
2 sv. bec. lašinių 
2 sv. 3 ozs. k. .taukų 
2 sv. sviesto 
1 Ftv. pupelių kavos 
1 sv. cukraus 
1 sv. pieno miltelių
1 sv. šokolado
14 ozs. kokavoą
15 ozs. razinkų
200 Ch-field cigarečių 

No. 40 ..................... .... $26.00
15 sv. beconinių lašinių
5 sv. salami dešros 

No. 52 .— Namams $55.70
Vilnonk antklodė 6 sv. • 
Paklodėm medž. 90 p. 6 y.

2 flan. paklodės 4 sv. 
Raud. Įpilu m 63 pi. 4 V6 y. 
Mezgimui vilnų lt/, svaro

Pastaba: Prie siuntinio No. 66 galima pridėti vieną Iš šių daiktų: 
Odinius kuilio pamušalu batus $14.40, vyriškus Išilginius batus $11.40, 
3 sv. vilnų $16.48. arba apsiausto vietoj duoti velurą, pridedant $8.40. 
Prie No. 63- 56 gulima pridėti vieną iš šių: Vyrišką ar moterišką laik
roduką, 17 akmenų, ’'Dlxon” — $30.00, "Sollngen" skustuvą $4.70, Dei
mantinį stiklo rėžtuką $7.20. Medžiagų spalvos ir raštai n,įsnkomk už
sakytojo. dydis nurodomas. Norint aogštegntų kokybių medžiagų Eilu
tėms kelti po 50 centų yardui Iki $2.00.

Dirbame kasdien išskyrus sekmadienins nuo 9—6 vai. vak.

PATRIt GIFT PARCEL COMPANY Tel. CR 7-2T26
3741 W. 26Hi Širšei, Chicago 23, Illinois, U.S.A.

6250 S. Wcstem A ve. Kampas 63-čios 
Darbo vai. pirmad. ir ketv, 3—7 p.p. fteštad. 10—5 vai.

mos su jos efektais. Norint pa
žinti šiaurės didingą formų įvai 
gų spalvų sutirštintos panora- 
rumą, reikia jį pergyventi. Mo
notonijos įspūdis, gaunamas žiū 
rint pro traukinio langą, bere
gint ištirpsta vos koj^į krū
mus įkėlus. Lyg į didingą gotiš
ką katedrą iškilmingų pamaldų 
metu patekęs apstulpsti nuo žo
džiais neišreiškiamo jausmo. 
Spalvos, šešėliai, kiekvieno me
džio, krūmo ir gėlės iškalbingas 
grakštumas, spalvų turtas, dan
gaus ir ežerų, krioklių ir upelių 
varsos, oro tyrumas, dangaus 
skaistumas, dienų žibėjimas, nak

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

jsidėdnnii Juozo Spaiėio • aluminiajus “S t o r m 
Windows” langus. Juos turint nereikės rūpintis 
kiekvieną, pavasarį ir rudenį langų išėmimu ir 
sietelių sudėjimu. J. Spaiėio aluminljaus “Storm 
Windows” laikys tiek ilgai, kiek jūsų namas sto
vės. Pašaukite mus dar šiandien ir mes pada
rysime jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite įsigyti visų rūšių 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
325» So. Halsu**! St. Tel. Vlctory 2-6472
Galite skambinti kaadienSbarba atvykti į mūsų 
įstaigą, nuo 9 vai. iki 6 V»C vak. Pirmad. ir ket
virtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta

No. 63 — vyrams ................................... $98.00
Worste« viln. medž. eilutei 3 *4 y.
Eglėto audimo veliūras apsiaustui 3 y. 
Pamušalai su pried. eilutei ir apsiaustui 
Megztinis su sag. ar be sagų užvelkamas 
Odiniai išeiginiai batai
Poplin marškiniams mėl., gelsv., baltas

No. 63a vietoj apsiausto su priedais $98.00 
2 poros kelnių ir marškinių
1 pora ilgų pusvilnonių kelnių ir maršk.
2 poros vilnonių ir 2 - p. kejinių cotton 
1 pora odinių pirštinių ir 1 diržas
1 viln. šalikas, 6 nosinės, - kaklaraištis

No. 64 — Darbininkui.......................... $62^0
Impreg, odiniai dvigubais padais batai 
Storas II rūš. milas eilutei 3 y, y. 
šiltas rayon marškiniams 3 y.
Woven rayon marškiniams ar pamuš 3 y. 
Pusvtlnonės ilgos kelnės lr marškiniai 
Mezgimui vilnų 4 svarai

No. 64a. Vietoj milo ir 2 kv. vilnų $68.70 
Dryžiuot. tweed eilutei sū visais pried.

No. 56 —Moterims .............................. $74.30
Vilnonė kruopėta medž. apsiaustui 3 y. 
Pamušalas su priedais ir elastic gorsetas 
Afgalatnė vilnonė medžiaga suknelei 3 y. 
Gėlėtas rayon suknelei 4 yardai 
Odiniai sportiniai ar išeiginiai batai

, Vilnonis megztinis Ir viln. pirštinės
2 fayon apatiniai Ir 2 kelnaitės

į 2 poros kojinių Ir šilkinė skarelė

tų orumas, saulės šypsena, žvaig 
ždžių didumas, šiaurės pašvais
čių nežemiškas žaidimas, audrų 
siauti ir p"gų dūkimas, plane
tos neišmatuojama didybė ir
žmogaus menkysta čia ir komeri 
cinį braižytoją paverčia įkvėp
tu Dievo kūrybos pasakorių, var‘ 
tojančiu priemones, kūrios yra 
iškalbingesnės už giliausias po
ezijos varsas — dažų varsas.

A. Y. Jackson “Canadian Fo- 
rjm” 1921 m. rašė: “Pamenu, 
kaip vien!) vakarą, išklausius pa 
mokos apie muzikos simfonijos 
konstrukcija., vienas draugas 
pastebėjo, “Pirma kartą man, 
dingtelėjo, ką Septynių grupė, 
daro savo drobėje. Esu girdėjęs 
sakant, kad Bacho P’ssacaglia 
in C Minor reiškia muzikoje tą 
patį. ką didžioji gotikos katedra! 
reiškia architektūroje. Harriso 
"Viršum Superior Ežero”, Lis- 
mero “Eglių sala”, MacDonaldo( 
“Rimties Šalis” ir Jacksono “EI-j 
nių Kraštas” turi tą pūtį archi
tektūrinį pagrindą”.

.—
aoi

IUCUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

i 29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47fh SI.. Tel. U 3-9670 u

Pasilinksminimui — praleiskite vakarą čia! 
MARIE 8HAW’S CLUB EVERGLADE 
Jūsų šeimininkai Tea Rose Ir Budd Gloff 

Užkandžiai biznieriams nuo II v. r. iki 3 v. popiet 
Pietūs nuo 7 v, v. iki 3 v. r.

I.AVKITE GRAND OPENING!
Koktelių valanda 3 v. popiet Iki 7 v. vak. 

GArden 2-9H.3M 2501 U. »5th St.

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRISMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, III. Telef. LAfayctte 8-3085

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

Mės parduome medžiagas, 
kurios vertingos

LIETUVOJE!
Kadangi dabar daug mui

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

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

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Tri ei. HUmboldt 6-3853
loraoci——-onoi

TRŪKIS
SHLELD - EXPERTAS H. L. HOFFMAN iš Chicagos ir Minneapolio, 
dabar demonstruoja bo jokio mokesčio LOCK-O-MATIC SHIELDS 
savo ofiso kambary 1405-343 So. Dearborn St., Fisher Bldg. Vai. 
pirmad. iki penktad., imtinai nuo 9:30 v.r. iki 5 v.v, šeštad. nuo 
9 v.r. iki 12 vai. dieną.

Per 30 metų laikotarpį mano gyvenime šioje šalyje aš pritai
kiau ir aprūpinau 20,000 žmonių turinčių HERNIA - TRŪKĮ ir 
pagaliau, man pavyko pagaminti ir užpatentuoti nuostabų LOCK- 
O-MATIC. Jis yra ypatingas tuo, kad jis pritaikomas prie kiek
vieno sergančio reikalavimų ir garantuoja tobulą prilaikymą kiek
vieno individualaus trūkio - RUPTURE. Čia jau naujas efektin
gumo bei patogumo standartas. Kodėl dėvėti pasenusius ir ne 
mokslišku pagrindu pagamintus diržus, kurie trūkį tik padidina. 
Atsiminkite: KAD IR GERIAUSIAS NĖRA PERDAUG GERAS, 
JEI TURITE TRŪKĮ.

PASTABA: Nesutvarkytas trūkis gali būti priežastim silpnu
mo, strėnų skaudėjimo, nervingumo skrandžio skausmų bei skaus
mų nuo vidurių išpūtimo. Turintieji didelius trūkius, atsinaujinu
sius po operacijos arba po injekcijos yra ypatingai kviečiami at
silankyti. Jokio įsipareigojimo, užeikite bet kada ir įsitikinkite.

HOFFMAN SURGICAL APPLIANCE C0.
343 S. Dearborn St., Chicago 4. Illinois

Telefonas WE 9-3677
0<KX><XXXX><>0<><X>0<H -OOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

SIUVĖJAS f
MOTERŲ RŪBŲ

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

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

L GASIUNAS

JC_
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10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti
Standard Federal Taupymo B-vėje

. *

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas ........................................ ...................... $68,000,000.00
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 BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIFAVICH, President 
JUSTIN MACKIFAVICH, Jr., Vlce-President

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

Standard Federal Savings
s\.

mill IIL>

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
( Archer Avė. at Sacramento) 

PHONE: VIrginia 7-114 I

M
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Šeštadienis, balandžio 27, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Gyvieji grįžta
VLADAS RAMOJUS, Chicaga, III.

į lieti. pastaba: Čia duodama gegužio žieduose ir laisvės džigu 
ištrauka iš spaudai rengiamos gsme paskendusi.

- pokario nuotykių knygos “Vyj Prieš metus siautė toks pat 
rai be kryžių” — knygos gegužis ir Lietuvoje. Mes matėm 
“Lenktynės su šėtonu” tęsi-{jj gyvą, žalią ir svaigų. Matėm 
nio. jprie Šventosios, Pyvesos, Nemu

.• 1945 m. gegužis. Didysis Da- : n° ir Nerie“' “eduose
’nijos Haderslevo-Apenradšs ke- ““** ,ka™ų v“ko'
Uis ištisai nugultas nelaisvėn geltų kvapams sklindant, ai- 
paimtų vokiečių kariuomenės dSJ° toklos pamaldi™ geguži-

dalinių. Iš šiaurės į pietus jau nių giesmės ir maldos. Maldoje
kelinta diena žengia greta po kaupėsi viltys ir.ldkf.sčiai’ ■* 
gretos, kuopa po kuopos, pul- pasitikėjimas prieš

' nirl^ioc mirlroo noiaiua I o i _didžias audras, prieš baisius lai
kus.

kas po pulko. Po galutinės vo
kiečių kariuomenės kapituliaci
jos anglai ir danai paskelbė įsa- Birželis atėjo. Duona ir medų 
kymą: tučtuojau visa vokiečių mi pakvipo šiaurėą lygumos. Iš- 
kariuomenė pasitraukia iš Da-(plaukė j augštj rugiai, sužalia- 
nijos. Dabar štai traukiasi jie. • vo vasarojai, vešli augmenija 

stiepėsi daržuose.
— Dievas sergi mus. — atsi

liepė ūkininkas, ankstyvą ryt
metį išėjęs laukų apžiūrėti, — 
dėl. šventos ramybės atpilsim

Vienplaukėmis galvomis, šalmus 
į šalis numetę ir ginklus nuga
lėtojams atidavę, keliauja jie — 
vokiečiai — į savo ankštą tėvy
nę, į sugriautus ir alkanus mies 
tus, į liūdnus kaimus. Keliau
ja, keliauja.,..

Regiu'plentą, kylantį įkalnėn 
priešais gražų Apenradės mies
tą. Mirga švyti kareivių galvos 
ir prakaituotos nugaros. Ka
reivių prakaitu dvokia ir žalias 
pavasario vėjas. Sunkios karei
viškos kuprinės spaudžia kiek
vieno pečius. Ten ilgų ir nuobo
džių karo dienų ir kovų dienoraš 
čiai, ten artimųjų ilgesys ir jų 
nuotraukos, ten gimtųjų laukų 
žiedelis knygutėje, galbūt rožan 
čius ar maldaknygė, ten daniški 
lašiniai, kumpis ir sviestas...

Prieš akis pietuose už kelias
dešimt kilometrų jau praside
da tas kraštas, kurio vadas įsi
siūbavęs šaukė, kad po šio karo 
nebus nugalėtojų ir pralaimė- 

' tojų, liks tik gyvieji... Ir grįžta 
štai jie iš Varšuvos ir Modlino 
triuškinančių mūšių, pralaužę 
Maginot liniją, perėję Liežo ir 
kitas tvirtoves, paklupdę Pary

ti žiu,-vaikę anglus tarp Tobruko 
iPBengazio, žaibo žingsniais per 
žengę Lietuvą, geležinėmis rep
lėmis sūrietę raudonąsias divizi- 
jas prie Minsko, Gomelio, Vitebs 
ko, Smolensko, Kievo. Voronežo, 
buvoję Kaukazo kalnų papėdė
je praradę laimę prie Stalingra
do. •

Tūkstančių kilometrų erdvėje 
liko draugų kryžiai ir kapai, ai
manos ir atodūsiai, žaizdos ir 
keiksmai. Milionai iššautų šovi
nių, šimtai tūkstančių lavonų ir 
po išdegusius plotus pelenus 
žarstąs vėjas ten anapus žings
nių, anapus namolia žengian
čios paskutinės gretos1...

Lėtais žingsniais, neskubėda-

<
jQ

V

KULTŪRINIŲ REIKALŲ RĖMĖJO ĮMONE

“Draugo” septinto romanų konkurso mecenatas Jonas ir Angelina Andruliai, turi šią 
įmonę, kur gaminami lietuviškieji sūriai — Miehigan Farm Cheese. ši įmonė yra Fountain, Mich., 
bet joje pagaminti sūriai traukiniais, sunkvežimiais ir net lėktuvais pasiekia tolimiausius JAV 
kraštus. 1

laimingus ir išsvajotus vaka
rus?

Vasaryje sustojom Danzige. 
Pajuodęs, purvinas sniegas ty- 

vokiečiui dalį ir mums dar liks sojo gatvėse ir tarp senų mies-
visko. Į to mūrų sunkiai ūžė karo ma-

Liepos kaitroje paraudo, pa-'žinos, iš visų kraštų sustumtos 

dumavo, sudundėjo mūsų gra- i spaudžiamą Danzigo erdvę.
žioji šalis. Per kalvas ir klonius, 
vieškeliais keleliais pylėsi ir plau 
kė raudonosios divizijos. Vieš
kelių nugarose gilias vėžias įrė
žė bėglių vežimai, o pasiliekan- 
čiose sodybose liejosi skaudus i 
sielvartas:

— Ar pajėgsim ištverti, kol 
vakarai ateis? Dieve, neapleisk 
mūsų, nelaikyk ilgai nelaimėje.

Rugpjūtyje vėl skaudžiai dun

Kopenhagos bokštai.
Danijos laukų platybėje su

žioravo danguose šviesioji gegu- 
Ten atėjo žinia, kad visi keliai Į žio saulė, gelsvu auksu nutaš- 
į vakarus jau užtverti, kad švin
tantį pavasarį teks pasitikti de
gančioje Danzigo erdvėje.

ve, ir skendo laivai, ir tamsios mo ir pergalės spalvas, jaunas, 
alyvos dėmės plieskė Baltijos šviežias ir gyvybe žydinčias, 
platybėje, ir žiburiavo laimin- į Miestai ir sodžiai, gatvės ir lau- 
gos Švedijos krantai ir, galop,’ kai, suaugusiejTir vaikai skendo 
horizonte iškilo nesvajotosios j bęgalinio džiaugsmo audroje. O 

pavasaris plaukė svaigus ir ža
lias, o gėlės kėlė ir skleidė gaivu 
tęs, o kažkur, niekam nematant
ir negirdint, tyliai raudojo nu
žemintieji ir nuskriaustieji...

Padūmavo ir sudundėjo Gdy
nės skardžiai ir gatvės nuo šū
vių kovo saulutei švintant. Die
na po dienos, valanda po valan
dos prietilčio erdvė siaurėjo, 
kvartalai krito ir gyvieji vis ar
čiau glaudėmės prie audringų

dėjo Lietuvos padangė. Sveti- Baltijos jūros bangų.
mųjų tankų kyliai supjaustė 
mūsų lygumas ir žaliuojančiuose 
paupiuose įsiliepsnojo kautynių 
židiniai.

Rugsėjo derlius dar plaukė į 
žemaičių kluonus ir aruodus. 
Augštaičius atskyrė tankai ir 
plieninė uždanga, iš ten nebe- 
siskardeno žinios, nebeatėjo žmo 
nės.

Dargana ir voratinklių rūku 
prisidengęs spalis, tas gamtos 
raudos ir mirties agonijos mė
nuo, galutinai paklupdė (visą 

kraštą naujai vergijai, didžioms 
nelaimėms. - ■ ’

Krankė juodi varnai nykių 
Lenkijos laukų platybėje juo
dam ir gedulingam lapkrityje. 
Vokiečiai stumdė lietuvius po 
apkasus, keikė už padarytas ma 
žas darbo normas, grasino kerš 
tingu atsiskaitymu po perga
lės...

Baltas gruodis su ledinėmis 
žvaigždėmis danguje sukaustė 
Rytprūsius, apkasų eilėmis iš
raižytus ir besiruošiančius sun
kioms kovų dienoms. Anksty
vais rytais iš tolių atsiskarden-

Balandyje pasirodė stebuklas. 
Paskutinian laivan pateko mūsų 
darbo kuopa iš kapituliuojančio 
Gdynės prietilčio.

Į vakarus, į vakarus — plakė 
degančios širdys ir pageltę skruo 
štai sužibo džiaugsmu.

Plaukė Baltijos bangos pro 
šalį, ir pavojaus sirenos ūžė lai-

•-F3.
ORIGINALCS StAURICE MOORE 

PAMINKLAI nuo 1878 metų

John J. Moore,
' sav.

Paminklai 
Mauzolejai 
Akmenys 
Markers 
PrleS šv. 
Supulchre 
kapines 

Ofisaa
111 lr Austin 

Avenue
BEverty 8-6152

Worth, III.

Residence Tel. 
Hllltop K-6271

mi grįžta gyvieji. Kur beskubė
si? Jaunosios dienos frontų dū- davo žvangučių garsai ir, rodos,

Aklųjų akyse atrodė, kad jie mirę, 
bet jie yra RAMYBĖJE.

kiusi plačiai žaliuojančias Ha- 
derslevo ir Satrupo lygumas, 
dalingus laukus, gražiąsias so
dybas. Su gegužiu atūžė ir lauk
toji karo pabaigos diena. 1945
m. gegužės 8 d. vokiečių kariuo ... .
menė besąlyginiai kapituliavo' £s- 
Danijoje ir danų tautai išaušo
laisvės rytas.

Pro mūsų akis plaukė danų 
laisvės vėliavos ir neapsakomu 
džiaugsmu švietė žmonių vei
dai. ir gyvomis akimis regėjom 
gamtos ir vienos iš Europos ma
žųjų tautų prisikėlimo, džiaugs

muose nužaliavo, užkariauti plo
tai pabėgo iš po kojų, paskuti
nis kelias prieš akis... Į nelais
vę... Kuprinėse lašiniai ir kum
pis ir, galbūt, sviestas... Iš Dani 
jos, iš to žemės ūkio gėrybių 
aruodo. Paskutinė paguoda pas
kutiniame žygyje.

Kažkurios divizijos kažkurian 
batalionan įrikiuota ir lietuvių 
kuopa. Kaip lygi tarp lygių šiaa

tolimieji tėvynės aidai pasiekda
vo mus. Dejom rąstą ant rąs
to, statėm stiprius bunkerius už 
duonos kasdieninės kąsnį, už 
pastogę, nors ir šunišką, už keik 
smus ir grąsinimus.

Sausio pusnynais plaukė rau
donosios divizijos iš rytų, nuo 
Vyslos, Suvalkų ir Kauno, ir 
skverbėsi pro Mozūrų ežerus vis 
gilyn ir gilyn į Rytprūsius, ap-

dien ji žengia paskutiniu keliu kasų ir bunkerių skydu prisi- 
— į pietus. Ten pro Apenradę dengusius. Per apkasų ir bunke 
link Flensburgo... ril» Plotus- Pro tuščias prūsų so-

Kartkartėmis pro šalį prale- dybas sunkiai skynėmis kelius 
kia motorizuoti anglų patruliai!! vakarus su maža ir neįtikėti- 
ar danų kariai. Jie atlekia ne- na viltimi - o gal vokiečiai ne
sidairydami ir nulekia sau. Visai PaSau8 mūsų ir mes pasieksim 
nesidomi tais, kuriuos paklup-

‘•Mydami tiek kraujo praliejo ir 
aukų padėjo. Kas ten yra toje 
margoje belaisvių masėje — ar 
SS vyrai ar nekaltos karo au
kos? — anglai nekreipia dėme
sio. Rodos, jiems visi lygūs, vi
si vienodai kalti ir visi vienodai 
•nusipelnę bendrosios bausmės.

Žalių laukų žalioj platybėj 
z^vaigus gegužis siaučia. Tūks
tančiai geltonų purienų maudo
si saulėje ir į šlaitus kopia mė
lynos žibučių bangos. Pro krū- 

£$nokšnių skynimus štai subliz
ga baltasienės danų sodybos.
Raudoni stogai, kaip taisyklė, 
puošia jas — baltas ir švarias,

^kuriose, rodos, vargai niekados 
nebūvojo ir nelaimės jų nelan
kė.

Taip žingsnis po žingsnio, kilo 
metraH po kilometro bėga iš po j 
kojų laiminga ir soti Danija,

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJĄ CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
{ mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokj “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOwnhall 8-6670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

Skanus Europietiškas Kaimo sūris — primins jums jūsų 
gimtąjį kraštą. Ši« sūria parduodamas Chieagoje, jūsų apylin
kės krautuvėje. Krautuvei jo neturint, jums pareikalavus, galė
tų tuoj užsakyti.

miai, džiaugsmui siaučiant šir
dyse. Jie pamojo, kad stotumėm 
tarp vokiečių ir tiek. Kėlėm ran 
kas su trispalviais skydeliais, 
rodėm, kad esam kiti žmonės 
neg vokiečiai, kad esam praū
žusio karo gyvosios aukos. Pir
mieji anglų daliniai, pergalės ir 
karo pabaigos džiaugsmo ap
svaiginti, negirdėjo mūsų bal
so. Įrikiavo tarp belaisvių vokie
čių ir varo tiesiai į pietus...

Pirkit Apsaugos Bonus

Dabar štai trys dienos praė
jusios nuo kapituliacijos valan
dos. Mus su visa vokiečių ka
riuomene išvaro lauk iš Dani-

kis — kas toliau bus, kur mus 
padės, kiek mėnesių nelaisvės 
duos už tai, kad išnešėm svei
kas galvas per baisią karo aud
rą, kad raudonosioms kartu
vėms nebeliko tų aukų?

Pakelėm rankas prieš vakarų 
karį, atidavėm kastuvus. Ra

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (cheoking 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
kalavimus. \

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin- 
tėlis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance 

Corporation, VVashington, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į mūsų bąnką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicaga S, Illlaols Tai.: Vlrglaia 7 - 6430

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Presideart

6819 Se. Western Avė. Tel. GRovehill 6-3745

| paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kaedlon Ir Rpkinadlenlalu nuo 1) vai. ryto iki R vai. popiet.
IŠHIHIM4ITK DABAR — BUK PAHTATYTA KATINU' MKMIIM 

JOKIO pfOKJJIMO. SUMOK ftHITB KAPINIO DIENOJE.

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
resu: 2511 W. Iiitth St., Chicago 
29, Illinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRcspeet 8-4585.

f'iJ š'R;

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GBLINYCIA
OeįiausloM <616h Uėl vestuvių, banke
tų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2448 West 63rd Street 
Tel. l*R«s|N*ct K-OM33 ir PR ft-IMS4.

ffcji rTs j

UODftSIO VALANDOJ
AmHm

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 Se. Weatwa Avs. Air Oendltioned koplyčia 
REpublto 7-6666 — 7-6601 AatomobtUams vieta

Ttoaaa, berto arveaa bitoee aatMto dalyec: gausim* 
koplyčią ardtoe JOsų namų.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Tel —- CEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4505-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wohaH 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna-
1 vimas dieną ir nak- 
I tį, Reikale šaukite
I mua.

Mes turime koplyčia 
visose Chicagos ir ’ 
Rorelando dalyse ir' 
tuojau patarnaujame I

PETRAS MELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. I.Afayette 3-3572

1 __ _

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

659 West 18th STREET
PETRAS P. GURSKIS

Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-113H-113B

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 501h AVĖ., CICERO, IU. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. hoth STREET » REpnMk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

yA||CE FUMERAL HQME

1424 S. 50th Avė. OLympfe 2-5245 ir TOwnhaU 3-9687

t



i

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, balandžio 27, 1957

CiYVEA/lMAS
IKS&IRS3IIK33IIKS&IIK33IIK£3I

VELYKINĖ “DIRVA”
Motprų laikraštis “Dirva”, 

kaip A.L.R.K. Moterų sąjungos 
organas, didesniąją savo dalį už 
pildo savo organizacijos veikla,

nizavimui gi bestingu seserų pro 
fesijos. Ji sukūrė joms moder
nią mokyklą .

Įdomus straipsnelis Kunigun-

Redaguoja ST. SEMENIENE, 3321 S. Halsted St., Chicago 8, IU.. Tel. CLifiside 4-5665; Virginia 7-0618

Mirė Jablonskio duktė Poezija iš Sibiro

Iš okupuotos Lietuvos mus 
pasiekė liūdna žinia, kad š. m. 
kovo mėn. 22 d. Kaune mirė 
d L Ona JaMonskytė-Landsber- 
gienė, akių gydytoja, arch. inž. 
Landsbergio žmona. Palaidota 
Petrašiūnų kapinėse. Orkestrui 
grojant Chopino gedulingą mar
šą, didžiulė minia žmonių paly-

iš Lietuvos akių gydytojų dr- 
jos steigėjų ir pirmosios valdy
bos sekretorė 1932 m.

Bendradarbiavo “Medičiroję”. 
Ištikima savo profesijai, pirmo
jo Pasaulinio karo metu, dar bū 
dama studente, vienintelė sava
noriškai likusi su sunkiai sužeis
taisiais austrų puolamo Tarno-

dėjo ją paskutinėn poilsio vie-, vo ligoninėje, buvo apdovanota
ton. Sudėta daug gėlių, vainikų, 
pasakyta prakalbų.

Ona Jablonskytė, duktė Jono 
Jablonskio, mūsų bendrinės kal
bos kūrėjo, gimė 1894 m. liepos 
lt d. Dubelne, Latvijoje. 1913 
m. baigusi gimnaziją Veliže, tais 
pat metąis stojo Petrapilyje į 
Augštuo8ius Medicinos kursus 
moterims ir juos baigė 1920 m. 
Grįžusi Lietuvon, 1921 m. ište
kėjo už Vytauto Landsbergio- 
Žemkalnio. 1922 m. išlaikė vals
tybinius egzaminus ir įgijo me
dicinos praktikos teises Lietu
voje. Nuo 1923 m. dirbo Lietu
vos universjtete, kaip jaun. asis
tentė, o nuo 1924 m., kaip vyr. 
asistentė pas prof. P. Avižonį, 
ligi 1930 m. Jau 1926 m. atidarė 
Kaune savo akių gydytojos ka
binetą. Nuo 1928 m. buvo Kau
no kalėjimo gydytoja ir Kauno 
ligonių kasos akių ambulatori
jos vedėja.

Vokiečiai pagrobė iš namų jos 
15 m. sūnų ir išvežė į Vokieti
jos kalėjimus. Vyras, kad išgel
bėtų sūnų, nuėjo paskui jį. Dūk 
ti taip pat turėjo apleisti na
mus. Dr. Ona pasiliko viena Lie
tuvoje su penkerių metų sūne- 
4'u. Likusi Lietuvoje, ji dirbo 
Kavne, kaip Vaikų klinikos akių 
skyriaus vedėja. Ji buvo viena

Šv. Jurgio kryžiumi. Didesnė jos 
mokslinė studija yra “Aklumo 
priežastys Lietuvoje”.

Dr. Ona buvo didelė lietuvė

a. Ona Jablonskytė- 
Landsbergienė

A.

patriotė, jautrios širdies mote
ris. Ji rūpinosi ir kentėjo dėl 
išvežtųjų į Sibirą, ji juos globo
jo. Išvežtiesiems į Sibirą ji nuo 
latos siuntinėjo siuntinius su 
maistu ir drabužiais. Kaikurie 
iš jos gavo per 200 siuntinių. 
Ir Kaune dr. Landsbergienės na
mai buvo atviri vargstantiems 
lr prašantiems tautiečiams.

APIE JUOSTŲ AUDIMĄ
Clevelando Lituanistinės Vsk. 

Motiejaus Valančiaus mokykla 
mokslo metų pabaigoje skelbia 
juostų audimo konkursą. Už 
gražiausiai išaustas juostas bus 
skiriamoj premijos.

Sumanymas yra labai girti
nas ir vertas rimto dėmesio. Vi
sos lietuvaitės turėtų sukrusti.

Jei jūs dalyvaujate kituose 
mūsų visuomenės ar organizaci
jų rengiamuose konkursuose, 
tai tuo labiau būtų verta susi
domėti ir jūsų mokyklos juos
tų audimo konkursu.

Juostų raštuose, jų spalvų 
derinime, lyg dainoje, išliko 
įvairių laikų atsiminimų.

Kaip liaudies dainoje girrfda- 
vo liūdna ar linksma melodija, 
pasigrožėjimas savąja, padange 
arba tolimais praeities atsimini
mais, tai tą patį mergaitė įaus
davo ir į juostą. Juostos, dėl jų 
rašto gausumo, įvairumo ir senu 
mo yra beveik visuose Lietuvos 
kraštuose.

Daug rūšių yra juostų audimo 
būdų. Dabartiniu metu daugiau
sia praktikuojamos austinės juo 
stos, nes yra prieinamiausiai ir 
lengviausiai padaroma. Spalvų 
derinimas priklauso nuo audėjos 
skonio ir nuo rašto.

Seniau juostos buvo audžiamos 
iš naminių siūlų, tada jos nebu
vo tokios spalvingos. Dabarti
niais laikais, kada pradėta var
toti pirktiniai siūlai, spalvingu
mas pasidarė žymiai turtinges
nis .

Nors šiame moderniame am
žiuje viską keičia fabrikų išdir
biniai, tačiau nereikia pamiršti 
liaudies kūrinių.

Per įvairias tautines šventes 
mes puošiamės ne tik tautiniais 
drabužiais, bet ir juostomis. Se
niau, net pėr vestuves neapsi
eidavo be juostų.

Visokiomis progomis yra gra
žu dovanoti juostas. Labai įėjo 
į paprotį dovanoti fabrikinio 
darbo juostas, bet būtų daug gra 
žiau, jei pačios mergaitės galė
jų išsiausti juostas. Savo pačios

darbo juosta suteiks daug džiau 
gsmo artimiesiems.

Graži juosti visur tinka. Kiek 
yra žinoma, juosta bus pats pir
mas ir seniausias audinys.

Taigi visų lietuvaičių, kurios 
sugeba bent kiek kurti, būtų 
pareiga gaivinti ir tobulinti raš
tus, artimus lietuvių dvasiai.

Rinkime gražiausių senoviškų 
raštų motyvus, ' kombinuokime 
juos, pridėdamos šių dienų sko
nio ir pritaikykime jas papuo
šimui.

Kaip juostas austi ir apmesti 
galima rasti š. m. “Moters” žur 
nale nr. 1(6).. L.G.

Gražiausia prancūzė?

Genevieve Zanetti, 17 metų, nnfo- 
tografuota Paryžiuje įio to, kai ji 
buvo išrinkta oficialioji Prancūzijos 
1957 m. grožio karalienė. Tačiau ki
ta organizacija išrinl*o kitą kandida
tę į gražuolių karalienes, šiuo mo
mentu atrodo, kad įvyks pereitų me
tų nepasisekimo pnsikartejimas, kai 
buvo išriktos dvi Prancūzijos gro
žio karalienės, šios gražuolės renka
mos kandidatėmis j Europos ir pa
saulio grožio karalienes.

KOLCHOZE
Kolchoze žmogus lygiai vergas, 
Kolchoze žmogus — gyvulys, 
Numirsi — išbrauks jie tave, vergą, 
Labiau gailės, jei dvės arklys.

Čia mes gyvūnai be tėvynės,
Čia mes vergai darbų darbuos,
Čia tūnom mes beveik landynėj, 
Gyvenam čia vargų varguos.

Ir viso šito dar per maža,
Pasakė keikdami vadai,
Nereikia darbo jūsų gero,
Tik reikia mums jūsų kančios.

SVAJONĖ SIBIRE

Azijos Sibiro tu> platybe, 
Kodėl visiem tu toks žiaurus! 
Lietuvio ištremto kantrybė, 
Kentėk už brolius tu savus.

pranešimais ir žiniomis iš sky-|dos Keblinskienės, kuri kalba a- 
pie tai-, kad mūsų tautos him
ne žodis “saulė” turėtų būti pa
keistas žodžiu “Dievas” ir turė
tume giedoti "Tegul Dievas Lie
tuvos tamsumus prašalina”. Juk 
teisingiau minėti Kūrėją-Dievą, 
negu jo kūrinį-saulę. Ta mintis 
nėra visai nauja; ji buvo jau 
keliama Lietuvoje prieš antrą
jį Pasaulinį karą, bet gerai, kad I 
pk Keblinskienė ją, naujai kelia 
ir pataria sąjungietėms tik taip 
giedoti.

Adelė Repšienė savo rašinė
lyje skirsto sąjungietes į veik
liąsias kultūrininkes ir' nenuo
ramas. Straipsnis vertas perskai 
tyti ne tik sąjungos narėms, bet 
ir visiems, kurje dirtia visuome
nės darbą.

Gale yra pora straipsnelių an
glų kalba toms, kurios nemoka 
arba neskaito lietuviškai, pvz. 
kaip pertvarkyti vaikų kamba
rį, kaip suruošti jaunajai priė
mimą (shower) ir 1.1. — O. Kr.

rių. Tai, taip sakant, organiza 
cijos šeimininiai reikalai, kurie 
mažiau liečia ir yra mažiau įdo
mūs plačiajai visuomenei.

Tačiau pasklaidžius paskuti
nio numerio puslapius, randa
me ir įdomių trumpučių rašinė
lių, kuriuos miela paskaityti. 
Pirmame puslapyje Maironio ei
lėraštis “Didysis šeštadienis”, 
toliau eina J. Daudžvardienės 
“Lietuvių tautinių turtų pavel
dėjimo išlaikymas ir pritaiky
mas” (tąsa iš trečiojo nume
rio), “Dešimt gyvenimo taisyk
lių” (“Neatidėk rytojui, ką gali 
padaryti šiandien”. “Neprašyk 
kitų padaryti, ką gali pats pasi
daryti” ir kit.). A. Vaikutytės 
“Margučiai”. Toliau seka Vely
kų legenda, d-rės Mildos Bud
rienės “Pirmoji gailestingoji se 
šuo”. Čia gražiai aprašyta Flo- 
rence Nightingale, gim. 1820 m. 
ir gyvenusi 90 metų, o visą savo 
ilgą gyvenimą pašventusi orga-

Geriausiai besirengiančios
moterys

Šiomis dienomis buvo paskelb 
tas geriausiai besirengiančių mo 
terų sąrašas Amerikoje. Są
rašo pradžioje figūruoja pre
zidento Eisenhowerio žmona, iš 
rinkta už mokėjimą suderinti 
savo drabužių madas su pre
zidento kukliu apsirengimu. Po 
jos seka viceprezidento žmona 
Patricia Nixon, pavadinta "ma
dų ambasadore”. Lankydamasi 
su vyru užsieniuose, ji buvo tuo 
pavyzdžiu, kuris parodė pamėg 
tąjį amerikiečių paprastumą.

Carola Mandel, žymi sporti
ninkė bei' Chicagos turtuolių 
viršūnėje figūruojąs asmuo,-žmcf 
na pulk. L. Mandel, brolių Man- 
delių universalinės krautuvės 
pirmininko, gavo-aukso medalį 
kaip moterų sporto atstovė.

Be šių į sąrašą yra įtrauktos 
dar sekančios moterys: Windso 
ro kunigaikštienė, priskirta au
torės klasei dėl savo paskelbtų 
atsiminimų, damininkė Lena 
Horne — naktinių klubų kate
gorijoje, Rosalind Russell — 
scenos aktorė ir Elizabeth Tay
lor — ekrano aktorė. »

Taipgi buvo surasta‘ir mažes
nio masto moterų: Perle Mesta 
(ideali šeimininkė-vaįšinto ja), 
ponia Robert B. Meyner (tipin-

Amerikiečių moterų žurnalas ga “amerikietė”), Irene Albert 
“Ladies’ Home Journal” paskel (iš tarptautinės arenos),’Helen

Ar moterys žino?statutas nereikalingas.... Atme
ni, Algirdai, mūsų senojo pro
fesoriaus dažnai kartotą posa
kį: “Homo homini lupus ėst”. 
Klydo profesorius — tuo aš įsi
tikinau čia — pervertinant visas 
vertybes. Ant pažinimo ribos 
daug ką kitaip supranti ir kitaip 
įvertini.... Savo vaikams įžiebki
te, apart kilniųjų skautiškų: 
“Dievui, Tėvynei ir Artimui”, pa 
garbą žmogui ir šviesos bei gė
rio pažinimą....

Be šių tiesų gražusis Dievo 
tvarinys — pasaulis — nugrims 
tų chaose... Šių tiesų pažinimą 
bandau įskiepyti savo septynme 
čiui bičiuliui Vytukui, kuriam 
stengiuosi pavaduoti tėvą, prieš 
metus medžio prislėgtą. Motiną 
džiova nusinešė anksčiau.

Mėgstame mudu kas vakarą 
mintyse aplankyti gražiąją Ne
muno šalį...., nors iš tos kelio
nės Vytukas grįžta, dažniausiai, 

sveikinu jus/iš tolimojo Sibiro. m*e^° sparnais..., o aš vienas
. _ v-inė.-. elny’ ilrrni

Sibiro vėjo tu galybe,
Kodėl tu toks visiems žvarbus? 
Lietuvio ištremto svajonė 
Išvyst tėvynę ir tėvus.

SIBIRE
Lenkia liemenį medelio 

_ vėjas žvarbus,
Lenkia nugarą lig žemės 

darbas sunkus.
Lietuvis išvežtas svetur 

' , — toli namai,
Sibiro platūs laukeliai 

— toli tėvai.

LAIŠKAS Iš SIBIRO
SOFIJA OŽEI.IENR, Manteno, III.

Šlamančiai standria damasko 
staltiese Giedra dengė Velykų 
stalą. Sumirgėjo įvairiaspalviai 
margučiai, aitriai pakvipo hia
cintai... jų kvapas nusmelkė jos 
širdį — taip kvepėjo melsvi, rus 
vi hiacintai žėrinčiojo kristalo 
vazoje ant rūpestingai motinos 
paruošto Velykų stalo. Velykos

y

1953 m.

1950 m.

Žinių, buvote mane palaidoję, 
kaip ir aš Algirdą. Rašė man, 
kad jis išnyko su kaceto kre- 
matoriaus dūmais — tačiau, gy
vi palaidoti keliasi gyvenimui. 
Štai, prieš mane, Giedrut, ta
vo laiškas rašytas mano moti
nai, jis pasiekė mane vakar. Tu

pats dar ilgai braidžioju mielais 
tėvynės takais, rasdamas po tiek

gimtuose namuose... visos jos'rašai jai: “Niekad, o niekad ne
buvo vienodai džiaugsmingos — pamiršiu aš Petro, kaip negalė-
ir mažai mergytei per procesi
ją gėlės barstant ir vėliau — 
jaunystės ilgesingais sapnais už

čiau pamiršti laimingųjų dienų 
tėvų namuose... aš meldžiuosi už 
jo sielą'”.

burtai...
Paskutiniųjų Velykų tėvynėje 

prisiminimas už vis skaudesnis...
Kauno senoji katedra pragydo 
varpais apie Didįjį Stebuklą —
Kristaus Prisikėlimą. Linksmai 
kartojo “Aleliuja” drauge'— ji 
ir Petras... abu tyrojo džiaugs
mo ir nesuvokiamos laimės 'ku
pini....

Seniai užgeso brangieji vei
dai amžinai. Nebeliko nieko — 
nei namų, nei tėvynės... Damas
ko staltiese nuriedėjo stambios 
ašaros....

— Pavargai, Giedrut, prakal
bino ją įėjęs vyras.

— O, ne, priešingai, pakilau 
dvasiniai, atsigavau nuo kasdie
nybės, be t6, ir Jonelis su Jūra
te uoliai talkino, o jų klausi
mams — galo nebuvo — vis, 
pasakyk, mamyte, kaip Lietuvo
je Velykas šventėte, kpkius ska
nėstus močiutė gamino, kaip bu
vo puošiamas Dievulio karstas... 
vos suguldžiau, prigrasinus ne
paimti jų j nrisikėlima... Bet,
:as nutiko, Algirdai, atrodai ne

savas, — kreipėsi į vyrą Gied
ra.

— Yra laiškas iš Sibiro, iš 
Krasnojarsko — j0 balsas pa
lūžo.

— Iš Sibiro? Kas gi rašo? — 
gyvai pasiteiravo ji.

— Petras...
— Dieve, Petras? Gyvas jis?

— sušuko stverdama voką su 
daugeliu pašto ženklų. Taip, tai 
jo, Petro, status, energingas 
braižas, širdį pervėrė nesuvo
kiamas jausmas. Springdama žo n . . ....
džiais, akimis gaudė raides. ||„įVVI,(, ni«tcrų skyriam (WAVE8)

“Mielieji, Giedra, Algirdai, vadė. (INS)

Motinos ir tavo, Giedra, mal
dos prikėlė mano vos merdinčią 
gyvybę, kai buvau nurašomas 
iš gyvųjų tarpo, tavo ir motinos 
vardai pynėse mano lūpose, kai 
vos kvapą atgaudavau...”

Nežinau, ar sapnuose, ar ha
liucinacijoje daugel sykių išgy
venau mūsų sužieduotuves, kai 
atmeni, vyšnios skendėjo žieduo 
se — baltutėlės, lyg nuotakos... 
nuolat kankino pasikartojęs koš 
maras, kai mūsų sutaoktuvių 
skirtoje dienoje traukinys nešė 
mane toli už Uralo....

Metai slinko, apsipratau, ir 
dingo noras naktimis kaukti 
drauge su vilkais.

Atrodo, Algirdai, kad, nei Tau 
vakaruose prie varstoto, nei man 
medžius verčiant rytuose teisės

Neushaefer (prekybos), Denise 
Lor (televizijos), ponia Lauritz 
Melchior (operos pasaulio), Ka- 
thryn Cravens (spaudos), Julia 
Meade (pardavėja) ir Elaine * 
Elbin (koncertų dainininkė).

Karalienė ir suknelė
Mme. Rene Massigli, žmona 

prancūzų buv. ambasadoriaus 
Britanijoje, atėjusi į britų am
basadą Paryžiuje per karalie
nės Elžbietos II paskutinį vizitą

bė sąrašą 10 turtingiausių vy
rų JAV. Štai jie: Texas alyvos 
milionierius Sid Richardson, ver 
tas (pagal amerikiečių apibū
dinimą $700,000,000 (ir viengun 
gis!); 89 metų Floridos nuosa
vybių pardavėjas-pirkėjas Ar
thur Vining Davis, tunįs $450,
000,000; Henry Ford II — $400,
000,000; Joseph Newton Pew,
Jr., ir Howard Hughes (Holly- .x .» _. . . . ... ,

, . .. , . is išgąsčio net suktelėjo, kai u
P.° $350’;pamatė karalienę.

“Jos suknelė yra lygiai tokia000,000; kitas Texas alyvinin- 
kas — Clint Murchison — $300, pat, kokią aš dėvėsiu rytoj per
000,000; Paul Mellon, Pittsbur-1 banketą Louvre”, šnibždėjo ji 
gho plieno magnatas, August į britui Norman Hartnell, kuris 
Busch iš St. Louis ir John D. j sukūrė tą suknelę karalienei. Gi
Rockefeller II — kiekvienas su 
$250,000,000; gi žemiausias šia
me sąraše yra Robert W. Wood- 
ruff, Coca Cola turtuolis ir vie
nas prezidento Eisenhowerio

metų vis naujų grožybių — ne-, mėgiamiausių golfo partnerių
dovanotinai seniau nepastebėtų.

Ačių Tau, Giedrute, už paguo
dos žodį mano motinai. Ji akis 
pražiūrėjo manęs belaukdama... 
Veltui, Sibiro pusnynai neišbręn 
darni, nors ir Velykos čia pat.... 
Velykos, Kristaus Prisikėlimo 
Šventė.... Aš linkiu Jums tikro
jo, tyrojo džiaugsmo Velykų 
Varpams gaudžiant.

Jūsų Petras”.
Nusvyrusią su laišku ranką 

švelniai suspaudė vyras, tarda
mas: “Tikėkime Prisikėlimu.”

Aštrus hiacintų kvapas skli
do....

Rooseveltienė apie Maroką
Eleonora Roosevelt buvo pa

kviesta aplankyti Maroką. Prieš 
12 metų jos miręs'vyras, tada 
prezidentas, paliko gilų įspūdį 
Maroko sultonui, nes juodu su
sitikę kalbėjo apie dykumos su- 
drėkinimą, vietoje įprasto kitų 
valstybės vyrų pasikalbėjimo 
apie alyvą. Sultonas pareiškęs 
prezidentui gilią pagarbą, sa
kydamas, kad jis esąs pirmas 
vakarietis, parodęs jų problemų 
supratimą. Visų kitų rūpestis 
buvęs tik vienas — kaip gauti 
alyvos. Po to susitikimo (1943 
m.) sultonas periodiškai siųs
davo pakvietimą E. Roosevel- 
tienei aplankyti Maroką. Ji, bū
dama amžinai užimta, tik šiemet 
tegalėjo pakvietimą priimti. Sul
tonas pastatė vieną sąlygą: ji 
turinti praleisti mažiausiai 2 sa
vaites Maroke, kad pamatytų 
visą kraštą.

“Įsivaizduok mane, pralei
džiančią dvi savaites vienoje vie 
toje”, — pasakė daug keliavu
si dinamiškoji Eleonora Roose
velt savo sūnui prieš išvykimą. 
— “Dar ko gero aš galiu atsi
durti sultono hareme".

— $200,000,000.

ambasadoriaus žmonai sukūrė 
prancūzas Christian Dior.

Suknelė buvo baltų mezginių, 
siaura, visa išsiuvinėta sidabru, 
tik karalienė dėvėjo su ja baltą 
lapę, o prancūzė — melsvos me
džiagos skarą.

t . . ,

IDEALUS UŽKANDIS
Slyvų duona su varške

Nežiūrint kokios dietos būtų 
prisilaikoma, įvairūs javų dribs
niai ir pienas yra sveikiausia ir 
maistingiausia. Ir viena porci
ja vienam asmeniui kainuoja 
mažiau, kaip 5 centai. Javų 
dribsniai ir pienas duoda dau
giausia proteinų, greitai įgija- 
mą energiją, reikalingą kūnui B 
vitaminą ir svarbius mineralus. 
Pusryčiams skaitoma būtina ja
vų dribsniai ir pienas, bet ir už- 
kandžiams galima sugalvoti kas 
dieninei dietai ką nors iš to pa
tiekalo. Štai duodame vieną pa
vyzdį:

11/4 puod. rūgusio pieno arba 
parūgų (buttermilk), 2 valg. 
šaukšt. tirpytų riebalų ar svies
to, 1 puod. supjaustytų, nusunk 
tų virtų slyvų, į/2 puod. supjaus
tytų riešutų.

Gaminti: Sumaišyti viską kar 
tu: sijotus miltus, cukrų, kepi
mo miltelius, sodą ir druską. Pri 
d'ėti avižų dribsnius ir gerai vis
ką išmaišyti. Pridėti parūgas 
su kiek atšaldytais tirpytais tau 
kais. Tada pridėti slyvas ir rie
šutus, maišant tik tiek, kad vis
kas sudrėktų (tešla turi būti 
gabalais). Tešlą sudėti į gerai 

riebalais išteptą skardą, 9x5x3

Slyvų avižų duona colių <įidumo. ViriŠų papuošti 
Imti: 2 puodukus sijotų mil-i ti slyvų puselėmis ir išgvelden-

tų (all purpose), y2 puod. cuk
raus, 2’/3 arbatinio šaukštelio 
kepimo miltelių, ’/a a r bat. šaukš 
telio sodos, 1 arb. šaukšt. drus
kos, V/2 puod. stambiai sumal
tų gatavai valgymui paruoštų 
avižų dribsnių (oat cerealp,

tais visais riešutais. Kepti vidu
tinėje kaitroje (350“ F) apie 1 
vai. arba, kol bus iškepta.

PENKIŲ KUNIGŲ MOTINA
St. Louis mieste, Mo., šiomis 

dienomis buvo palaidota penkių 
pranciškonų kunigų motina Mrs. 
A. Habig.

#) 3 puod. gatavai valgymui 
paruoštų avižų dribsnių sudaro 
apie l’/2 puod. stambiai sumal
tų dribsnių.

Iš motery veiklos
★ Gražina Sirutienė, Regina 

Sirutienė, p. Vilutienė ir Anelė 
Pmnskytė baigė braižybos kur
sus suiuoštus Marąuette Par
ko kolonijoje.

✓

1


