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Redakcijos pastaba: Jau j 
baigiama redaguoti knyga, 
"Mano pasaulėžiūra”. Šiam 
leidiniui jau yra atsiuntę sa
vo straipsnius apie 40 auto
rių. Pasisakymai labai įvairūs 
kaip turinio, taip ir formos' 
atžvilgiu. Čia dedame ištrau
ką iš atsiųsto Petro Babicko 
straipsnio, parašyto itin gy
vu stiliumi. Paskutinis termi
nas atsiųsti šiam leidiniui už
prašytuosius straipsnius yra 
birželio 1 d.

“Esu lietuvis!” Kas liečia ma
ne, seku, nors sunkiai, karaliu
mi Gediminu, perkėlusių Lietu
vos sostinę į Vilnių — vyresnį 
laikau tėvu, į lygų sau amžiu
mi — žiūriu, kaip į brolį, o į ma
žesnį, — kaip į sūnų.

Tikiu Dievu ir jo galybe bei 
žmogaus menkysta. Manau, kas 
nenori likti vienišas, kaip pasi
metęs šuo, taip pat turi tikėti. 
Kalbėtis su Dievu sielvarto ir 
džiaugsmo valandomis yra tik
ra šventė sielai.

Kartą (1946 m.) gavau barti 
iš jauno kun. P. R., kai pas
kaičiau jam savo naują eilėraš
tį “Malda”, kurio pradžia to
kia: 1

“O, Dieve, Tu mylimas mūsų 
/Tėveli,

Grąžink mus tėvynėn, Tu viską 
/gali”.

I

— “Netinka Dievą Tėveliu va
dinti — perdaug intymiška”... 
— kalbėjo kunigėlis.

Tačiau nė metams nepraėjus 
gavau maldaknygę, kurioje tas 
eilėraštis buvo išspausdintas net 
su mano pavarde. Redaktorius 
buvo kun. P. R. draugas. Ir mes 
trys buvome draugai, nes su 
įvairiausiais nuotykiais kartu 
keliavom iį Romą... Ta malda
knygė buvo maloni staigmena. 
Tačiau po metų, jau Argentinoj, 
buvo dar gražiau — komp. Po- 
mianskis sukūrė tai “Maldai” 
puikią melodiją! Niekad taip 
nebuvau išdidus, kaip tą dieną, 
kai pirmą kartą išgirdau ją gie
dant. Galvojau: “Dievas dabar 
girdi menkiausio Lietuvos ra
šytojo balsą” ir, žinoma, buvau 
už didžiavimąsi nubaustas... Štai 
jau 10 metų nebeturiu įkvėpimo 
dainoms rašyti...

Moralė? Niekad gerai nesu
pratau šio žodžio reikšmės. Lai
mingi, kurie tiki gyveną doro
viškai, tačiau ar tai įmanoma 
šitame padūkusio pasaulio civi
lizacijos laikotarpyje?

Daug esu skaitęs knygų apie 
moralę — veik visas užmiršau, 
tačiau yra sunku užmiršti pir
mąją pamoką, gautą iš mano 
motinos: “Vaikeli, nevok. Prade 
si adata — baigsi kumele”... 
“Neverk, sūnau, Kristus ne tiek’ 
kentėjo”. “Krauk tokius turtus, 
kurių nei kandys, nei rūdys ne
ėda”...

Kartą aš primygtinai norėjau 
patirti iš motinos, kurį sūnų ji 
labiausia myli? Ji, rodydama sa
vo ranką, man paaiškino: “Žiū
rėk, pjausi nykštį — skauda, 
pjausi mažytį pirštelį — taip 
pat skauda. Myliu jus visus 
vienodai”. Ar gali kas užmiršti 
tokias moralės pamokas?

Lietuvių tauta... Nėra man 
gražesnio vardo pasauly, kaip 
Lietuva; nėra man kilnesnės 
tautos, kaip lietuvių tauta. A- 
naiptol, tai nėra pigus patriotiz
mas, tai mano credo. Nesame 
angelai, tai tiesa, tačiau kai pa
lyginu su kitomis broliškomis 
tautomis, tai lietuvis “razbaini- 
kėlis” drąsiai gali laukti rojaus 
priemenėj, turėdamas vilties, 
kad bus įleistas į vidų. Įsitiki
nau, kad lietuviai yra Dievo iš
rinkta tauta, nebe žydai. Tie, 
atgavę nepriklausomybę, pradė
ję ir laimėję karą, užvaldę dau
gelį pasaulio veiklos sričių, pa
liko vargo kryželį -r- Dievo ženk

lą — mums. Ką Dievas pamilo, 
skiria kančių kelią. Mūsų tautai, 
kad ir sušvis greit laisvė, kry
žius paliks. Gaila, kad mes tuo 
skundžiamės. Skausmas ir siel
vartas — pastovūs, kaip žmoni
ja, tolydžio besikeičianti ir vis 
ta pati paliekanti... Laimė ir 
džiaugsmas — tai tik žaibo švys 
telėjimas, tai laumės juosta, 
monai...

Lietuvių tautai, atsirėmusiai 
į savo tūkstančių metų praeitį, 
iš tėvų ir protėvių paveldėtą iš
mintį ir dorą, skirta gyventi ligi 
pasaulio pabaigos, tačiau, ka
dangi mes dabar išgyvenam tai, 
ką visa Europa jau patyrė Ati-

Petras Babickas

los ir tautų kraustymosi metu — 
mums nutautėjimo pavojus yra 
tikras Damoklo kardas. Ištau
tėję mes neverti nė sudilusio 
skatiko. Būsime tik mėšlas ki
tų tautų rožėms ar ąžuolams. 
Išlikę gintaro krašto, Marijos 
žemės, Rūpintojėlių šalies sū
numis mes esame ir būsime uni
kumai, kuriais visi stebėsis, 
daug kas pavydės ir niekas 
mūsų nenugalės, nes gimti lie
tuviu yra daug didesnė Dievo 
dovana, negu kad galvoja buvęs 
DP, dabar važinėjąs žvilgančiu 
automobiliu po Ameriką... Ne
galima svetimtaučiui išmokti 
tikrai kalbėti ir mąstyti bei elg
tis lietuviškai, negalima nusi
pirkti lietuviškos sielos, kaip 
“siūto”, negalima lietuviui, be 
bausmės, parduoti tą sielą už 
dolerį. “Kiek yra lietuvių visa
me pasauly?” — paklausė nese
niai manęs vienas intelektualas. 
“Keturi-penki milionai”, — at
sakiau. “Hm... Jie nieko negalės 
padaryti, permaža...” Atsakiau 
jam iškilmingai: “Taip, keli mi
lionai lietuvių, žinoma, nieko 
negali pakeisti pasauly, palygi
nus su šimtais milionų kitų tau
tų, tačiau pasaulį gali pakeisti 
vienas lietuvis”.

Galbūt nepatikėjo jis, tačiau 
aš tikiu, nes šiais visuotinio su- 
biznėjimo laikais, kada perka
mos ir parduodamos tautos ir 
valstybės, lietuvių motina, šelp
dama vokiečių belaisvį ar nuo 
budelių besislapstantį kenčiantį 
Dievo Sūnų, parodė, kad ji yra 
augštesnė už dangoraižius, 
sprausminius lėktuvus bei van
denilio bombas. Lietuvė motina 
— lietuvių tauta.

Vaidila, lietuvė, prie ratelio 
mokanti savo vaiką skaityti, 
knygnešys bei pasaulio lietuvių 
talka — tai keturi pagrindiniai 
stulpai, kuriais turi remtis mū
sų tautos ateities gyvenimas ir 
kova.

• Dail. A. Kurmiškus nupiešė 
patrauklų viršelį tėvų marijonų 
leidžiamam religiniam savaitraš
čiui “Kristaus Karaliaus Lai
vas”. Viršuje — matyti laivas, 
ant kurio ištemptos burės — 
Kristaus monograma. Aplinkui 
— stilizuotos bangos ir žvaigž
dės, o iš viso to saulę simbo
lizuojančio rato trykšta švie
sos spinduliai. Apačioje matyti 
Kristaus Karaliaus insignijos — 
vainikas, su simboliu krikščio
nybei laimėto pasaulio. Viršelis 
prasmingas ir patrauklus.

MANO MIESTE...
Aš laiminu tave, o mano mieste,
Nuo augšto skardžio, žvelgdamas aplink; 
Geidžiu tave, kaip mylimą paliesti —
Aš trokštu, kelią man, prašau, išrink!

Šimtai kelią į tavo kūną veda,
Pilni apgaulės, melo ir kančių,
Bet vienas takas — tikrą tiesą rodo — 
Tik vienas jis dar teikia man vilčių ...

Paliksiu uolą — vėjams nežabotiems — 
Numesiu dulkes nuo sunkių pečių,
O seno vieškelio beržams skarotiems 
Sakysiu — miestą apkabint einu ...

Žinau, kad kelias alkanas ir ilgas,
Kad verkia jo sargai, seni beržai, —
Kad miesto akmenis krauju suvilgo, 
Kada ten plaka žodžiais ir diržais.

Bet aš surasiu tavo iščią, mieste,
Sparnai, kur bręsta tavo ateities —
Tik leisk, tave — o vienąkart paliesti — 
Nubraukt ašaras skraiste vilties ...

NESIRŪSTINK!
Nesirūstink, brangioji,
Kad ten dunda, joja, —
Kad širdies palangę ramią,
Kartais skausmas remia ...

N epameski, — dulkėms jausmo — 
Neparodyk, skausmo;
Juk pavasaris nuo seno 
Į tave sruvena.

Nusišluostyk, ašarėlę —
Dienos atsikėlę,
Uždainuos tau skambią dainą,
Tą, kuri ateina!

BERN. BRAZDŽIONIS 
GYVAS LIETUVOJE

Brazdžionis ir Aistis — bol
ševikų okupuotoje Lietuvoje 
kompartijos vadų rankose yra 
didžiausi baubai rašto žmonėms 
gąsdinti. Jųdviejų poezijos įta-
ka, matyti, tokia didelė; kad Perdirbo 1956-57 m.
1957 metais, lygiai kaip ir 1947 
m., jiedu tebėra “buržuazinio 
nacionalizmoi’ simboliai, kaip 
matyti iš Tiesos plūdimosi. Tai 
yra itin nuostabu, kadangi nau
joji poetų karta Lietuvoje, ro
dos, neturėtų gauti Brazdžionio 
nei Aisčio poezijos paskaityti. O 
visdėlto, matyti, pakliūva vienas 
kitas, pavyzdžiui, “Didžiosios 
kryžkelės” egzempliorius, kuris 
eina iš rankų į rankas.

Aktuali pasidarė toji laisvųjų 
kūrėjų poezija Lietuvos poetams 
ypač nuo pereitų metų, kada nu
stota drausti rašyti gamtos, mei 
lės ar kitais asmeniniais moty
vais ir kada po 12 metų privers 
tinio tylėjimo leista spausdinti 
poeziją Stasiui Anglickiui, Pau
liui Dreviniui, Kaziui Inčiūrai, 
kurie, matyti, .vis griežtai spy* 
rėsi eilėmis garbinti Staliną ir jo 
partiją.

Deja, po to, kai buvo leista 
spausdinti nepolitinė poezija, 
jaunieji Lietuvos poetai pasige
do tos jiems naujos poezijos te-
matikoa pavyzdžių. Taigi varg- ( Virš panerjų kalnelių ir kalnų?
šai ėmė gaudyti Aisčio, Braz
džionio ir kitų laisvėje gyvenan
čių poetų knygų. Štai kad ir 
toks E. Mieželaitis, vienas gar
sesniųjų dabartinės Lietuvos po
etų, mūsų Henriko Nagio bendra 
amžis, jau 1941 m. pasirinkęs 
Maskvos prieglobstį, pernai ga
vęs progos su ekskursija apke
liauti vakarų Europą, švyturio 
žurnalo 1957 m. Nr. 4 išspaus
dina tos kelionės įspūdžius — 
poezijos ciklą vardu Kelionės 
posmai.

Tarpe kitų penkių Mieželaičio 
eilėraščių ten randame "Ką tau 
parvežti dovanų?” Tas eilėraštis 
yra ne tik tematinis Bernardo 
Brazdžionio eilėraščio Kalėdų do 
vanos sekimas, bet neabejotinas 
ir jo formos skolinys. Aišku, kad 
Mieželaitis yra gerai susipaži
nęs su Brazdžionio “Didžiąja 
kryžkele”, 1953 m. Rašytojų dr- 
jos premijuotu poezijos rinkiniu,

• Dr. Jono Griniaus naujai 
paruošta studija apie lietuvių 
kryžių kilmę — “Die Herkunft 
der litauischen Kreuze” — buvo 
išspausdinta žurnale “Commen- 
tationes Balticae” (III, 2), o da
bar Bonnoje išėjo atskiru at
spaudu. Studija paruošta vokie
čių kalba, turi 44 puslapius, gau 
šiai iliustruota Lietuvos kryžių 
nuotraukomis ir braižiniais. Au
torius primena, kad jau 1887 m. 
vokiečių poetas Herbert Eulen- 
berg atkreipė dėmesį į dailiuo
sius lietuvių katalikų kryžius, 
kurie “kaip pilkos lelijos išau
ga iš kapų”, kurie kaip augšti 
laivo stiebai tiesiasi į dangų iš 
kaimų kelių.

Autorius apžvelgia ligšiolinius 
spaudos darbus apie lietuvių kry 
žius — P. Galaunės, J. Baltru
šaičio, V. Jungferio, W. Szukie- 
wicziaus, J. Basanavičiaus, M. 
Gimbutienės-Alseikaitės, W. 
Mannhardto, A. Varno, arch. 
J. Muloko, dail. V. Valeškos, M. 
Brenstejno, B. Ginet-Pilsudzkio, 
A. Mažiulio, J. Dlugoszo, R. Det- 
fhlefseno.

Taigi, autorius labai kruopš
čiai, labai rūpestingai surenka 
visą ligšiolinę medžiagą apie lie
tuvių kryžius, ją vienpusiškai 
išstudijuoja ir prieina išvadų, 
kad anksčiau paskleista mntis, 
kildinusi lietuviškuosius kryžius 
iš pagonybės laikų, neturi pa
grindo — tai tik neįrodyta hi
potezė. Remdamasis lietuvių tau 
tosaka, krikščionybės vystymosi 
eiga Lietuvoje, žmonių pasako
jimais ir kryžių bei koplytėlųi 
analize dr. J. Grinius prieina 
išvados, kad tie iš medžio sukur 
tieji lietuviškos liaudies menoj 
pavyzdžiai yra krikščioniškos, 
kilmės. Augančiai krikščionybei! 
Lietuvoje buvo intereso juos 
plėsti ir ugdyti, visų pirma sten
giantis šalinti tikėjimą į sielų 
apsigyvenimą medžiuose, pago
niškus šventus miškus, įvedant 
į tas vietas krikščionybės sim
bolius koplytėlių ir kryžių pavi
dalu.

• A. Augustinavičienė po sun 
kios operacijos jau sveiksta. Ta 
mūsų rūpestinga kultūrininkė 
prieš pat operaciją lankėsi New 
Yorke su paskaita apie Nelės 
Mazalaitės legendų Lietuvos iliu 
ziją. Paskaitininke augštai verti 
na Mazalaitės legendas, reikš
dama mintį, kad jos tikrai pri
klausys klasikinei lietuvių lite
ratūrai.

• Aloyzo Barono romaną “Mė 
nesiena” išleis Jonas Karvelis;

/puoštum pirštus, numatoma, kad knyga išeis va-

kurio 82-83 psl. išspausdintas 
minėtasai eilėraštis. Tą eilėraštį 
Brazdžionis parašė 1948 m., nu
vykęs į Paryžių, o Mieželaitis jį

Sugretinkime porą trejetą pos 
mų vieno ir kito, o išvados sa
kyti nebereikės

Štai pirmieji du posmai Braz
džionio Kalėdų dovanų:

Tau Kalėdoms dovanų, žmona 
/brangioji,

Jieškau aš parvežt Paryžiuj vi- 
/sam,

Ko nespėji, ko nelauki, nesvajoji, 
Kas tau šviestų šios tremties 

/kely tamsiam.

Tau čia tūkstančiai žiedų, kad

Bet jie vieno mūsų žiedo neverti, 
Tau čia brangūs briliantai, kad 

/užmirštum, 
Kaip anie žiedai lelijų dar balti...

O šit trys posmai Mieželaičio 
“Ką tau parvežti dovanų”:

Ką tau iš Romos, amžinojo mies 
. /to,

Nupirkus čia, parvežti dovanų, 
Kad tau gražiau už aukso žvaig 

/ždę, šviestų

Ką tau, brangi, iš linksmojo Pa
ryžiaus,

Nupirkus čia, parvežti dovanų? 
Jei nebereikia tau auksinio kry

žiaus,
Gal tau parvežti saulės akmenų ?

Parvežčiau tau brangiausią auk- 
/so žiedą

Su brilianto žėrinčia akia.
Bet neatstos tau, mano numy

lėta,
Ramunės žiedo, žėrinčio lauke.

Brazdžionis, kaip savo laiku
Maironis, susilaukė neabejotinos 
savo mokyklos, ir tos mokyklos 
įtakos nepajėgia panaikinti nė 
geležinė komunistų uždanga: mū 
sų poetas gyvas visoje tautoje, 
jis guodžia savo tautiečius Sibi
re, jis patriotiškai ugdo Lietu
vos jaunimą Amerikoje, iš jo 
mokosi rašyti jaunesnieji poetai 
Lietuvoje. B. Jrg.

• Dr. Ant. paplauskas-Ra-
mūnas, dėstąs pedagogiką Otta- 
wos universitete, Kanadoje, di
rektorius Lyginamosios Peda
gogikos centro, gauna progos 
giliau atsiduoti toms studijoms. 
Universitetas metams laiko jį at 
leidžia nuo darbų klasėse, kad 
galėtų parašyti visą pedagogiką 
apimantį veikalą. Plataus susi
domėjimo susilaukė dr. Paplaus 
ko-Ramūno veikalas apie fizinį 
auklėjimą pilnutinėje žmogaus 
asmenybėje; to veikalo išleista 
prancūziška ir angliška laida. 
Autorius susilaukė labai daug 
palankių atsiliepimų iš tos sri
ties specialistų. Pats filosofas 
Jaeąues Maritain yra nuomonės, 
kad veikalas užsibrėžtus klausi
mus pagrindinai išgvildena.

Prof. I. Kandel iš Columbia 
universiteto Paplausko-Ramūno 
veikalą vadina fizinio auklėjimo 
summa, giliai, plačiai ir galuti
nai išsprendžiančia jo proble
mas.

Veikalu susidomėjęs ir Pan- 
Amerikos Fizinio Auklėjimo In
stituto prezidentas prof. Bis- 
quertt, tardamas, kad ta knyga 
atveria horizontus tautų laisvam 
susivienijimui, susitarimui, bro
liškumui, nes rašyta vadovau
jantis pilnutinio ir laisvo žmo
gaus auklėjimo idealais. Laiškų 
gauta nuo eilės profesorių, įvai
rių valstybių švietimo ir fizinio 
auklėjimo vadovaujančių asme
nų.

• Ant. Gustaičio knyga Ana
pus teisybės yra pirmoji knyga, 
kurią recenzuoja kom. laikr. 
“Už Sugrįžimą į Tėvynę. L. 
Stašaitis. Knygą vertina teigia
mai dėl to, kad “mūsų tautietis 
jumoristas-satyrikąs Antanas 
Gustaitis taikliai demaskuoja ir 
kandžiai išjuokia vlikininkus ir 
kitus kišenės patriotus”. Taip 
rašo Maskvos propaganda. Dau
gybė ištisų posmų, net po 20 ei
lučių iš eilės, cituojama iš Gus
taičio knygos, pažymint, kad 
taip įvertinami įvairūs “nacio
nalistai vadeivos” mūsų tautie
čio, kuris “dabar savo akimis ma 
tąs jų darbelius emigracijoje”.

o Dr. Jonas Balys, šalia sa
vo tiesioginių darbų sekdamas 
naujausią spaudą, liečiančią mū 
sų tautodailę, gilinasi į naujai 
išėjusį trečią Commentiones Bal 
ticae žurnalo tomą, kur yra 
mums įdomios studijos dr. Jono 
Griniaus apie kryžius ir kun. K. 
Senkaus apie mūsų dainų for
mą. Artimiausiu laiku Draugui 
plačiau tuos dalykus parecen- 
zuos.

• Dail. Jadv. Dobkevičiūtė- 
Paukštienė, sėkmingai Chicagos 
Augštesniojoje Lituanistikos 
mokykloje dėstanti tautodailę, 
planuoja suruošti mokinių dai
lės darbų parodėlę. Moksleiviai 
yra jos priežiūroje sukūrę pa-

' sigerėtinų dalykų.

saros pabaigoje. Veikalas turės 
apie 250 pusi. Kaikurios roma
no ištraukos buvo spausdintos 
Darbininke, Užuolankoje, Žibu
riuose. Romanas nagrinėja šei
mos bei netekėjusios motinos 
problemas.

• Lietuvio kūrinys Meno in
stituto parodoj, šiuo metu Chi
cagos Meno institute vyksta 
trys parodos: garsaus prancū
zų impresionisto Claude Monet, 
šešiasdešimtoji Chicagos daili
ninkų, kurioje sutinkame lietu
vių ir latvių atstovus, ir dar 
viena, reprezentuojanti gerokai 
moderniojo meno atstovų. Meno 
instituto vadovybė, be abejo, tu 
rėjo padėti daug pastangų, kol 
galėjo sutelkti puikiuosius C. 
Monet darbus. Be matytų tame 
muzėjuje minėto dailininko pa
veikslų dabar yra tikrai reta 
proga pasigėrėti impresionisti
niais šedevrais, kurių galėtų pa
vydėti net pati Prancūzija, da
vusi tokį didelį tapybos meistrą 
kaip Claude Monetą. Ne bereika 
lo kaikurie dailininkai teigia, 
kad dabar, kaip Moneto taip ir 
kitų įžymiųjų prancūzų impre
sionistų, geriausių kūrinių rei
kia jieškoti ne jo tėvynėje Pran 
cūzijoje, bet jau JAV muzėjuo
se. Ši paroda truks iki birželio 
mėn. 15 d.

šešiasdešimtoji Chicagos Dai
lininkų meno paroda buvo suda
ryta atrinkus geriausius dar
bus buvusioje vasario mėn. pa
rodoje Illinois universitete; ji bu 
vo pati didžiausia ne tiktai šia
me didmiestyje, bet gal net ir 
visose JAV. Ją ruošė Meno in
stitutas, talkininkaujant bene 
visoms apylinkių ir miesto me
no sąjungoms ir organizacijoms. 
Tarp arti 30 įvairių tautybių 
dailininkų dalyvavo ir 16 lietu
vių, kurių tarpe žinomi vardai 
A. Skupas, K. Žoromskis, M. Ši
leikis, A. Varnas, E. Valaitis ir 
kt.

Komisija ir Illinois universi
tete buvusios parodos atrinko 
dar 25 darbus, tuo būdu skai
tant ir 27 premijuotus, susida
rė pusšimtis visai gražių rinkti
nių kūrinių, kurie dabar ir su
daro minėtą šešiasdešimtąją 
Chicagos Dailininkų Meno paro
dą. Ji truks iki birželio mėn. 9 
d. Iš lietuvių dailininkų joje yra 
ir J. Pautieniaus paveikslas “So
das”.

Lankant šias dvi parodas ne
galima praeiti pro šalį ir trečio
sios, kurioje šiaip būdingai su
telkti moderniųjų dailininkų kū
riniai. Joje tikrai ryškiai galima 
pastebėti kuria linkme dabar mė 
gina sukti JAV menas.

• Kazys Samajauskas, Ham
leto vertėjas į lietuvių kalbą, 
“Lietuvių Laikraščio”, “Drau
gijos” ir kitų periodinių leidinių 
bendradarbis, yra miręs 1937 
m. gegužės mėn. 24 d., taigi šie
met sueina 20 metų nuo jo mir
ties. Mirė Kaune. Buvo gimęs 
1869 m. vasario 17 d. Kudirkos 
Naumiesty.

Sieliai Lietuvos upėse

ir
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FILMAS LIETUVOJE
Lietuviškasis Hollywoodas Vilniuje

Vaidinto jų sąstatas

Vaidintojų sąstatą sudaro 
(sovietiniu terminu “filmo kad
rai”): B. Bratkauskas (pažįs
tamas panevėžiečiams), K. Ge
nys (kaunietis, žaliakalniškis),

... , . A. Jodkaitė, I. Leonavičiūtė (ža-
rastinio popieriaus, paprastailiakalnietė) N Bernotas, J. Ka- 
telpa keletas iliustracijų, artis-Į valjauskaB o Jackevičiūtė, V. 
tų veidų, filmų vaizdų, na. ir Jurktinaii j Simkus A Rosc. 
pora naujų filmų turimų »pr»-; P Einas ir j JuraSiūna8. 
symų. Žurnale .a spausdinamas ; Be tQ atsklruose cpiMduose da. 
dviem kalbomis: salia lietuvių uja. T LepeSkevičiūtč. E. 
būtinai pridėtas ir rusiskas teks

Pavyko gauti keletą egzemp
liorių Lietuvoje leidžiamo skur
džios išvaizdos ir didelės kainos 
(65 kap.) žurnalėlio “Kinas”. 
Šiame leidinuky, mažesnio for
mato už vaikiškąją “Eglutę” ir 
turinčiame 24 psl. prasto, laik-

tas.

Lietuvos kino studija

Žurnale informuojama apie 
Lietuvos kino studiją. Šiuo me
tu ji jau veikianti ir spėjusi ek
ranui pateikti jau kelis filmus: 
“Aušra prie Nemunp”, “Tiltas” 
ir dabar baigiama sukti pirmoji 
komedija “Auksinės burės”. 
Taip pat buvo susukta keletas 
propagandinių trumpų filmų. 
Nebūtų daug ką kalbėti apie tų 
filmų turinį; jie perdėm svetimi 
lietuviams ir Lietuvai, jie aklai 
sovietiniai: komjaunimas, kol
chozai, fašistai ir banditai, na, 
ir, aišku, sovietiniai partizanai. 
Tokia ir panaši raudonoji gija 
tęsiasi per visus iki dabar pas
tatytus filmus. Vienur pridėta 
lietuviškų vaizdų, liet. dainų, 
muzikos ir šokių, kitur jau nebe
užteko savojo peisažo ir filmavi
mo darbams tek0 vykti į Kry
mą, Jaltą.

Filmų statytojai

Jau žymiai įdomiau sekti ir 
susipažinti su filmų statytojais, 
pačiais aktoriais, pagalbiniu, t. 
y. techniniu personalu.

Naujo filmo “Tiltas” pasiro
dymo proga buvo išleista ir at

Juškevičius, A. Kareckas, V. Ka
) rėčkas, B. Kisielius, K. Dapkus, 
i St. Ratkevičius, K. Bačėnas, P. 
Dailida, V. Gruodytė, A. Žekas, 
J. Meškauskas, V. Kudabaitė, 

j A. Petronis, V. Užtapąs, J. Ski- 
ragis, A. Matulionis.

Reikėtų galvoti, kad šios vi
sos pavardės atstovautų lietu
viškos filmų pramonės patį eli-, Pė 
tą, nes didelę dalį tų pačių pa-1 
vardžių sutinkame ir kitų filmų 
sąstate. Aplamai žvelgiant, dau
giausiai rašoma, kalbama ir nuo
traukų dedama keturių jauno
sios kartos aktorių: moterų —
A. Jodkaitė ir I. Leonavičiūtė, 
vyrų — B. Bratkauskas ir K. 
Genys. Atrodytų, kad ši ketve
riukė ir sudaro pačius iškiliau
sius liet. filmų aktorius. Ypač 
išskiriama jaunutė kaunietė Ire-

NAUJAS ATOMINIS APARATAS

laivyno laboratorijoje San Francisco mieste apžiūrimas naujas apa
ratas — raketa, (i colių skersmeny ir 12 pėdų ilgio, kurioje telpa 40 
svarų įvairių įtaisų, ši raketa skirta paleisti į erdves atominių spro
gimų metu. .Ii tada išmatuoja atominį spinduliavimų ir radijo- bango
mis praneša, koksai yra radiacijos stiprumas.

NAUJOS PREKES, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINĄ!

Dabar muzikos mėgėjams Jvcstaa 
naujaa, didelis

FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klasines lr dzaso
— PLOKŠTELES —

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
HI FI FONOGRAFU

TV. Radio ir Elektrinių Aparatų

vo nusidanginusi speciali Lietu
vos kino studijos filmavimo gru-

Nauji vyrai ekrane
Giriamas ir Kauno Muzikinės 

dramos teatro aktorius Kęstu
tis Genys (Kauno VHI-sios gim
nazijos auklėtinis, kurioje mo
kėsi kartu su dviem broliais), 
gerai pasirodęs “Tilte”. Be to, 
kitame filme — “Ignotas grįžo 
namo” — jis vaidino svarbiau
sią herojų — kalvį Ignotą. Da
bar vaidina “Auks. burėse”. Ta
me filme, kurį režisuoja jaunas

ro aktorius N. Bernotas bei vi
sa eilė kitų jaunų aktorių, k. a. 
I. Čepaitis (Kauno VHI-sios 
gimn. buv. mokinys, komjaunuo 
lis dar pirmosios okupacijos me 
tais), G. Žindulis, S. Nosevičiū- 
tė, V. Derkintis ir kiti.

Tokios maždaug būtų pasku
tiniosios naujienos iš lietuviško
jo Hollywoodo Vilniuje. Iš raud.
spaudos pasisakymų atrodytų,, 
jog Lietuvos kino studija išlei
džianti meniškus ir išbaigtus fil
mus. Bet nevisada tokie žavūs 
ir šaunūs pripažinimai tų, kurie 
patys matė tuos filmus ekrane.

— A. A.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 19th Court, Cicero
Kasdien 
tik 10—1

lit—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 
vai. šeštadieniais uždaryta

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VOYTOJAS IR CHIRURGĄ 
’ozruvis gtdvtojahj

3925 W“st 59th Street
Vai. Pirmad.. antrad., ketvirtad. lr 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30
vai. vak. Trečiad. lr šeštad. 1—4 v. 
P- P-

Tel. ofiso Ir buto Oliymplc 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St„ Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero

Dflinfl-
TtLCvision

[sales - service)
Sav. In4. A. SEMRNAb 

3321 S. Halsted — CUffslde 4-5665 
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniai.

Ir ketvirtadieniais 9—9
Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.• W -T -g — -IMI__ 1__ ■ m ■______.IT - «

VIKTORO KO 2 I C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atljekami motoro rejpontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS 00.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9583

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:80 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street
Priima ligonis pagal susltarlma. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad. tr
fiefitad.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo

11 vai. ryto — 1 v. p. p. fieštad. 
vai ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Ree. tel. VVAlbrook 6-3706

na Leonavičiūtė. Apie ją atski- Į režisorius V. Žalkevičius, dar 
rame straipsny sakoma, kad( vaidins Klaipėdos dramos teat- 
1951 m. sėkmingai baigė “LTSR Į
Akademinio dramos teatro stu
diją, kurioje parodė turinti di-

Tel. ofiso 1VA 5-3(110, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 lr 6—8: šeštad. 1—4; treč. ir 
sekm. uždaryta.

delius gabumus”. Vienerius me
tus ji vaidino Klaipėdos dramos 
teatre, po to buvo perkelta į A- 
kademinį dramos teatrą. Čia ak
torė dalyvavo spektaklyje “Klas 
ta ir meilė”, vaidindama svar
biausią Luizos rolę. To teatro 

skira programa žymiai geresnia scenoje išskirtini jos sukurtieji 
me popieriuje, su veikėjų nuo- personažai: Mariana — “Tartiu-
traukomis ir turinio santrauka | 
abiem kalbomis, šios brošiūrėlės 
kaina — 35 kap. Iš to spausdi- 
nuko sužinome ir pavardes visų 
tų, kurie kuo nors prisidėjo prie 
filmo pagaminimo. Štai scenari
jaus autoriumi pažymėtas gerai 
pažįstamas Lietuvos civilinės 
aviacijos (Lietuvos Aero klu
bo) lakūnams buv. vienas “L. 
Sparnų” redaktorius J. Dovy
daitis. Savo metu jis buvo iš
vežtas Sibiran, vėliau grąžintas 
Lietuvon ir dabar, kaip matome, 
kuria scenarijus propagandi
niams filmams. Iš nuotraukos 
sprendžiant, nedaug ką pasikei
tęs, nebent daugiau žilų plaukų 
sulaukęs. Režisorius-statytojas
— B. Šreiberis, vyr. operatorius
— N. Vasiljevas, vyr. dailinin
kas — M. Bulaka, operatorius
— A. Mockus, režisorius — J. 
Miltinis, kompozitorius — E. 
Balsys, dainų tekstai — K. Ku- 
linsko, garso operatorius — P. 
Lipeika.

fe”, Marytė — “Vilties žuvime”, 
Katriutė —• “Paskenduolėje”. 
Filme “Aušra prie Nemuno” ji 
vaidino komjaunimo organizato
rės rolę. “Tilte” puikiai vaidino 
Giedrę. Gi 'dabar sukamoje 
“Auksinės burės” jai jau buvo 
patikėta pati svarbiausia, žve
jo duktės Nijolės, rolė. Šis fil
mas buvo sukamas iš dalies prie 
Baltijos jūros, žaviojoje Nidoje, 
kiti filmavimo darbai atlikti Jal
toje, Juodosios jūros pakrantė
je. Į ten kartu su aktoriais bu-

KAZYS ČESNAUSKAS I
6444 SO. TROY ST. U

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 1 
Glbson 8-4938

• General is kontraktorlus nau- a 
Jų namų statybai, Įvairiems re- 
montams lr namų pertvarky- fcįi 
mama • Turime didelį patyri- AB 
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

MOVINC

NAUJI OH>OJ TROKAI-NAUJAUSI NRAUSTTMO (RANĮC/AI 
HSU METU PATYRIMAS- PISUS IRSĄtlNINGAS PATARNAVIMAS

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

Atliekame didelius ir mažus automobilių remonto*. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino Btotia “PAGAIJJA” — A. Stanevičins, Sav.

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbiook 5-5934

C?

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

įsidėdami Juozo Spaičio aluminiajus “S t o r m 
Windo\vs” langus. Juos turint nereikės rūpintis 
kiekvieną pavasari ir rudenį langų išėmimu ir 
sietelių sudėjimu. .1. Spaičio aiuminijaus “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. Halsted St. Tel. VIctory 2-6472
Galite skambinti kasdien arba atvykti i mūsų 
ištaigą nuo 9 vai. iki 6 vai. vak. Pirmad. ir ket
virtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENINTELE ĮSTAIGA 
CHICAGOJE, INTURISTO ĮGALIOTA

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
4 KTU, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai i, --9 vai 
vak Šeštadieniais 10 . vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso 'elefonas: PR 8-322*
Res teurf. VVAlbrook 6-6076

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

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

fieštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso I.Afayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 6-3048

” 4. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopetlaa - l,r«>n-/.brtaa

Aparatai-Protezai, Med ban
dažai. Spec. itagallta kojom 

(Areli Supports) Ir U U 
Vai.:, 9-4 tr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAH.
2850 W. 63rd St. Chicago 29, Ui 

Tel. Pltęapect 6-5664

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. KKIIanee 6-441U 

Rezid. telef. G Ko vehill 6-0017 
Valandos! 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad Ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffslde 1-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-22*4

6002 VVest 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0*5*
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

I

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisu ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba VVE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGO8 
5700 So. VVood Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — 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.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien Inuo 6 v. v. Jkl 9 r. vią 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iltį 9 v. v.,

Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 6-6766
Buto — BEverly 8-8946

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(7lst ir Campbell Avė.)

VALANDOS: Kasdien nuo 3—7 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS_

3267 South Halsted Street
Va) I Iki 4 v p p. ir 6—8 v vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PItospect 6-94OO
Rczid. PItospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Reikalaukite musų naujų katalogų, 
užsakymai. be eilės priimami.

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

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

Atdara nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
9:00 vai. ryto.ild 4:30 vai. po pietų.

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

Tel. WAbash 2-9354

%

Siunčiame siuntinius į LIETUVĄ žemiausiomis kainomis:^ 
maistą, medžiagas, odą ir kitką *

1. Cukraus 22 svarai (10 kg.) brutto ......................... $| 2-95
2. Streptomycin 60 gr. 1000 tablečių rimifono

ir 15 y2 sv. (7 kg.) cukraus . ...i............................ $30 M
3. 1000 amer. cigarečių “Phillip Morris” ir

15j4 sv. (7 kg. cukraus) ............................................ $24-50
Siuntiniai nueina per 3—4 savaites. Pilna garantija. 

“ORBIS”, 4414 Roekivcll St.. Chicago, III. YArds 7-2445 
Orbis” Centras: 298 Rathurst St., Toronto 2B, Ont.

..................... .....................—............ ■ —

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenne 
Chicago 29, HI 

telefonas REpublic 7-4*00 
Rezidencia: GRovehlU 6-81*1

jaaimatymal pagal sutartie*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4167 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 ▼. 
rak. Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vfrglnla 7-OO36

Readdend Jos tel. HEverly 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-S7OO 
Rez. RE 7-6867 *

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 West 7 lst Street
(71-oe ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Oflao telef. YArds 7—1166 
. Baideodjo. — OTew*rt 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 35th Street 
(kampaa Halsted lr 86-ta gatv*) 

VAL. 1—4 Ir 6:10—8:80 p. p. kaa- 
dlen Išskyrus trečiadienius Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susltarlma

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

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

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

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

fieštad. 'lū—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4*4*.

Namų — CEdarerest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. fieštad. nuo 
1—6 vai. vak.

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-1596

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9100 V. 
Trečiad. lr sekmad. tik susitarus

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarei

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-665* 

Rezid. 6600 S. Artesian Avė. 
VAI. 11 v. v. lkl 8 p.p.; 6—9 v.v

*Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jo* įsikflrimo 
1924 metais, ,įo« pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų naftnmo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augStų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ift gra
žiausiai ir modemiSkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos rihų, nežifirint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pafttti.

KaSykitc dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

Tel. W Albrook 6-2670
Rea Hllltop 5-1660

Dr. Alexafider J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
41182 South Kedzie Avenue

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

Tel, ofiso PR 6-3838, rez RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 6Srd Street

VĄ|, Iraerite' >'H « 4 o p 'f 7-8»
lkl 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS
2745 Węat 69th Street 

Priešais šv.' Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-22*0 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina nkls Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Are. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). šeštad. 10 ryto lkl S V. p.p. 

uždarytas

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradieni Ir penktadieni nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Ild 8. 
Trečiadienį uždaryta visų dieną, o ftefttadlenj nuo 9 lkl 2 valandų* po pietų.

Telefonas GRovehill 6-1595
OR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECIALISTE
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 ir 7-9 v. 
sunltartmą Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

DR. G. SERNER
LEE7TJVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182*

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weat 35th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre- 
člad. nuo 10-12/ penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p.

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

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
į mokyklon valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 lkl 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad. lr treč. uždara

iiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Lietuvių tautos taurtausloa asmeny
bės Arkivysk. Jurgio Matulaičlo-

Matulevlčiaiu 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I, I ziasal: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. eta kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel- 

pagal Rimas bei visiškaa pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai lr sielų 
Išganymui.

Skelbkitės “Drauge"!

patarimų, paragtnlmų 
mų formoje.

lr paaiškini-

UI. Vilniuje, žvilgsnis į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jie stengdamasis 
būti visiems visakuo. kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir įrišta į kirtus viršelius. Kaina 
42.60.

Užsakymus su pinigais siuskite:

“D R A U G A S”

4545 W. 63 St., Chicago 29, (11

iilllllllllIlIllIlllIlHllllllllllllIlllIlIlIlIlIinilKllllllllllllllllllllIllllllllIillliiiiiiiiiiiiiiiiii

II. IMiškai. Tat įvairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve
nimiškos Išminties perlai, išrelkši.
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Atžalynas būties bėdomis šlama
t

Susitikimas su septintaisiais Literatūros lankais
VIKTORAS MARIONA S, Cleveland, Ohio

Žodis, tartas būti
Literatūros lankai, kad ir re

tai beatklysdami, spėjo savu es
tetiniu klimatu apsisiausti. Raš
to meno žmonių tarpe jis buvo 
pajaustas gana skirtingai. Vie
ni priėmė jj kaip saulę, gaju
mą ir brandumą. Kiti — kaip 
miglą, gruodą ir dykumų vėją. 
Vieniems jis nešė senųjų medžių 
griuvimą ir atžalyno (ypač po
ezijos laukuose) išsiskleidimą 
iki pat horizonto. Kitiems — 
tik daigų kalimąsi didžiųjų me
džių paunksnėse.

Jieškoti šitų dviejų nuotaikų 
suderinimo, reikštų jieškoti kom 
promiso ir atsisakyti savo paties 
nuomonės. Kita vertus, kompro
misas visada tik dalį tiesos iš

neš jis turi reikalo su duotąja 
tikrove. Būties rašytojas nusi
kreipia j tampančią realybę 
(žmogų), todėl jis tegali “rody
ti”, “kreipti”, “reikšti”... Būties 
poetas nėra dainius, būties pro-1 
zoje nėra “charakterių” tradici
ne samprata.

Dėl šitų teigimų mėginsiu ki
ta proga pasiaiškinti. Šiame ra
šiny noriu laikytis paties arti
miausiojo ir aktualiausiojo rei
kalo — pristatyti Lit. lankų nau 
jąjį-septintąjį numerį.

Šiam numery pirmosios vietos 
skirtos poetams. Kazys Bra
dų na s, Vladas Šlaitas 
ir Algimantas Mackus, 
kad ir skirtingi nuotaikomis, ir 
raiškos priemonėmis, visi trys

Kazys Bradūnas

mijuoto veikalo "Žmogus be Die
vo”. Kada sulauksime jo iš
spausdinto ?

Galimumai ir sunkumai svetima 
kalba rašyti

Šia tema pakalba Kostas 
Ostrauskas. Straipsnis nu
sikreipia į tuos rašytojus, kurie 
planuotų svetima kalba kurti. 
Išvada nepadrąsinanti: "rašyti

retas. Gausia ir mokamai parink 
ta argumentacija jis įtikina, kad 
Lietuviškos Knygos klubas su 
"Devyniom Baladėm” tautai do
vanojo didelio poeto didelį me
ną.
I Kitokį įspūdį daro Juliaus 
Kaupo žodis apie Draugo pre
mijuotuosius “Aštuonius La
pus”. Recenzentas, talentingas 
novelistas, šviežias ir stiprus sa-

deli. Sumažinus, jų išvaizda jau 
nukentėtų, bet būtų įmanomes- 
ni pasidėti. Ar tik ateičiai išsau
gojimo argumentas nekalbėtų 
už formato keitimą?

Apie svetimuosius autorius 
duodamos trumpos biografinės 
žinios. Tikriausiai būtų dar dau 
giau pagrindo keliais žodžiais 

| pristatyti ir savuosius naujus 
vardus, nes apie juos dar joki

Norėtųsi ir pasidžiaugti, kad 
vieno kito Lit. lankų bendra
darbio drąsa, pirmuosiuos nu
meriuos be didesnio reikalo pa
lietusi ir pažeidusi kaikuriuos 
gražius mūsų literatūros var
dus, vėliau išsiliejo į vertingą 
kūrybą ir prasmingus svarsty
mas. Tokie Literatūros lankai 
verti visų gyvųjų lietuvių dė
mesio ir paramos.taip pajėgiai svetima kalba, ku- vo estetinės prigimties svarsty- kįtį šaltiniai nekalba 

ri yra išmokta jau rašytojui iriuos, šį kartą su Pūkelevičiute
subrendus, kaip gimtąja kalba kažkodėl atbuline ranka apsi-j Norėtųsi Lit. lankų dažniau 
yra beveik arba .išvis neįmano- dorojo. Visa eilė reikalavimų, sulaukti, bent 3-4 kartus per 
ma”. Straipsnio mintys grįstos teigiamų ir neigiamų pastabų metus, kaip pirmajame numery žiams linki viso gero, išskyrus 
žurnalo Books Abroad anketos prašytųsi pagrindimo ir išsiaiš- buvo žodėta. proto ir išminties. Anthistenes
daviniais ir eile istorinių atve- kinimo. Kaikurie teigimai — gin
jų. Šis aktualus klausimas auto-, čytini, kiti liečia tik atsitiktinės 
riaus nuosekliai iškeltas ir at- reikšmės momentus. Džiugu,

Palaidos moterys savo meilu-

gelbsti, o labai reikšmingą jos poetinio susitelkimo židiniu pa
dai) palaidoja. Skirtingų kryp
čių kūrėjų ir. jų kūrinių byloje 
tai kalbėtų apie vienos ir kitos 
pusės, o kartu ir tautinės kul
tūros skaudų pralaimėjimą.

Iš toliau ir augščiau atvirom 
akim pasižiūrėję, matysime, kad 
senieji medžiai nėra nei nugriu
vę, nei griūti prinokę, o atžaly
nas jau medžiais išaugęs. Būda
mi vienos dirvos augalai, jie 
privalo imti maistą, kurį duoda 
ta pati saulė, ta pati žemė ir 
tas pats oras. Jų ir tarpusavės 
varžybos yra natūralios. Bet ji 
nei vienai, nei kitai pusei jau 
nėra kova dėl gyvybės ar mir
ties, o tik dėl standresnio lie
mens, vešlesnio vainiko ir indi
vidualesnės spalvos. Ir nors se
nesnieji, šaknimis plačiau išsi
keroję, labiau žemės sultimis gai 
vinasi ir laikos, savo kūryboje 
buitiniais vaizdais išsisa
kydami, o atžalynas daugiau erd 
vėse likiminės gaivos jieškos, 
būties esmės ir prasmės go
domis šlamėdami, jų abiejų iš

Butinė mintis, bendra šio nu
merio poetų žodžiui, reiškiama 
ir prozos atstovų Jono Meko 
ir Kęstučio Kebli o. Eg
zistencinės nuotaikos sakmėje 
“Vilkas” J. Mekas rodo drąsos

sirenka žmogiškąją būtį, kuri 
pačia dinamiškiausią savo žyme 
yra likimas. Kiekvienas jų bet- manijos palūžimą dėl prievartos
gi žvelgia į ne tą patį likiminį 
momentą.

V. Šlaitas stabteli ties sąmo
nės prašvitimo kryžkele. Iš čia 
jis pajėgus laisvai refleksuoti 
praeities iliuzinę būtį, tačiau dar 
neišgyvendamas visiško iliuzijų 
sudužimo. Iš šitos kryžkelės jis 
ir vėl gali pasukti į netikrų su
manymų, netikrų žygių ir taria
mos laimės būtį.

Visai ties skirtinga likimo tėk
mės vieta savo žodį taria A. 
Mackus. Jis prakalba iš galuti
nosios stoties, iš Didžiojo Pabu
dimo sakyklos. Mirties valandą 
iliuzinė būtis miršta pirma, ne
gu akys užsimerkia. Refleksas į 
praeitį yra jau tik pralaimėjimo 
prisipažinimas ir apsikaltini
mas. Ir šitai A. Mackus išreiš
kia tokia stipria sugestija, to
kiu kaupiu simboliu ir tokiu blai
viu individualumu, kad jau da-

_ bar sunku beįžvelgti užtvarą, likimas ir gajumas yra musų , . . ... f“, . .... ,. .J .»/ ..... . kuri jam kliudytų Įsirikiuoti j 
mūsų iškilesnių poetų tarpą.

ir tariamąjį išsilaisvinimą iš bai 
mės, kai jau fiziškai nebepajė
giama gąsdnimų paisyti.

Būtis, kurios nėra, apsigavi
mo (self-deception) būsena iš
gyvenama ir K. Keblio novelės 
“Bekasant” figūrų. Novelės 
žmogus nujaučia savo būsenos 
apgaulingumą, bet, bijodamas 
kietos tikrovės ir apsvaigęs ta
riamos garbės aistra, jieško ir 
randa narkotikų tai būsenai pa
teisinti ir išlaikyti. Autorius, Jum Pasakoj”, Henriko Radaus-

momentus.
sakytas. Tačiau iš gabaus jauno! kad recenzentas nepasigriebė ki 
jo mokslininko turėtume teisėsi tų išrasto “plotmių” vaizdavi- 
pageidauti, kad jis savo išvadas Į mo termino, nes nežinia, kokia 
darytų remdamasis problemos jo norminė vertė literatūrinėje
principiniais šaltiniais, šiuo at
veju kalbos ir meninės kūrybos 
psichologija, o ne parinktiniais 
liudijimais, kurie lygia dalia ga
li būtį tikėtini, kaip ir ginčyti
ni.

Kritika
To šiame numery naujausią 

mūsų knygos derlių aptaria nuo 
latiniai Lit. lankų recenzentai: 
Henrikas Nagys, Jonas 
Vakaris, JuliusKaupas 
ir C o p p e li u s. Paliesta: Ka
zio Bradūno “Devynios Bala
dės”, Jurgio Jankaus “Senas 
Kareivis Matatutis”, Birutės 
Pūkelevičiutės “Aštuoni Lapai”, 
Lines Sutemos “Tėbūnie Tary-

kasdieninės duonos darbu che
mijos inžinierius, savo tuo tar
pu tik periodikoje talpinama kū

ko “Žiemos Daina” ir Jono Me
ko “Semeniškių Idilės”.

Visi kritikai išeina iš objek-
ryba, angažuojasi kaip bran-' tyvių estetinių normų ir niekur

tautinės kultūros miško išlikimo 
ir vešlumo viltis, liudininkas ir 
reiškėjas.

Kas šį tikėjimą išpažįsta, tas 
vėl sveikins naująjį Literatūros 
lankų numerį, tikintį, kad atža
lyno žodis yra gimęs būti.

Būtis, kurios nėra

Juntu, kad būtų laikas pa- 
jieškoti naujos sampratos kai- 
kurioms estetinėms koncepci
joms, kurios, šiandienine sam
prata vartojamos lankininkų 
kūrybai (visai, ne tik L. lan
kuos talpinamai) pasverti, duo
da nepilnus ir net klaidingus 
atsakymus. Dėl to, pavyzdžiui, 
turėjo nukentėti A. Landsber
gio “Kelionė”, iš kurios vienas 
kitas recenzentas šį tą romanui 
visai nebūdingo išžvejojo, kiti 
jj paprasčiausiai atmetė arba 
neradę, kas jiems pagal senas 
tradicijas rūpėjo rasti, išpeikė 
ir j nuostolius nurašė.

Buities kūrybos atstovas “dai 
nuoja”, “vaizduoja”, “piešia”,

džios minties ir individualumo 
žodžio rašytojas. Jis greta A. 
Barono, J. Kaupo, A. Landsber
gio, K. Ostrausko sudaro būties 
beletristų avangardą, teikiantį 
gerų vilčių mūsų literatūrai iš
ganingose varžybose su A. Vai
čiulaičio gretų buities vaizduo- 
tojais.

I)u žvilgiai j žmogiškosios 
būties paradoksą

. Tai Jurgio Girniaus 
straipsnio antraštė. Esu nuomo-

estetikoje. Dviejomis plotmėmis 
jis žymi veiksmo vyksmą, o tai 
jau visai kas kita, negu “vaiz-l 
davimo plotmės”. Nedrįsčiau pri 
tarti J. Kaupo pageidavimui, kad 
“toksai grįžimas atgalios tačiau, 
turėtų būti pagrįstas. Koks nors į 
dabarties momentas turėtų būti1 
išeities punktu tokiai kelionei 
praeitin”. Refleksinės asociaci
jos turį nereguliarią filmą, ir 
šitą faktą autorė visai nepeikti
nai panaudojo. “Aštuonių La
pų” in medias res formos kom- 
pozicirtė liga, mano galva, yra 
ne momentų skidumas, o deta
lių disproporcija ir kartojima
sis. Gaila, kad didelio pajėgu
mo ir tikrai objektyvus kritikas 
J. Kaupas šį kartą nebus turė
jęs galimybių įsistudijuoti ir iš
samiau pasisakyti apie tokį fte- 
kasdieninį kūrinį. Tikiu, kad 
Fūkelevičiūtė dar vis tebelau
kia savo kritiko.

Miscellaneous

Savo išore Literatūros lankai

JEI BALDŲ REIK

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

Skubom pažiūrėjus į Kazį Bra 
dūną, jis atrodo nepanašus į bū 
tinį poetą. Mat, jis būties nereiš
kia likiminės slinkties forma. Jis nės apie J. Girnių, kaip Jaspers
slinktį sustabdo iš viso, jo esa
majame akimirksny sutelkta pra 
eitfls ir ateitis, žemės žingsniai 
ir dangaus lėmimai. Rodos, kas-

apie Kierkegardą, kad jis nėra 
nei pacituojamas, nei atpasako
jamas. Beveik kiekvienas saki
nys, išimtas iš konteksto, būtų

dieniniam, o vistiek niekieno jo gilų intuityvumą ir loginį sva 
netartam žody glūdi ir būties, rūmą žalojanti reprezentacija, 
iliuzijos, ir prasmė, ir mirtis., Reikia jį patį ir ištisai skaityti. 
Jeigu kas guosis Bradūno eilė-. Spėju, kad jo straipsniai Lit. 
raščiuos radęs tėvynės gamtos, lankuose, filosofiškai pasverią
tautos senosios religijos ir krikš 
čioniškųjų jausmų “apdainavi
mą”, bus nepilną Bradūną ra
dęs. Tiesa, jis turtingas krikš
čioniškais ir tautiniais vardais 
ir simboliais, bet jie giliąja pras
me yra vienkartinės ir nepakar
tojamos būties žymenys.

neįsiveržia į kaimyninių (socia
linių, mokslinių, etinių...) nor
mų teritorijas. Ypatingo dėme
sio pelno H. Nagio ekspresingai 
nutapytas poeto Bradūno ir jo Į tikrai gražūs ir skoningi. Tik
kūrybos genetiškai idėjinis port' nepatogūs komplektuoti, per di-

MULTIPLE SCLEROSIS?

žymiųjų rašytojų pasaulėžiūrą, | 
yra imti iš šiemet “Aidų” pre-

Multiple sclerosis 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 tų pasiekti — yra jau tu
rėjusi sėkmės savo gydymo būdais 
padėti daugeliui sergančių mul
tiple sclerosis, duodama jiems 
šviesesnės ateities viltį gyvenime.

Tyrinėjimai Spears Hospital pa
gerino šios žalingos ligos Chiro- 
praktinį gydymų. Matykite jūsų 
vietinį chiropraktų ir rašykite dėl 
nemokamos literatūros apie MS 
bei kitas problematines ligas. 
Dept. L-106, Denver 20 Colorado 
SPEARS CHIROPRACTIC 

HOSPITAL

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

JOHN

Vestuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, »av. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

CAMI’ ELLKNOR — FOR GIRLS
A ges 6 to 13 yrs. $30. per wk., incl- 
all aetivities except horseback rdg.

Open July Ist to August 25th 
Sunday Masses. All reliable Ca
tholic instruetors.

Call EN 4-7295 Kxt DG
for reservations.

L. A. MALONE 
COMPANY 

M 0 V E R S
CITY & SUBURBS 

LONG DISTANCE MOVING 
A STORAGE 

VVE GO ANYWHERE!
Your Furniture Handled Carefully 
By Licensed and Bonded Movers 
6131 Ingleside Avė., Chicago, III. 
Call NO 7-0(128 for free estimate

O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymua bei pervežimus 
ii tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Bishop 7-7075

Siunčiame pinigus 1 

LIETUVA 

ir visas kitos 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 2-4100

AMALGAMATED TRUST 
A SAVINOS BANK

III So. Dearborn Street
Chicago, Illinois

Telef YArds 

CHICAGO

STANLEY

METR1CK

1804 West Albany Avė.

GRovehill 6-7783

REIKALAUKITE) VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ, 
Jeigu abejojate, paprašykit^pamėglnimui. JOsų skonis jums pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt

sprendėjas.

SHURNA

CHICAGO 29, ILL.

Lovos visų dydžių ir spalvų, tik .................................... $ | g.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 ........................................................... $99 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 ..................................................................... $19950

Rašomieji stalai, ąžuolo ar mahagony..........................$39-00

” su formica viršų ............................... $49-00

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

” su šlifuoto stiklo stumdomam 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

J. Andrulis, Michigan Farm Clieese Fountain, Michigan

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfavette 8-1088

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Ptetkiewtcz, sekr. ir advokatas
Mokame unkštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

i'radčkite taupyti atidarydami sąskaitų šiandien. Apdrausta iki *10,000.

Darbo valandos pirmad. Ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai vakaro; 
intr i» penk 9 Iki 5; treč uidaryta. o se*t nuo 9 iki vidurdienio.

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Treėiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.
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GIMTINĘ PRISIMINUS
Istoriniai ir gamtiniai vaizdai 

ST. TAMULAITIS, Chicago, III.

Sunku, sunku pamiršti gra
žiąsias pasakiškas Vilkijos-Že- 
mosios Panemunės-Seredžiaus 
apylinkes!..

Savo grožiu šios apylinkės pri
lygsta rytų Augštaitijos krašto 
gamtai, o savo praeities prisi
minimais — jos vienos iš svar
biausiųjų Lietuvos istorinių vie 
tovių.

Kas šiose apylinkėse yra gi
męs ir augęs, kieno kūnas ir 
siela iš mažens sutapę su šituo 
Lietuvos kampeliu, tas ir tolima 
me pasvietyje gyvendamas, am 
žinai, kol bus gyvas, minės savo 
širdyje mieląją gimtinę.

Nemunas pro šias vietoves 
(pro Vilkiją, Žem. Panemunę, 
Seredžių) teka lėtai, didingai, 
papildytas Neries ir Nevėžio van 
denimis, plačiai išsiliejęs, rūstus 
ir užsisvajojęs, lengvai keliąs 
ant savo nugaros didžiulius gar
laivius, prikrautus prekių, bai
dokus ir šiaip visokius laivus- 
laivelius.

Šalia Seredžiaus miestelio į 
Nemuną įteka Dubysa, Maironio 
apdainuota Lietuvos upė. O 
prieš Dubysos žiotis, kitoje Ne
muno pusėje, truputį į rytus, 
yra Sutkiškių vienkiemis, kur 
aš gimiau ir augau.

Sutkiškiai stovi ant pat Ne
muno kranto, apaugę medžiais 
ir sodais, apriesti gilių rėvų.

Kaip visi kaimynai skelbė, į 
ūkio reikalus aš žiūrėjęs daugiau 
poetiškai, mažiau ekonomiškai. 
Lyg nujausdamas šiurpią ateitį, 
visas pastangas nukreipiau į par 
ko sukūrimą ir sodą. Ant uolo
tų, saulės įdegintų Sutkiškių 
krantų, ten, kur anksčiau nie
kas neaugo, veikiai atsirado veš 
lios tamsialapės liepų-klevų alė
jos, apleistose dykynėse sužėlė 
pušynėliai, o derlingoje ariamo
je dirvoje subujojo jauni nauji 
sodai.

Nuo Sutkiškių kalno, žiūrint 
iš liepų alėjos į rytus, Kaimo 
pusėn, už lankų ir rėvų, mato
si užsisvajojusios Stanislavo dva 
ro girios, Kretkampio pušynai 
ir Žemosios Panemunės ąžuolų 
viršūnės.

laužai, gegužinės, minėjimai; čia 
mėgo ilgus mėnesius atostogau
ti arkiv. Kanevičius, kurį, greit 
žingsniuojantį, dažnai sutikda
vau pušynėliuose su rožančiumi 
rankoje.
Romantiškoji Žemoji Panemunė

Žemoji Panemunė yra nuo 
Vilkijos į vakarus už 7 angliš
kų mylių. Tai sena vietovė, ži
noma nuo Mindaugo-Gedimino 
laikų. Gamta romantiška, pri
mityvi, reta, svajinga. Vietovė 
paskendusi medžiuose, supama 
iš trijų pusių rėvų, apaugusių 
ąžuolais ir krūmais. Kapinės — 
vienos iš pačių gražiausių Lietu 
voj. Palaidotieji amžinai klau
sosi tylaus miškų ošimo, Nemu
no bangų atodūsių ir nepaliau
jamo paukščių čiulbesio.

Atskirtas nuo bažnytkaimio 
gilių skardžių, gretimai stovi se
nas Žem. Panemunės dvaras. Šis 
dvaras buvo pastatytas ant se
nobinės kryžiuočių pilies pama
tų. Tik 1923-24 metais, parce
liuojant dvarą, visai be reikalo 
buvo nugriauti keli seni germa
niško stiliaus pastatai, sudarę 
keturkampes buvusios pilies sie
nas. Dvaras žinomas kaip buv. 
Fergizų ir vėliau Žanų reziden
cija. Senis Žanas artimai drau
gavo su garsiu poetu Adomu

O už šių girių Ir pušynų, už 
Nemuno vingių ir salų dar to
liau į rytus, kyšo Vilkijos baž
nyčios bokštai su horizonte įsi- 
rėžusiais ir nuolat mėlynose mig 
lose paskendusiais, Brūžės-Ku- 
lautuvos' miškais.

Vilkija, kur kovėsi Algirdas
Vilkija — didokas miestelis, 

svarbi Nemuno garlaivių prie
plauka. Pirmoji bažnyčia Vilki
joje pastatyta 1606 m. Nemu
no kalnai čia itin augšti. Ant 
pačio augščiausio kalnagūbrio 
stovi rausva gotikos bažnyčia, 
pastatyta 1912 metais, savo 
augštais bokštais rėžianti de
besis.

1924-25 metais, man esant ma 
žu berniūkščiu, ant šių bokštų 
nakvynei ėmė lankytis keistas 
paslaptingas jūrų paukštis.
Miestelio gyventojai paukštį pra 
mogos dėlei nušovė. Vėliau apie 
šį smulkų, bet mano galvon gi
liai įstrigusį, įvykį aš parašiau 
simbolinę novelę (alegoriją) —
“Padangių paukštis”, kuri 1943
m. kažkieno buvo išversta vo- Mickevičiumi, kuris, sakoma, čia 
kiečių kalbon. ' atvykdavęs ir viešėdavęs.

Nuo Vilkijos miestelio vieną _ . ... .
anglišką mylią į rytus, neperto--! ena’ ’ me le^
li nuo Nemuno, niūkso nepapras
tai augštas istorinis Vilkijos pi
liakalnis, dar ir šiandie rūščiai 
išdidžiai žvelgiąs į Vakarus, į 
kryžiuočių žemę. Kryžiuočiai 
piliakalnį vadino Wilkenberg.
Senovėje čia būta didelių kovų; 
čia kovėsi Algirdas ir Kęstutis.

Kretkampis, kuris yra Suval
kijos pusėje ir kuris yra kiek 
žemiau nuo Vilkijos į vakarus, ADOMAS VAITKEVIČIUS 
žinomas, kaip ramus nuošalus AngllU ir AIVVOS
kurortas. Čia atvykdavo ekskur Pardavimas
sijos iš Kauno, čia būdavo ren- _ , - __ ... _ rQno
giami vietinio jaunimo Joninių įBlei. IfLpUDllC /-joUJ

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas,

perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PKospect 6-7960

alėja, poeto Adomo Mickevičiaus 
daug kartų išvaikščiota, galvo
jant apie savo mylimą Marilę, 
iš dvaro rūmų mus atveda į ne
didelį, bet nepaprastai statų pi
liakalnį. Kaip spėjama, šis pilia
kalnis supiltas ne apsigynimo 
reikalui, o religiniams tikslams.

Vaizdai nuo piliakalnio itin ža
vingi, ( prilygstantys gražiau
siems Šveicarijos gamtos vaiz
dams. Giliai po kojomis tyru- 
liuoja Nemuno vandenys; už jų, 
kitoje upės pusėje, snaudžia bar 
zdoti miškai. Kalno papėdes skro 
džia slaptingas Paausės rėvas, 
pilnas kaulų, kaukuolių ir senų 
baisių padavimų. Aplink — me
džiai, krūmai, brūzgynai. Jokio 
vienkiemio, jokio žmogaus, jokio 
balso. Iš visur dvelkia senovė, 
mistinė gyvenimo palaima ir 
šventa gaivinanti ramybė. Jau
tiesi lyg esąs anų amžių lietu
vių ramovėje. Gal ir buvo čia 
senovėje tokia ramovė.

Nusileidžiame nuo piliakalnio 
žemyn. Perėję Paausę, prieina
me Kapų rėvą ir Didžrevį, ku
rių atšlaitėse miega pakasti kaž 
koki pamiršti karžygiai, o gal 
senų laikų sukilėliai prieš masko 
liūs. Anksčiau čia, sako, smar
kiai vaidendavosi; visoki balti 
seneliai vaikščiodavę po rėvų at
krantes arba liūdnai rymodavę 
ant Nemuno kauburių ligi auš- 

į ros...

į Istorinės Seredžiaus apylinkės

Peržygiavę Sutkiškių lankas 
(kur aš, būdamas studentu, tiek 
vasarų esu pjovęs šieną), netru
kus atsiduriame Kriūkuose. Kriū 
kų miestelis nugulęs panemunė
je, prieš pat Seredžių. Tai ma
žas, bet gyvas .prekybos centras. 
Čia sustoja juodi didžiausi bai
dokai (prekių laivai) su cemen
tu, druska, zuperiu; čia dažnai 
nakvoja sielininkai su savo sie
liais, čia įmeta inkarus garlai-

viai-vilkikai, velką prekių laivus 
į Kauno uostą.

Persikeliame per Nemuną Že
maitijos pusėn, Seredžiun. Sere
džius — reikšminga istorinė vie
tovė, siekianti pirmus amžius po 
Kristaus. Kai prūsus užkariavo 
kryžiuočiai, į Seredžių XIII amž. 
atsikėlė senosios "lietuvių tikybos 
dvasininkai ir įsteigė savo Ra
movę. Katalikų bažnyčia Sere
džiuje pastatyta 1635 m.

Pirmasis Seredžiaus piliakal
nis vadinamas “Palocėliais”. Jis 
plaunamas-ardomas Nemuno 
vandenų. Senovėje jį greičiausia 
supo Dubysa, kuri čia pat jun
giasi su Nemunu. Vieni sako, 
čia buvęs senovės Sapiegų dva
ras, kiti tvirtina, jog ant Palocė- 
lių pylimų galėjo stovėti lietu
vių ar kryžiuočių pilis.

Mat, kryžiuočiai kovai prieš 
gretimą lietuvių pilį Pieštvę

1336 m. buvo pasistatę Dubysos ************************** 
žiotyse savo pilį — Marienbur- STATYBAI 
gą, lietuvių po aršių kovų vei
kiai nugriautą.

Ant šių Palocėlių, o gal grei
čiausiai artimoje Nemuno salo
je, reik jieškoti ir garsiosios isto v,M>hių Rūšių 

(Nukelta į 6 psl.) t MEDŽIAGA

IK NAMU 
PATAISYMUI 
PRISTATOM

rt?

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BAL DU S
VIETOJE Ii: Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

2318 W. 91st St-, Chicago, III. 
TeL PRrescctt 9-2781

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTVYINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro 

**************************

Skclbkitės “Drauge” i

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
R. GINEITIS 

•402 S. Fairfleld Avė., Oilcago 2»
Tel. HEnilock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
duoda pamokas. PrieS karą. baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 ct. vai. — privačiu*. 
'S-člas augštas, durys po kairei, art' 
68-čios gatvės lr California Avė. 1

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WGEP stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte

SEKMAI). K:30—0:30 v. r. IS stoties 
i WOPA — 1400 kll.
į 7159 So. MAPLEWOOD AVE.
Į Chicago 29. III. HEmloek 4-2418 

4E**.*34..4.34.34,.4:34:.4.34*.4:34*34:34,  *34. *34.34"34,***34*.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamas duslintuvus įdedu veltui-

(MUFFLERS INSTALLED FREE)

Ford 41-58 ....................... $8.25Murcery 49-51 .................. $8.95
Chev. All 1987-58 ........ 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 .............. 9.95Plvmouth 42-56 ................ 9.95
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.91 Pontiac 87-54 .................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ............... 9.95Buick 37-52 ......................... 12.00

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

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

M. CESAS
19?4 West 59th Street Tel. GR 6-9136

LINKSMAS?i

Jei ne, tai pradėkite
TAUPYTI,
ŠIANDIEN!

Ar Jūs esate toks

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ — VISKĄ 

PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuviu Prekybos Namai
Prekės be brokų, sugadinimų, sąskaitos nepervedamos

S v
-■'* i.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

f-;
Finansų kompanijom

1 957 BUICKAS 

T i k
£2,595.00

Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos
Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, ,nc- 
907 W. 35th St., Chicago 9, IIL LA 3-2022

imtillIlhilllllilllllliillllllHllhlillIllIlIlIbiiiIIiilUlll

UERAL
end Loan Association

2202 W. Cermck Road 
'Chicago 8, ILL. 

Virginia 7-7747

Šis puikus 5 dalių miegamasis gegužes 
mėnesį už specialią kainą, tik $*| 49-00

Už $150 parduodamos 5 dalių sofa, kėdė, 
ottoman dvi pagalvėlės, nakčiai 3-jų 
asmenų Miegamasis, tik . $55-00

Už $250.00 parduodami svečių k. Kroeler 
baldai naujausio stiliaus, Nylon ar vilna,

tik $169-00

Šaldytuvas 7,5 kub. pėdų Admiral ar Gen.
Electric, tiktai už $156-00

Skalbimo mašinos Speed Queen $76-00

Parcelano virimui gaso pečiai $75-00

Televizijos aparatai RCA, Admiral, Ze
nith, po

Kilimai 9x12 su Nylon 

Kilimai 9x12 100% vilna 

Linoleum, geriausių firmų 9x12 

Rašomieji stalai moksleiviams 

Knygų spintos stiklo durys

JONAS GRA urna]
J. O. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

iiKALBA VILNIUS
Kasdien 5 vai. 30 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. ikt 9 vai. Sekm. uždaryta

TELEVIZIJA RADIJAS

Ohartered and Supervised by the U.S. Government

Aukštesnius dividendus mokėsime nuo 1957 m. 
> sausio mėn. 1 dienos. <

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 5 vai. 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vnkaro. 
Šeštadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 1 valandos po 
Trečiadieniais visai neatidaroma ----------------------

$145-00
$39-00

59-00
$6-50

$29-00

$29-00

HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI
DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted St. CAlumet 5-7252 I

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuvių Prekybos Mamai vedėjas*-Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4226

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 lld 
$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 >r draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės Į:

rMONE ATIDARYTA.

Pirm.. Ketvirtad.......................................................... 9--9:30

Kitom Dienom: ............... ............................ 9—6.00

Sekmadieniais: .............................................. 12—5 valandos

^2

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

J?
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Pas musų muzikus Rytuose
* l • l »

JI OZAS BERTU LIS, Los Angeles

Pasinaudodamas metinėmis Kačanauskas (dirigentas-vargo
atostogomis, pirmiausiai aplan
kiau savo buv. muzikos profe
sorių J. Žilevičių Elizabethe.

Reikia stebėtis, kiek profeso
rius turi jėgų veikimui, t. y. ko
kia jauna siela jame tebegyve
na. Jam niekas nėra taip įdomu, 
kaip muzika ir Muzikos archy
vas. Tiktai vargas, kad perma- 
ža rankų teturįs: vos dvi (kaip 
kiekvienam mirtinam teduota).

Muzikos archyvas

nininkas), L. Štukas (studentas 
-muzikas), Gliebas ir Al. Rudzi- 
tas, o vėliau ir J. Čižauskas (di
rigentas-vargonininkas ).

A. Kačanauskas rengiasi šį 
pavasarį paruošti savo a. a. tė
vo, prof. Al. Kačanausko, 10 
metų mirimo sukakties minėji
mą. Todėl atvyko norėdamas 
Muz. archyve rasti velionies kū
rinių. Stud. J. Štukas atvyko 
patarimų savo muzikos studi-

KRONIKA

Muzikos archyvui, tiesa, gana joms. Glieba ir Rudzitas atvyko 
daug medžiagos gauna. Bet, jei profesoriui garbingai paspausti 
palyginsime su mūsų muzikos I ranką. J. Čižauskas buvo at-
veikla, gaunama permažas % 
žinių. Dar vis esama užsispyrė-

kviestas, kad pasirodytų su de
koruota krūtine Gedimino orde-

lių, kurie archyvan medžiagos j nu. kurį gavo Lietuvos nepri- 
nesiunčia. Nesuprantama, ar a-, klausomybės laikais (Sį metą
nie galvoja, kad, prisiųsdami 
autentiškų žinių apie save arba 
kitus, sutelks garbę ir nuopel
nus vien tiktai Muz. archyvui?! 
O, žiūrėk, patys paprašo prof. 
J. Žilevičiaus informacijų, bet 
nepagalvoja, kad prof. J. Ž. nė-

J. Čižauskas mini 50 metų su
kaktį nuo atvykimo į Ameriką). 
Jo žmona, muzikė M. Čižauskie- 
nė, deja, dėl sunkios ligos ne
galėjo susiėjime dalyvauti.

Ir panašiai pas prof. J. Žile
vičių labai dažnai kreipiasi su

ra šv. Augustinas Šv. Dvasia 1 jvaį|~įaįs klausimias, reikaliu-
jam žinių neįkvėpia 

Dar vienas klausimas.
' Žinome, kad prof. J. Ž. Muzi

kos archyvą tvarko patsai vie
nas ir netgi savo lėšomis apmo
ka surištas su tuo įvairias sąs
kaitas, samdo talkininkus ir p. 
Iš surinktų žinių informacijos 
gi teikiamos nemokamai. Ar ne
kiltų kam nors mintys, gal ver
tėtų prof. J. Žilevičiui ateiti į tai 
ką, jam pagelbėti.

kais, pasitarimais ir t.t.

Improvizacija vargonais

Man paprašius, prof. J. Ž. su
tiko 'improvizuoti vargonais. 
Nors jį girdėjau bažnyčioje visą 
rytmetį, improvizavo ilgose pa
maldose “Verkit, angelai”. Tai 
buvo gražus, ramaus stiliaus baž 
nytinis koncertas. Tema buvo 
vedama per įv. registrus, peda
lus ir įvairiuose balsuose (cho-

Šis Muz. archyvas yra mūsų j ro sudėty) manualuose. Akom- 
tautoje vienintelis. Jojo vertė paniamentas gi visą laiką buvo 
neįkainojama. Jei prof. J. Ž. jį įvarinamas. Tikrai, labai labai
perduos Washingtonan, ten pa
siliks amžiams. Todėl vertėtų vi 
sų šalių ir visų nuomonių lietu
viams susirūpinti, kad tą mūsų

retai galima ką nors panašaus 
išgirsti. Bet kai prof. J. Ž. pa
grojo vieną improvizaciją po pie 
tų, kai bažnyčia buvo tuščia,

vertingą muzikos lobyną dar šiurpas perėjo per kūną. Pra
džioje davė tylius akordus. Po 
to kvintėmis įv. intervalais ir

daugiau praturtintų.

Apie laiškus
yra įsižeidęs, kamKaikas

prof. J. Ž. į jo laiškus neatsako. 
Prisipažinsiu, kad aš irgi buvau 
panašių minčių, bet, kai jį ap
lankiau asmeniškai ir pamačiau, 
kiek prof. J. Ž. yra apkrautas 
darbais, nutilau ir jojo atsipra
šiau, kad blogos nuomonės apie 
jį buvau. Tad ir kiti, kurie iš

chromatiniai važinėdamas davė 
vėjo, audros imitaciją, ir tada 
— visi vargonai tarsi audra su
virpino bažnyčios sienas ir ląn- 
gus. Šią nuotaiką žodžiais api
būdinti neįmanoma, kai junti sa 
vo menkumą žemėje ir galingą 
jėgą danguje. Reikėtų improvi
zacijos gaidas surašyti.

Tad štai kodėl mane traukėprof: J. Ž. negauna greito atsa
kymo, turi atleisti, nes jis tam. aPlankyti mano buvusį profeso- 
neturi sekretoriaus. Be to, reikia rių-
neužmiršti, kad profesorius turi 
ir savo tarnybą, taipgi jojo am
žiaus nebe studento.

Arfa vargonuose

Taipgi paprašiau J. Čižausko, 
kad parodytų savo bažnyčios 

Svečiai j (gv. Jono, vokiečių) naujuosius
Mudviem besikalbant, telefo-, vargonus. Registrų atveju tie 

nas nuolat trukdė. Vienu kartu vargonai yra apylinkėje didžiau 
telefonu pranešė, kad būrelis mu si. Čia įvesti taipgi varpai 5 rū- 
zikų ir kitokių svečių nori prof, šių dinaminio stiprumo. Bet bu- 
J. Ž. aplankyti. Ir atvyko: A. vo visai naujas dalykas, kai J.

SELF
SERVICESKIP’S 

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — VVALBROOK 5-820?
MAY-GEGUŽES 23, 24, 25 d. d.

IMPORTUI) FRENCH NAPOLEON
BRANDY Fifth $3.39

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09

MARTELE THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
GRAIN ALKOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

ORANGE, EIME. GRAPE, MINT
FLAVORED VODKA Fifth $3.59

IMPORTED CANADIAN (i Year Old
WHISKEV

f

Fifth $3-98
C1NZANO VERMOUTII

Dry or Street Fifth $.|39

DUCAL IMPORTE!) Red Gftipe Wine
•

Fifth $1.89
IMPORTED TUBORG BEER

Cane of 24 bottles Case $7.95

PRAGER BEER
Čane of 24 eans — Bock or regular Ca«e $339

Los Angeles mieste vedė St. Sim 
I kaus vardo chorą. Nuo 1953 m. 

• Vladas Baltrušaitis, plačiai kovo mėn. 1 d. vargonininkauja 
besireiškiąs Chicagos lietuvių Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje

Prof. Juozas Žilevičius

Čižauskas improvizavo arfą. ži
nau, Lietuvoje, Šiaulių bažny
čioje jau iš seno vargonuose bu
vo įvesta “arfa”, bet ten yra 
vien tik skambučiai, o vargonų 
fronte yra figūra Dovydo su 
arfa. Atitraukus registrą, skam 
bučiai ima skambėti (bene 4 gar 
sais), o “Dovydas” su ranka 
ima braukyti per arfą. Tuo metu 
publika, atsigrįžusi į vargonus, 
stebi tą grojantį “Dovydą”. Bet 
čia, Elizabethe, “Dovydo” nema 
tyti, o arfos skambėjimas labai 
panašus į natūralų.

J. Čižauskas labai dažnai šio
je bažnyčioje daro koncertus su 
choru, solo ir solo su vargonais. 
Techniką vargonuose turi pavy
dėtiną. Stebėjausi, kad vargo
nais grojant technikinį dalyką, 
jam nė vienas pirštas “nenusly
do”.

Apie solistes

Newarke, beviešint pas op. 
solistę Pupėnatię-Vasiliauskienę, 
skambteli telefonas. Paaiškėjo, 
kad ji yra prašoma padainuoti 
a. a. Al. Kačanausko mirimo mi 

Į nėjime. Solistė sako: “Na, kaip 
gi aš būčiau galėjusi atsisakyti 
padainuoti savo buvusio profe
soriaus mirimo minėjime”?!

Brooklynan atvykau aplanky 
. ti savo gimines (a. a. d-ro Dum- 
brio šeimą), šia proga apsilan
kiau ir pas op. solistę Vincę Jo- 
nuškaitę-Leskaitienę. šią vasa
rą ji ketina atvykti į Kalifor
niją aplankyti savo seserį. Tad 
kalbinau, kad pasiektų ir Los 
Angeles. Čia kokiu nors būdu 
gal galėtų duoti koncertą. So
listė principe sutiko, tiktai mez
gasi kalbos dėl laiko ir apysto
vų.

Chicagoje ilgą laiką velykinės 
ceremonijos buvo daromos kaip 
Lietuvoje. Deja, šį metą Bažny
čios hierarchijos duotas naujas 
potvarkis, pagal kurį viskas tu
ri būti suprastinta. Vienok kle
bonas kun. A. Linkus nors da
linai padarė velykines apeigas 
senoviškai.

kultūriniame gyvenime, šiemet 
mini 25 metų savo šakotos mu
zikinės veiklos sukaktį. Kilęs iš 
Jurbarko, kaip ir daugelis dai
nininkų, ilgesnį laiką gyveno 
Kaune, kur baigė konservatori
ją — dainavimo ir chorvedybos 
klases. Buvo operos solistas Kau 
ne ir Vilniuje. Mokytojavo Ma
rijampolės moterų gimnazijoje, 
vedė Jėzuitų bažnyčios chorą ir 
Vytauto Didžiojo universiteto 
studentų ateitininkų chorą. Tue- 
bingene, Vokietijoje, vedė miš
rų chorą ir vyrų oktetą. Trem
tinių operoje, Vokietijoje, dai
navo "Sevilijos Kirpėjo” opero
je Figaro vaidmenį. Augustdor- 
fe ir Oldenburge vargonininka
vo ir vedė chorus. Amerikoje

.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

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

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOwnhall 3-6670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

llllllilllllillllllllllllllllllliilllllllllllllillll

RADIO PROGRAMA
i.le. Radio Programa t* atotla 

WHMS 1090 kil. sekmadieniais 12- 
12:20 va, per pletun liet. muzika 
dainos. Ir Magdutfia Pasaka Bizni 
reikalai? kreiptis J Steponą Mink p 
Baltle Elorlsts, Gėlių lr Dovanų Kra" 
tuvą. S02 B. Broadway So Bosto 
27. Mass Tel So 8-0429 Ten pa 
ZBunaniM '•<>. Dranga?

iimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiii
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moka"*

Augštą
pividendą

Chicagoje ir veda tos parapijos 
chorą. Nuo 1954 m. gruodžio 
mėn. galo yra Chicagos Lietu
vių Vyrų choro dirigentas. Kaio 
operos solistas VI. Baltrušaitis j 
žinomas savo muzikine kultūrai 
ir vaidyba. Jos paskutinį vaid-' 
menį — Rigoletto neseniai ma
tėme “Rigoletto” operos spek-| 
taklyje kovo 31 d. Chicagoje. 
Be Rigoletto, jo kiti žymesni 
sukurtieji personažai yra Figa
ro, Valentinas, Germont, Esca- 
milis.

• Naujai įsisteigusios Vokie
tijoje knygų leidyklos vienas iš 
pagrindinių organizatorių yra 
Stepas Vikintas (ne S. Miglinas,

kaip buvo anksčiau rašyta). Ar-, 
Ūmiausioje ateityje ši leidykla 
duos dvi knygas: išeis St. But
kaus atsiminimai iš kovų dėl Lie 
tuvos nepriklausomybės, knygos 
pavadinimas: “Vyrai Gedimino 
kalne”, o antroji Aušros leidžia
ma knyga — “Dvidešimt penk
toji valanda”. Tai D. C. Gheor- 
giu romanas iš tremtinių gyve
nimo. Leidykla turi savo atsto
vybes Chicagoje, New Yorke, 
Bostone ir Toronte.

• Dail Adomas Varnas bai
gia piešti peisažą "Saulėleidis 
ties Chicaga”. Ruošia ir eilę ki
tų peisažų, kurie bus išstatyti 
artėjančioje lietuvių dailininkų 
parodoje, šiuo kartu dail. A. 
Varnas turės ir savo impresio
nistinės kūrybos pavyzdžių.

• Antanas Sužiedėlis Katali
kų universitete VVashingtone 
apgynė savo disertaciją ir gavo 
daktaro laipsnį klinikinės psi
chologijos srityje.

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

NUO U2SISENEJUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sSdątl lr naktimis 
miegoti nes Jų užsiaenfijustos žalždos 
nlež&jlm.) lr skau'"4Jlmą senų atvi
ru lr skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyea palengvins Jusu skaudą jl- 
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pabalina 
nležąjlmą Ilgos vadinamos PSORLA- 
SIS. Taipgi pasalina perSąjlmą Ilgos 
vadinamos ATHLETE.8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplySlmą 
tarpplrSČIu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančio* suskllslos odos dedlr- 
vinlų, odos lftblrlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduoll nuo 1S- 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
ct., 21.25, lr 23 50.
Pirkite vaistlnlseChi- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
rv.Ind. ir Petrolt, Ml
chlgan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo
ney order J

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SL, Chicago 84. Ilk

HER 40 METU 
VISU llfTUVlSKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

• E NOROV#

4038 Archer Avenue t.i 1x3-471* 
AUGUST SALDUKAS Prasidės**

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų disitancijų. šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6 1882
J?

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

NAUJA S
19 5 7

CHRYSLER

NAUJAS
19 5 7 

PLYMOUTH

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpiginta^ kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER — PLYMOUTH DIRĖCT FACTORY DEALER

)

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

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

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

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

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ........................................... $1.89

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 
vier.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

Pae STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
.“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

i blokas į rytus nuo Halsted St., iy2 Moko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
I'el MOnroe 6-8152

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem flve.,___________Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., Yflrds 7-0145

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

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

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

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

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
* Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

Ir augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PEI,IK A. RAUDONIS, NKLI.IE BERTULIS, Hav.

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

Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo tl Iki 4:20.
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Vilniaus architektūra
ANT. BERNOTAS, YVaterbury, Conn.

VILNIUS, architektūra iki 
XX amžiaus pradžios, sudarė 
Architektūros Reikalų valdyba 
prie Lietuvos TSR Ministrų ta
rybos, Valstybinės Grožinės Li
teratūros leidyklos leidinys, Vil
nius, 1955 m., 232 pusi.

Vilinus — amžinoji Lietuvos 
sostinė vėl prieš mūsų akis. Vil
nius toks, koks iki šių dienų y- 
ra išlikęs. Paskiausioji Vilniaus 
veido fotografija. Sužalota ir iš
vargusi, bet vistiek sava ir ar
tima.

Tai didžiulis Vilniaus architek 
tūrinių paminklų albumas., Ja
me viso telpa 194 nuotraukos, 
dalis jų — dvigubuose lapuose. 
Albumas spausdintas storame 
gerame popieriuje, tamsiaį ru
da spalva, įrištas į kietus vir
šus, su aplanku.

Žinoma, albume parodyta tik 
tai, ką dabartinis Vilniaus oku
pantas parodyti leido, ir paaiš
kinimai duoti tokie, kokie dabar
tinėse sąlygose galimi. Visi teks
tai duoti lietuvių ir rusų kalbo
mis.

Pačioje albumo pradžioje yra 
įžanga, pavadinta “Vilniaus ar
chitektūros vystymosi bruožai”, 
paruošta J. Jurginio. Ten pa
sakyta, kad “ypatingai didelę 
žalą miestui padarė hitleriniai 
grobikai Didžiojo Tėvynės karo 
metu... Iš 188 pastatų, ligi karo 
pradžios laikytų paminklais, 81 
jie visai sugriovė arba dalinai, 
sunaikino”. Tačiau koki tie “hit 
lerinių grobikų” sugriauti ar su
naikinti architektūriniai pamink 
lai, nė šioje apžvalgoje, nė albu
mo gale telpančiuose iliustraci
jų paaiškinimuose nepasakyta. 
Užmiršta pasakyti, kad ne tik, 
“hitleriniai grobikai” naikino 
Vilniaus paminklus, bet kad jų 
nemažiau, o gal dar net ir dau
giau, sugriovė ir sunaikino “nar 
šieji Stalino sakalai”, be atodai
ros mėtę bombas ten, kur pa
kliuvo.

Paaiškinimuose pasakyta, kad 
XVII amžiuje ir Vėliau laike vy
kusių karų daugybė Vilniaus me 
no paminklų buvo sunaikinta 
arba išgrobta, bet nepasakyta, 
kas tuos karus vedė ir kas mies 
tą plėšė.

nyčios fasade esantieji langai iš
daužyti.

Kaikurios bažnyčios vadina
mos "sąjunginės reikšmės ar
chitektūros paminklais”.

Labai nesmagiai ir ausį rėžian 
čiai veria bolševikiškai “per
krikštytos” gatvės. Dalis gatvių, 
turinčių senus istorinius pava
dinimus, pakeistos naujais var
dais, pvz. Mies gatvė dabar va
dinama Gorkio gatve, Pylimo g. 
— Komjaunimo gatve, atsirado 
Kutuzovo aikštė, Dzeržinskio til
tas ir pan.

Knygos redakcinę komisiją 
sudarė: V. Bytautas, A. Jani- 
kas, J. Jurginis, J. Kumpis, V. 
Mikučianis, V. Veselovskis, dai
lininkas E. Jurėnas, tekstą re
dagavo P. Petrauskaitė ir A. 
Berman, meninis redaktorius V. 
Bačėnas, techn. red. C. Vyšomirs

Gimtinę prisiminus
(Atkelta iš 4 psl.)

rinės vietovės — Salyno. Salyne 
ir Vytautas Didysis, ir Jogaila 
yra kelis kartus (1382, 1395, 
1896 m.) vedę svarbias dery
bas su kryžiuočių magistru; čia 
buvo keičiamasi ir belaisviais.

Pallmono kalnas
Pati reikšmingiausia Sere

džiaus įžymybė — didžiulis is
torinis piliakalnis, vadinamas 
Pallmono kalnu, esąs prie Piešt- 
vės upelio. Pagal istorinius mi
tus, gilioje senovėje, prieš 2,000 
metų, į čia Nemunu atvykęs 
Romos didikas Pallmonas, įkū
ręs pilį ir valdęs visą kraštą. Pa 
gal tikrus istorinius šaltinius, 
čia stovėjo Pieštvės pilis, gina
ma narsių Žemaitijos karžygių.

Pallmono piliakalnis — nuos
tabiai augštas. Šiandie jis plikas, 
be medžių. Nuo jo matyti nuos
tabūs tolimi reginiai Nemuno 
vingiai, Suvalkijos Kazlų Rūdos 
girios, kaimai, bažnyčių bokštai,kis, korektorės G. Patašiūtė ir , .....

M. Bielinakienė, nuotraukos «b- kel‘a1' kr^kelia,. Nepriklauso- 
tografų M. Fligelio. V. Gabriu- meta;s Seretouje stoVe-

A. Janiko, J. Kacenbergo, Jo Lietuvos kariuomenes pulkas.
Dar toliau nuo Seredžiaus j 

Vakarus matyti garsioji istori
nė Veliuona, kurią begindamas 
žuvęs Gediminas,' Kęstučio ir 
Algirdo tėvas.

Svajingi vakarai
Taip, iš tiesų, malonu džiugu 

buvo gyventi Seredžiaus-žem. 
; Panemunės-Vilkijos apylinkėse!
I Tos palaimingos atostogos Ne 
muno pakrantėse!.. Ta laisvė, ta 
pilna vilčių žėrinti ir tavo, ir tė
vynės ateitis!..

Vakarai ateidavo įsisvajoję, 
pilni palaimingos žemės kvaps
nių. Pasigirsdavo duslus Sere
džiaus varpo garsas, kviečiąs 
vakarinei maldai. Ant Nemuno 
salų imdavo kirlenti sutūpusios 
nakvinei žuvėdros, tvenkiniuose 
užkurkdavo varlės, o iš toli toli, 
kažkur iš anapus Žemaitijos miš 
kų, atplaukdavo ilgesingos jau
nimo dainos.

Arba tie pavasariai!?.. Tie 
panemunių pavasariai! Su pietų 
vėjų dvelkimais, su kalnų žibuok

no,
P. Karpavičiaus, L. Kulvinsko, 
Ch. Levino, A. Mockaus, S. Ši
manskio, H. Vičo, kitos — ne
išvardintos ; knygos išleista 
15,000 egzempliorių.

«
ORIGINALŪS MAURIGE MOORE 

PAMINKLAI nuo 1878 metų

lėmis, su bundančių šilų šnabžde 
siais, su Velykų būgnais iš Žem. 
Panemunės bažnytkaimio! Ir su 
palaimingu, džiugiu nerimu šir
dyje!..

Ak, neiškęsdavo tada ilgiau I 
bemiegoti po savo žiemos skran-j 
da ir Nemunas. Lyg pabudęs iš 
snaudulio milžinas, tolydžio at- 
sikrenkšdamas ir atsidusdamas, 
imdavo laužyti ledus. Beregint 
užtvindavo visos lankos. Milži
niški lyčių gabalai, versdamiesi 
vieni per kitus, sparčiai artėda
vo prie kalnų papėdžių, grasin
davo Kriūkams ir Seredžiui, rau 
davo iš lankų Sutkiškių gluos
nius, nešdavosi su savimi mažes
nius namelius...

O vėl tie rudeniai, tie tylūs įsi
svajoję rudeniai!.. Su melancho
lija ir liūdesiu, su vėjų raudomis 
piliakalnių šlaituose, su pasku
tinių išskrendančių paukščių 
klyksmu, su lūžtančiais nuo vai
sių sodais, su plonučiais rugių 
želmenimis, tai čia, tai ten den
giamais voratinklio siūlų.

Nemuno kalnai sumirgėdavo 
geltonomis, rausvomis, raudo
nomis ir net melsvai violetinė
mis spalvomis. Šūkaudavo plau
kią į Prūsus sielininkai, dainuo
davo lankose ganą piemenėliai.

Vakare, sutemus, tartum, 
graudžios ilgesingos melancholi

jos akys, suspinksėdavo pakran
čių lempos, rodančios garlai
viams kelią. Garlaiviai praplauk 
davo irgi žiburiuoti, skubą že
myn, pilni keleivių...

Nūn viskas liko toli, ir viską 
dabar1 tegalime tik žodžiais išsa
kyti, tik daina išdainuoti...

MUSIC
The Heart and Soul
of Self Eocpression!

Enrich your lives by learning to 
play a musioaJ instrument: Piano, 
Violin, AccordiOn, Trumpet, Trom
bone, Clarnet.

Private Instructions.
Free Ūse of Instruments
MASTER ACADEMY 

0F MUSIC
2653 W. 63 St., Tel. GR 6-4600

£ Padėkime Artimiesiertis Lietuvoj ir Sibire
Tai ne tušti žodžiai, bet TIEKA, kad iiioh nlunčiumo labai atpigintas 

angliškas medžiagas, avalynę, vaistus, Šveicariškus laikrodžius ir t. t. 
Didelis pasirinkimas spalvų ir i-dšlų. Kiutiniai pilnai apmokėti ir ap
drausti. Patiems* ISstrenkant siuntini iš katuiogo pavyzdžių, reikia už 
pilnų ar ne pilnų siuntinį pridėti 36.50, o į Azijos SSR 38.30. švediški 
standartiftki maisto siuntiniui pilnai apmokėti, tik į Azijos SSR reik pri
dėti 31.40 už paštų. Palyginkite ir Įsitikinsite:
Vilnonė Afgalainė 3 yardai buvo 314.40—16.45. dabar.. — 39.36—9.75 
Velour moteriškam paltui 3 yardai buvo 335.00, dabar — 313.00—19.50 
Vyriškiem paltam medž. 3 y. buvo 319.50—68.60, dabar—315.20—54.00 
Worsted dryžėta siūtams 3^4 y. buvo 32.00—36.40, dabar—333.89—32.60 
Gėlėtas rayon 4 yardai buvo 39.10—11.80, dabar........... —34.80 — 35.70

No. 7 ................. >20.20
10 sv. cukraus 
10 sv. K. taukų
No. 8 ................. >13.34
20 sv. cukraus
No. 6 ................. >23.00
20 sv. k. taukų
No. 30 ............... >14.66
20 sv. pirmos rūšies 

kvietinių miltų
No. 40 ............... >26.00
15 sv. bac. laSinių 

5 sv. salaml dešros
No. 30 ............... >31.05

2 av. kumpio

2 sv. saiami dešros 
2 sv. bec lašinių 
2 sv. sviesto 
2 sv. 3 -ozs. k. taukų 
1 sv. pupelių kavos 
1 sv. cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 av. šokolado

14 ozs. kokavos
15 ozs. razinkų
200 Ch-fleld cigarečių 
PASTABA': Prie visų 
Švediškų maisto siunti
nių galima pridėti už

atskirų primokėjimų 
vienų iš šių daiktų: 
Deim. rėžtukų. . 35.40 
Skustuvų Hoch-

schliff ............ 34.30
Skustuvų Krane-

Schllff ............ 32.80
Nylon kojinių

2 poros .... 34.40
4 špūliukės siūlų 31.00 
Vyriškos kojinės

1 pora ............ 31.53
Reikalaukite katalogų.

- ■

John J. Moore,
sav.

Paminklai 
Mauzolejai 
Akmenys , • 
Markers 
Prieš Šv. 
Supulchre 
kapines 

Ofisas
111 lr Austin 

Avenue
BEverty 8-6132 

Worth, III.

I Residence Tel. 
1 Hllltop 5-6271

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

TICK-TOCK WATCH REPAIR
Taisome visokių firmų laikrodžius. Krautuvėje “MARGINIAI”, ad- 
Turime gražių dovanų kaip tai — resu: 2511 W. 69th St., Chicago 
laikrodėlių, papuošalų ir pilną pa- 29, Illinois, galima gauti gražiausi
srinkimą Sunbeam gaminių — ves
tuvėms — shower’ams — sukaktu

Pačiame albume telpa keletas . Kūnt&dienams ir t.t. At-
r vykite ir jsitikmkite patys. 1253Vilniaus nuotraukų iš įvairių pu 

sių, daugiausia Gedimino kalno 
artumoje, senamiesčio kreivos 
ir architktūriniu atžvilgiu įdo
mios gatvelės, atskiri seni na
mai, rūmai, kiemai, sienos, bokš 
tai, įtvirtinimai, universiteto rū
mai ir... bažnyčios, bažnyčios. 
Beveik kiekvienoje nuotraukoje 
jų matyti po kelias.

Ties kaikuriomis bažnyčiomis 
smulkiau apsistota ir duota po 
kelias arba net keletą nuotrau
kų: iš priekio, iš šono, fasadai, 
portalai, frontonai, vidaus ar
chitektūrines ir skulptūrinės įdo 
mybės, kolonados, skliautai, 
gzimsai, karnizai ir t. t.

Smulkiau pavaizduoti Gedimi
no kalnas ir pilis, šv. Mikalo
jaus bažnyčia (5 nuotraukos), 
Pranciškonų, Bernardinų, šv. 
Mykolo, šv. Kazimiero, Dominin 
konų, šv. Kotrynos, šv. Teresės, 
šv. Jono, šv. Petro ir Povilo An
takalnyje (pastarosios duota 
net 15 nuotraukų), katedra (9 
nuotraukos) ir kelios kitos, tarp 
jų cerkvė ir evangelikų bažny
čia. Aušros Vartai duoti iš išo
rinės pusės.

Paaiškinimuos niekur neminir
mas šventojo vardas, o pasaky-j 
ta, kad tai yra Onos bažnyčia, 
Jurgio ‘bažnyčia ir pan.

Pasakyta, kad Gedimino pi
lies bokštas karo metu buvo ap
griautas; dabar jis vėl restau
ruotas. Toliau pasakyta, kad šv. 
Mykolo bažnyčioje dabar įren
giamas architektūros muzėjus 
(nuotraukose bažnyčios kryžiai 
dar tebėra). Katedra nuotrau
kose jau be statulų ant stogo.

Neatrodo, kad visos tos baž
nyčios būtų dabar naudojamos 
tikybos reikalams. Štai takas, ve 
dąs į Pranciškonų bažnyčios di
džiąsias duris, apžėlęs žole (žo
lė auga tarp grindinio plytų ties 
bažnyčios anga), šv. Mikalojaus 
bažnyčiai gabalais nuo stogo nu
kritusios čerpės, šv. Onos baž-

W. 18th St., pirmad. ir šeštad.- 
9:30 iki 7 v.v. HA 1-5332

Chicagos švariausias ir mod r- 
niškiausias Pikniku Daržas — 

BUCO D z RŽAS
WILL0W WEST ’NN AND

PICKiC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

FIzORIDA — FLORIDA
Atvažiavę j 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.

FRONCZAKS HARDWARE 
2606 W. 47th Street

Turime Ellictts dažus — Elektri
nius ir kanalizacijos reikmenis. Taip 
pat turime visokių elektrinių įran
kių.

liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRcspect 8-4585.

Re-Upholstering 
— Restyling

CUSTOM MADE FURNITURE
Complete Home Fumishings 

and Interior Decorating Service 
CONVEN’T CREDIT TERMS

STANLEY 
Furniture Co.

STANLEY KAPUSINSKI 
6839 W. Belmont 

TUxedo 9-9275

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

Vytautas Grigas, 
Fotografas

Vestuvines nuotraukas darome 
namie, bažnyičoje, vestuvėse 

ir studijoj.
2517 West 69th Street 

Chicago 29, III.
Telef. REpublic 7-0040

•aBBn

Camp Stonebridge
Conducted by

THE SERVfTE FATHERS 
Lake Bluff, Illinois 

The Ideal Camp

For Boys 7-14 Years 

ALL SPORTS
Season July lst to August 12th 

$35 per week 

For Information write or phone

Camp Stonebridge
Lake Bluff, Illinois

Phone 1974

ioc

Mes 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 ką nors pas mus 
gausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Telel. HUmboldt 6-3353
----- - —uuaoi

---------------------
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GIGGLE & GOBBLE

G R I LL
1530 W. Chicago Avė.

Atdara 24 vai. kiekvieną dieną 
Pietūs nuo 95c. Tai restoranas, ku
ris atdaras Jums patarnauti visą 
parą. Maistas už prieinamas kai
nas švarioje, modernioje aplinkoje.
BUSINESSMEN’S LUNCH

Special ............................. 75c.

Senoviškas, gimtojo krašto sūria, labai Hkanuą, “kaip tik toks 
kokį senelė gamindavo." BABUŠKA BRAND Europos skonio kai
miškas sūris sukels jums praeities svajones. Dabar galima pirkti 
jūsų apylinkės krautuvėje. Pirkite šiandien ar rytoj.
C. E. ZIJKRCIIER & CO., 313 N. Carpenter Street

Chicago 7, III. MOnroe 6-6692

FREE
lOth Anniversary

Celebration
' FREE ūse of Tuxedo to every ' 
| bridegroom with a rentai of 3 I 
I or more tuxe<los.
| Bring this Coupon Į

C’ome In Today

Hollywood
FORMAI WEAR

6227 So. Ashland Avė.
WAIbrook 5-1251

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
<4ei norite užsitikrinti uuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.

. GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų.
\MKR1CAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BON OI NO COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE KIRK & MARINE INS'.IHaNCB COMPANY 
KIREMANS TONI) INSURANCE COMPANY

KIREMANS INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAI. INSI RANCE COMPANY

MASSACHUSETTS PURE * MARINE INSURANCE CO 
Pacific National kirk Insurance company
PEARL ASSURANCE COMPANY 

REUANCE INSURANCE COMPANY
UNIVERSAI. INSURANCE COMPANY

VVESTEIIN KIRE INSURANCE COMPANY
VVEHTK.RN CASIIALTT * BIJRETY COMPANY•

M<-» esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervrnter*

O’MAIIEV and McK A Y. Inc.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-521KI

PATRIA GIFT PARCEL CO.
3741 W. 26th St., Chicago 23, III., USA., tel. CR 7-2126

Darbo vai., išskiriant šventadienius, 9—6 vakare
6250 So. W estem Avė. (kampas 63 G.), Chicago 2% IIL, USA

Pirmad. ir Ketvirtadieniais 3—7 vai., Šeštadieniais 10—5 vai.
4127 So. Richmond St., (prie Archer Avė.) Chicagc 32, IU., USA. 

Tel.: LA 3-3393
Kasdien 10—6 vai. 30 min.. Šeštadieniais 10—5 vai. Trečiadieniais ir 

šventadieniais uždaryta

UNIVERSAL PARCEL SERVICE C0.
414 Soribner Avė., N.W. Grand Rapids 4, Mich., Tel.: GL 8-2006

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
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance 

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

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chičago B, Illinois Tol.: Virginia 7 - 6430
F

VAISTAI LIETUVON!
IR I KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS

SEROMICINAS

LARGACTILIS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1370 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO 22, ILL.

Telefonai BRunswick 8-8419 ir 8-9494 
Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų

J

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Raujai) dabar atidarytas

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

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

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIAMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, III. Telef. LAfayette 3-3085

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

6715
Chicago 36, Illinois

, >t>00<>0<>0<><>-<><><><><><><><><><>0<> <><><><><>  <><><> <><><>.

k. I. A SIC N A S :
Krunu, moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus
Iš jvalrlų kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kė ji m n 1. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavu* 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVEHUE

. . Tel. REpublic 7 - 6329
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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• lx*» Angeles Dailiųjų Me
nu klubas yra vienas pirmųjų 
už Lietuvos ribų sukurtų sam
būrių, apimąs įvairių sričių me
nininkus: rašytojus, muzikus,
dailininkus.

Jis įkurtas 1956 m. gegužės 
mėn. Bernardo Brazdžionio ir 
Juozo Tininio iniciatvva.

Per metus jis yra suruošęs net 
dvi lietuvių dailininkų parodas 
Los Angeles, Calif. — Antano 
Rūkštelės ir Juozo Pautieniaus. 
Abi parodos turėjo didelį pasi
sekimą ir visuomenė jų metu nu
pirko nemaža originalių paveiks 
hj-

Klubas neturi nei rašytų įsta
tų, nei nuolatinio pirmininko. 
Tvarkomasi labai demokratiš
kai. Kiekvienam susirinkimui pir 
mininkauja kitas narys, kuris 
parenka kalbėtoją ar sudaro pro 
gramą. Paskutiniu laiku į klubo 
susirinkimus svečiais kviečiami 
meno reikalais besidomį lietu
viai.

Metų laikotarpyje Dailiųjų 
Menų klubui pirmininkavo šie 
nariai: Bernardas Brazdžionis, 
Elenaf Tumienė, Juozas Tininis, 
Antanas Rūkštelė, Algirdas Gus 
taitis, Danutė Mitkienė, Juozas 
Ęertulis. Susirinkimuose savo kū 
rybas yra skaitę: Juozas Tini
nis, Juozas Bertulis, Bernar
das Brazdžionis, Elena Tumienė, 
Algirdas Gustaitis. Svečių-pre- 
lėgentų turėta dr. Marija Alsei
kaitė-Gimbutienė. Įvairių kultū
rinių, meno klausimų aptarimuo 
se yra dalyvavę visi DMK na
riai. Nariai nemoka jokio mo
kesčio ir klubas neturi savo ka
sos. '
f Metinis klubo narių susirin

kimas įvyko 1957 m. gegužės 
11 d. Bertuliu bute. Ateityje nu 
matyta tvarkyti tokiais pat pa
grindais, kaip ir iki šiol. Sekan 
tiems metams metraštininku 
vienbalsiai perrinktas Algirdas 
Gustaitis.

Minėto susirinkimo metu pir
mininkavęs Juozas Bertulis kal
bėjo apie mėnesio jubiliatus —

trumpai supažindino su neseniai 
sukaktį minėjusiais kaikuriais 
žymiais lietuviais: Stasiu Šim
kumi, Butkų Juze, prof. Jurgiu 
Krikščiūnu (mirę), Jeronimu 
Kačinsku, Vladu Adomavičiu
mi, Jonu Čižausku, Vytautu A- 
lantu, kun. Juozu Prunskiu, kun. 
Anicetu Linkumi, kun. Stasiu Y- 
la, .Antanu Žmuidzinavičiumi 
(gyvi).

Šeimininkai dalyvavusius rug- 
pjūtiškai pavaišino kietesniais 
ir minkštesniais užkandžiais bei 
gėrimais.

Sekančio susirinkimo pirminin 
ku išrinktas Bronius Budriūnas.

• Vincas Uždavinys iš Ber- 
lyno siuntinėjamame laikraštu
ke Už sugrįžimą į Tėvynę apra
šo Aušros Vartus, kaip istorinį 
meno paminklą. Prof. Z. Žemai
tis pasikalbėjime su V. Uždavi
niu išreiškia “apgailestavimą”, 
kad į Lietuvą negrįžta prof. Bir 
žiškos ir Kolupaila.

• Povilas Laurinavičius su di
deliu atsidėjimu kuria naująjį 
kryžių, kuris bus pastatytas tė
vų saleziečių naujajame vienuo
lyne — Crown Point, Ind. Kry
žius bus 20 pėdų augštumo. Įvai 
rių jo išpjaustytų medinių da
lių susidaro apie ūO. Jo orna
mentų projektus sudarė abudu 
menininkai: Marija ir Povilas 
Laurinavičiai. Tai bus didžiau
sias ir impozantiškiausias lietu
viškas kryžius Chicagos apy
linkėse su turtingomis puošme
nomis iš medžio ir metalo. Vi
sas kryžius svers apie dvi tonas 
— yra labai kieto ąžuolo, dėl to 
prie jo darbas itin sunkus.

• Lituanistikos institutas prie 
Fordhamo universiteto New 
Yorke šią vasarą pradeda pir
mą semestrą. Jame jau yra įsi
registravusių 17 studentų, iš jų 
13 seselių ir 4 civiliai. Visi — 
čia gimusieji. Naujųjų ateivių 
tuo tarpu dar nėra įsiregistra
vusių. Lietuvių kalbai universi
tetas duoda lygias teises su ki
tomis klasinėmis kalbomis.

• P. Gedvilą paruošė spaudai 
patogų kišeninį dainų rinkinį 
“Stdviu aš parimus”. Leidinys 
turi 100 puslapių ir talpina 46 
dainas, kurias autorius skirsto 
į liaudies dainas (jų — 20) ir 
naujas dairtas (šių — 26). Au
torius yra veiklus su jaunimu, 
pažįsta mūsų jaunųjų skonį ir 
parinkęs jų labiausiai mėgiamas 
dainas, jų tarpan įtraukdamas 
ir komiškųjų. Tarp naujųjų dai
nų randame Maironio, K. Žit
kaus, Bern. Brazdžionio, K. Bra- 
dūno ir kt. autorių. Visos dai
nos su gaidomis. Šį dainų rinki
nį paruošti autorių paskatino 
meilė tėvynei ir gimtajai kalbai 
— apie tai mes patiriame iš 
įžangos žodžio. Dainos imtos iš 
J. Vasaičio “Leiskit į tėvynę”, 
J. Kreivėno “Partizanų dainos”, 
iš Sūduvos leidyklos dainorėlio 
ir iš paties autoriaus surniktų 
užrašų. Dainor'ėlis pailiustruotas 
keliomis dainuojančio jaunimo 
nuotraukomis. Išledio Eilutės 
leidykla, 2475 W. 44 Str., Chica
goje. Kaina 1 dol. Tas pats au
torius 1953 m. yra išleidęs eilė
raščių knygą “Skambėkite sty
gos” (kaina 1 dol.) ir praeitais 
metais — beletristinį kūrinį 
“Jaunas gydytojas” (kaina 50 
ct.). Visi šie leidiniai gaunami 
“Drauge”.

• Lietuvišką, giesmę vertinęs 
kompozitorius. South Bend, 
Ind., geg.. 12 d. mirė Carl Ma- 
thes, kompozitorius ir pianis
tas, Notre Dame universiteto i 
muzikos profesorius. Jis buvo 
gimęs Vengrijoje ir nuo ligos Į 
vaikystėje beveik prarado regė
jimą. Nežiūrint to, jis baigė Bu
dapešto muzikos akademiją ir 
rengė koncertus. Po I Pas. karo 
Temesvar, kur jis mokytojavo, 
teko Rumunijai. Aklas muzikas

buvo pakviestas koncertui ka
raliaus rūmuose. Karalienė ap
rūpino Mathes pasu į Ameriką: 
jis atvyko prieš 33 metus ir mo
kytojavo Nevv Yorke, Chicago- 
je»ir Notre Dame. Keli jo kūri
niai buvo atlikti Philadelphijos 
simfoninio orkestro, jo drau
gui E. Ormandy diriguojant. 
Prieš keletą metų jis parašė mi
šias, kurias dedikavo Notre Da
me universitetui, ir choras jas 
ta proga atliko. Mathes paruo
šė “Tautų kalėdines giesmes”, 
kurias atliko Vengrų bažnyčios 
choras ir kurios kartojamos kas 
met per Voice of America ra
diją: jų tarpe yra viena lietu
viška giesmė. Paskutinės simfo
nijos jis teparašė dvi dalis.

• Eilėraščiai, kuriuos spaus
diname šio numerio pirmame 
puslapyje, yra atsiųsti mums iš 
Lietuvos. Pirmą kartą gaunąme

I

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELENYCIm
Geriausios g616s d81 vestuvių, ban*-- 
tų, laidotuvių ir kitų papuošima.

2443 VVest 63rd Streee 
TH. PRospect 8-O83S ir PR 8-088*.

-S-S

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

žemiausiais procentais skolinami* pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 mili jonus dolerių
Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 

ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY . 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-Presidcnt

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

Standard Federal Savings

!HIĮĮįĮįlltįi3jl

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: Virginia 7-114 I

t«» 1

iš bolševikų okupuotos Lietuvos gali greičiau skristi, kaip 25 my- vystyti didesnio greičio trumpo- 
konfidencialiai siųstus eilėraš-, 
čius, kurių siuntėjas specialiai 
pažymėjo, jog juos skiria "Drau 
gui”.

Vabzdžių greitis
Albertos universiteto entmo- 

logijos (mokslo apie vabzdžius) 
profesorius dr. Brian Hocking 
tvirtina, kad joks vabzdys ne-

1 lias per valandą ilgesniam skri- se distancijose, kaip 35 mylios 
dime, ir joks vabzdys negali iš- Per valandą.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčiu ils;a patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avo., Telef. Virginia 7-7097

nĮ^nfciiLinŽjnl To,“'.'-"’T i.T.1 •afįi ^1 f.) -Ip .’T! .

Duoną Ir įvairias skeningaa 
bulkutes kepa

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

Tek CUffside 7-6378
Pristatome 1 visas krautuves 
ir restoranus, taip pat ifi- 
siunčlame J visus artimuo
sius miestus.

Pardoudama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3l/2 yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik ....

GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI 3% yardo 
MEDŽIAGA 
už ...............

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
vvorsted (Sharsldn) medžiaga 
regai, vertė $8.50 
specialiai už jardą, 
tik .....................

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

CEdarcrest 3-6335

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą 
tik .............................

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELĖS AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KR AUTUVE’PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FA B R I C S

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroo 6-1210 
SEeley 3-8806VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS 

Ui KIEKVIENĄ PIRKINI

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

Shfrrb tsosrlli
in th« planf of

Rogflli ISrottirrs, Jlnt.
I NORTH LINO AVI., HV.LSIDI, IU.

1 blokas į rytus nuo Didžiųjų Var
tų Mt. Carmel Kapinių. Tel. LInden 
4-3865. Namų tel. MErrimac 7-9284.

MARIJA, KARALIENĖ ŠVENTOJO 
ROŽANČIAUS

ši graži stovyla buvo pastatyta Ro
žančiaus daly. Dangaus Karalienes 
Kapinių, HiUaide, Illinois, Chicagos 
katalikų archidiocezijoje.

Stovyla šv. Panelės sv. Rožančiaus 
Ir kitos stovylų grupės buvo nukal
tos im> priežiūra

J

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vlce-Prerideat

6110 So. Western Avė. Tel. GRovehill 6-3745

_ — at
-

I paminklų patalpas ir atgal mea visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sokmadlenlata nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet.

IŠSIRINKITE DABAR — RUS PASTATYTA KAPINIU DIEMO^EI 
JOKIO PCOKIJ1MO. SUMtlKCMn'E KAP1IMIC DIF.NO.IK.

UDDtSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

<845 8®. Ava. Air OeudttJoned koplyčia
REpubUo 7-MM — 7-3601 Automobiliams vieta

Ttoaaa, karte ayveaa kitoee mleete dalyse: gausime 
koplyčią arčia a JOaų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų pataraa- Mes turime koplyčias '
1 vimas dieną ir nak- fflęS J® visose Chicagos ir 

)tj. Reikale šaukite Rorelando dalyse ir'
I mus tuojau patarnaujame'

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

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

'VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO. III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 16th STREET YArda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuhlh 7 1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOunhall 3-9687
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MAŽOJI GĖLIŲ PARDAVĖJA
HALINA DIDŽIULYTft- MOftINSKIENtt, Brazilija

Pagaliau pro vėjo genamus že 
mus debesis prasiveržė pirmieji 
šilti saulės spinduliai. Jie susmi
go auksinėmis strėlėmis žemėn 
ir žemė atsiduso. Sublizgėjo van 
dens klaneliai, pajuodo ir pra
skydo žiemos patalai. Atskrido 
pirmieji varnėnai. Ištiesę j sau
lę savo varsotus pagurkliui, jie 
sveikino iš tolo ateinantį pava
sarį, jo pirmuosius dvelkimus. 
Linksmai siūbavo nuogos medžių 
šakos, prabudusios iš žiemos su
stingimo, brandindamos pumpu
rėlius žjrgynėlius, pirmuosius 
žiedelius.

Miškai ošė modami skaroto
mis šaltomis, linguodami vešlio
mis spigliuotomis viršūnėmis. Iš 
po storos sniego plutos veržėsi 
linksmai čiurlendami skaidrūs 
upeliukai, tarsi prausdami pra
budusios motinos veidą. Saulės 
spinduliai vis dažniau ir vis drą
siau prasiverždavo pro siūbuo
jančias šakas, jie meiliai glaudė
si prie medžių kamienų, sama
notų kalvelių ir žadino kas gy
va nubusti.

Štai, tarp pajuodusių, susirie
tusių lapų žemėje prasimušė 
kuklus pumpurėlis. Ant savo liau 
nučio stiebelio tiesėsi į saulę ir, 
kai prabėgdamas auksinis spin
dulis jį pabučiavo, atmerkė sa
vo mėlyną akutę. Tai buvo pir
moji žibutė didžiuliame sename 
miške. Netrukus pasirodė ir 
antra, ir trečia. Vos prabėgda- i 
vo spindulys pageltusių sama- į 
nų, arba mirusių lapų paviršiu-1 
mi, pasirodydavo vis naujos ryš 
kios žvaigždutės. Pagaliau niū
rų žemės veidą padengė mėlyni

ką su žydinčiomis žibutėmis...
Pažvelgusi į ją, sutikau pava

sario spindinčias mėlynas akis, 
taip panašias į tas, kurias ma
žytė laikė siauroje saujelėje. Nu 
pirkusi veik visas gėles, pada
viau mergytei pinigus neskai
čiuodama. Mergytė nusišypsojo, 
suspaudė litus saujoje, tūptelė-i 
jusi padėkojo ir matė, kaip nu-1 
siskubino gatve tolyn. Tačiau 
kada ji ėmė skaičiuoti tik ką 
gautus pinigus, ji išsigando. Jų 
buvo tiek daug* Ten buvo penki 
litai, o juk jos visos gėlės dau
giausia tekainojo tris litus... 
“Juk puokštė — tik dvidešimt 
centų!” Ji ėmė šaukdama vytis 
panelę, bet ji įsėdo į vežiko ra
tus ir išnyko iš akių.

— Kaip negerai. Panelė apsi
riko. Ji neapskaičiavo gerai..., 
mąstė mažoji ir lėtai kaukšeno 
gatve atgal. Bliūdelyje tebuvo li
kusios'trys puokštės. Ji atsisėdo 
susimąsčiusi ant vienos vaisti
nės slenksčio saulės atokaitoje.

— Čia gal dar pamatysiu grįž 
tančią panelę ir grąžinsiu jai pi
nigus...

Ji laikė juos atskirai susuku
si į skudurėlį. Bet atėjo vaka
ras. Panelė nepasirodė. Dubenė
lis jau biy/o tuščias. Nors kiše
nėje jau buvo pinigų ir sąsiuvi
niams, ir pieštukams, mažoji 
grįžo sunkia širdele namo.

Kai po kelių dienų ėjau ta pa
čia gatve, pamačiau ją vėl tu- 
pipčią saulės atokaitoje su pil
nu dubenėliu žibučių ir stebin
čią praeivius. Prisiartinau.

— Panele* — sušuko mažoji 
pašokdama ir visa nuraudusi - — 

kilimai, skelbdami, kad žemė mo Panele, jūs aną dieną man da-
tina prabudo ir jos syvai vėl pil
ni naujos gyvybės.

Tuo laiku Lietuvoje, mano 
gimtojo miesto gatvėse, pasiro
dydavo mažoji gėlių pardavėja. 
Ji dėvėjo tamsiu išblukusiu ap
siaustėliu su ištrinta kailine a- 
pykakle. Plonos, basos, pamėlu
sios nuo šalčio kojytės įkištos 
į perdidelius berniuko batus. Ant 
galvos — bespalvė pasmakrėje 
parišta skarytė. Iš po jos išsmu 
kusios dvi plonos linų spalvos 
kasos, surištos batų virvele. Ji 
eidavo šaligatviais, kaukšėda-
ma sunkiais užkulnimis, pake- dėti. Nepriėmiau daugiau.
lusi siaurą pablyškusį veidelį j 
praeivius ir, žiūrėdama didžiu
lėmis rimtomis akimis, kalbinda 
vo:

— Ponas, pirkite gėlių pane
lei...

Siaurutėse rankutėse ji laikė 
emaliuotą bliūdelį, kuriame, dai
liomis puokštelėmis surištos, 
glaudėsi ryškiai mėlynos, miškų 
kvepiančios žibutės.

Kas gi galėjo atsakyti pažvel
gęs į tą pavasario šauklį? Jei 
koks susirūpinęs praeivis neigia
mai numodavo ranka, tai ji ži
nojo, kad štai ten ateinanti pa
nelė tikrai pirks gėlių. Juk jos 
taip tiks prie naujo, pavasari
nio apsiausto ir lengvos skry
bėlaitės, puošiančios rožinį vei
dą!

— Panele, pirkite gėlių! tik 
dvidešimt centų...

Sustojau, pažiūrėjau į ją, j ži
butes ir nusišypsojau.

— Kokios gražios gėlės! Kur 
jas surinkai, mažyte? —

— Miške, panele.
— O ką gi veiksi su tiek daug 

litų, kai visas gėles išparduosi? 
— klausė panelė, rinkdama vie
ną po kitos puokšteles.

— Pirksiu sau naują sąsiuvi
nį ir paišelių mokyklai...

— Tai tu — mokinukė. O ka
da suspėji ir mokytis, ir gėles 
rinkti?

— Grįžusi iš mokyklos bėgu 
su kitais vaikais į mišką, o po 
to esu čia. Aš taip mėgstu mo
kytis ir piešti, — tęsė susisva
jodama mergytė, — aš norėčiau 
kada nors nupiešti tą puikų miš-

vėte perdaug pinigų. Štai — grą
žą.

Ji rūpestingai išvyniojo iš nku 
durėlio tris litus ir ištiesė juos 
man.

— Mažyte mano, man nerei
kalinga grąža. Nusipirk daug 
pieštukų ir vaizduok visomis var 
somis prabundantį pavasario 
mišką.

— Bet, panele...
— Ne — “bet”, bet — taip. 

■O dabar duok man dar kelias 
puokšteles už litą. Ji atskaitė 
penkias ir norėjo dar kelias pri

— Tu juk sakai, kad dvide
šimt centų kiekviena. Štai — 
penkios, štai — litas. Užtenka. 
Atsimink, kad nusipirktum pieš 
tukus..., — pasilenkiau ir pa
bučiavau jos protingą kaktą. Ji 
man pasiuntė pilną padėkos

vi-
Dr. Emilija V. Krukas su I’rišmantu meniskai išaustais ir gražiai 
pasiūtais Suvalkijos krašto tautiniais rūbais. Šia proga, ji ragina 
sas Amerikoje gimusias lietuvaites, jų dukras ir dukraites, įsigyti tau
tinius rūbus, kad Birutiečių tautinių rūbų parade Amerikos lietuvai
tės išsirikiuotų ilga eile, pasipuošusios tolimos Tėvų Žemės moterų 
gražiausiais aprf-dais — tautiniais rūbais. (N. O.)

Gerh. Lietuvos konsului dr. Petrui Daužvardžiui ir žmonai 
20-ties melų Chicagoje gyvenimo proga eilėraštis skaitytas 
skautų Žibuoklių baliuje gegužės II d.

Jau dvidešimt metų, kai mus atstovauji, 
Teises tėviškėlės garbingai gini.
Su meile į žmones eini per pasaulį 
Ir vardą lietuvio visur garsini.

Ir jauną ir seną paskatini dirbti,
Visiems abejingiems priduodi jėgų.
Vieningai kovoti, vieningai tik veikti — 
Drauge, kad sulaukus prasmingų laikų.

Kur buriąs lietuviai, kur šaukia tėvynė, 
Visur Tu paguodi, šviesioji viltis, 
bemoki pavargti, nėr kada ilsėtis — 
Perdaug jau Tau rūpi tautos ateitis.

Lyg nakties žiburėlis apšviesdamas kelią 
Mieloji Žmona su Tavim vis kartu;
Lyg geroji dvasiu visiems nuotaiką kelia. 
Kur Judu buvojat, malonu, jauku.

Sveikatos, jėgų tepriduoda Augšėiausias, 
Tesaugo Jūs žygius prasmingus, didžius! 
Žaizdas Lietuvos, kad suprastų pasaulis,
Į laisvę vartus, kad atvertų dangus.

Sėkmingai gyvuoti, mūs kraštui darbuotis 
Ir taurinti širdis vien darbu kilniu 
Mes linkime šiandien Jus čia atsikvietę — 
Laimingų, džiaugsmingų dar metų ilgų! ..

dvelkiantį, susiliejusį su žibučių 
žvilgsnį, tokį tyrą, pavasariu 
mėlynais žiedeliais.

Ir šiandieną, kas gali neprisi
minti visų tų mažųjų gėlių par
davėjų, kurių troškimai veržėsi į 
saulę, kaip varnėno giesmė? — 
Jos buvo taip panašios į tą kuk 
lųjį žibutės pumpurėlį, kuris tie
sėsi į šviesą tarp pilkų, susirie
tusių kasdienybės lapų.

Seniausian universitetan 
studijuot

Ruth Marie Stėchschulte, pir
moji moteris, gavusi Buenos Ai
res konferencijos stipendiją stu 
dijuoti Dominikonų respubliko
je, išskrido į Ciudad Trujillo.

R. M. Stechschulte, kuri gy
vena Columbus Gro ve, O., bai
gė Siena Heights kolegiją su 
augščiausiais garbės pažymėji
mais. Dabar ji įstojo į seniau
sią universitetą Naujame Pa
saulyje, Santo Domingo univer
sitetą, Dominikonų respublikos 
tautinį universitetą.

★ M. Navakienė, O. Atkočiū- 
nienės motina, atvyko į Chicagą 
aplankyti savo dukrelę su šei
ma.
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Motinos malda už save
Tu, Viešpatie, esi mano kant

rybė ir mano jėga. Tu patikėjai 
man šiuos vaikus, kad aš jų silp
nas jėgas pažadinčiau bei išvys- 
fyčiau it juos gerais krikščioni
mis išugdyčiau. Nepalik, dėl to, 
manęs jokiam akimirksniui vie
nos. Duok man jėgos nuolat to
bulėti ir budėti dėl visų savo 
veiksmų, kad aš vaikams švies
čiau kaip motina ir kaip pavyz
dys viso to, kas gera.

i n
Pop. Benedikto XV 

rekomenduota
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ETIKETAS
Dėl atsisakymo gerti

Viena jauna mergaitė atsiuntė 
laišką “Moterų Gyvenimo” re
dakcijai, prašydama, kad “Eti
keto” skyriuje būtų pagvilden
tas sekantis klausimas: kada 
jauna mergaitė gali pradėti ra
gauti alkoholinius gėrimus?

Ji esanti 17 metų, bet jos drau 
gai daugiausia 18-22 metų. Dau 
gelis jų, tiek mergaitės, tiek 
berniukai, išgeria vaišinami. Ji 
jaučiasi nejaukiai, negerianti 
vienintelė visoje kompanijoje. 
Berniukai “patraukia ją per dan 
tį”, mergaitės atrodo irgi ne
pritariančios. Ji ir klausia: “Ar 
negeriau paimti stiklelį gėrimo 
ir visą vakarą prie jo prasėdėti, 
lyg geriant?”

Net ir žinomiausi Amerikos e- 
tiketo žinovai tučtuojau pasa
kytų, kad pradėk tik gerti, ne
būdama pilnametė, ir jausies 
daug nejaukiau ir dar užsitrauk 
si bėdos. Jei norėsi, niekad ne
pradėsi gerti ir niekas negali 
priversti. Daug mergaičių, net 
ir jau pilnamečių, negeria, o dėl 
to nesumažėja nei jų popularu
mas, nei pasisekimas, o atvirkš
čiai, kartais net padidėja. Žino
ma, daug pareina ir nuo to, kaip 
atsisakoma nuo gėrimo. Jei pa
siūlius gėrimo, išdidžiai ar griež 
tai atsisakoma: "Ne, aš niekad 
negeriu” su tonu, lyg priekaiš
taudama nuosaikiai išgerian
tiems draugams, tada lyg pati 
prašais paerzinimo. Tačiau, jei 
pasakytum paprastai, lyg tarp 
kitko: “Ne, ačiū, aš geriau iš
gersiu šiandien gingerale”, — 
niekas negali su jumis ginčytis.

Daiva Dobilienė

VEDASI JAUNESNI

Pensylavanijos universiteto psichologijos skyriaus skaičiai rodo, kad 
jaunuoliai linksta į vedybas daug jaunesni dabar, negu seniau. Prie
žastis — jau mokyklos suoluose prudeduma draugauti ir pasirenkami 
pastovūs partneriai. Minimame universitete dubu r tyriamas tokių jau
nų vedybų tikslingumas.

PASIRUOŠIMAS SUBUVIMUI
STEFANIJA STASIENC, Cleveland, Ohio

Svečius paprastai ne kasdie
ną priimam, todėl šiam įvykiui 
turėtumėm tinkamai ir laiku pa
siruošti. Prieš svečiams atvyks
tant, visi darbai jau turėtų būti 
baigti ir namų šeimininkė pri
valėtų bent šiek tiek turėti laiko 
ir savo reikalams. Juk reikia su
sitvarkyti ir pailsėti, kad gera 
nuotaika, o ne pavargusi, sve
čius sutiktų. Be to, jai turi pa
kakti laiko galutinai dar per
žvelgti kambarius, stalą ir visą 
namų aplinką. Ir pirmasis at
vykęs svečias turi jausti, jog 
jis buvo laukiamas. Labai nema 
lonu, kada svečias įleidžiamas 
tik po antro ar trečio skambu
čio. Dar blogiau, kai jis jaučia, 
stovėdamas už durų, jog kam
bary dar vyksta kažkokie pasi
ruošimai ir patylomis kažkas 
kalbama.

Tad kokie dabar pagrindiniai 
pasiruošimai laukiant svečių?

RENKAMOS LĖŠOS KOVAI SU POLIJO

Mrs. James P. Mitchell (dešinėje), žmona darbo ministerio, aplanko 
Baltuosius Rūmus ir pjauna čekį iš prezidento žmones. Net keturi mi- 
lionai motinų dalyvauja 1957 metų polijo vajuje.

Švara ir tvarka

Namų švarinimas ir tvarky
mas, sakyčiau, bene pats pirmu 
tinis pasiruošimas. Tačiau tai 
nebūtų pats pagrindinis darbas, 
juk butas ir šiaip turėtų būti 
švarus ir pakankamai tvarkin
gas. Gal tik ypatinga švara tek 
tų šiuo metu pasirūpinti, taip, 
jog niekur neliktų pasislėpusios 
dulkelės.

Kiti svarbesnieji pasiruošimo 
darbai būtų, kaip antai, reikia
mos erdvės parūpinimas, apšvie 
timas, apšildymas ir dekoravi
mas.

Atitinkamam svečių skaičiui 
reikia ir pakankamai erdvės. 
Jau anksčiau esu minėjusi, jog 
svečiai turi pakankamai laisvai 
bute jaustis. Todėl kartais tek
tų ir kaikuriuos baldus pergru
puoti ar gal visiškai į kitas pa
talpas išnešti. Tačiau visa tai 
reikia taip atlikti, kad svečiai 
nepastebėtų, jog namų tvarka 
yra nukentėjusi. Vyraujantis 
kambario apstatymas turi likti 
nepaliestas.

Apšvietimas
Gana nemažą problemą šeimi

ninkei sudaro kambario apšvie
timas, nes kaip žinome, šviesa 
yra vienas iš pagrindinių fakto
rių išgauti šventišką nuotaiką. 
Juk šviesa suteikia daiktams gy 
vumo ir žvilgėjimo, iškelia spal
vas ir kartu pakelia nuotaiką.

Oficialų vaišių stalą reiktų tik 
stiproka šviesa iš viršaus ap
šviesti. Degančios žvakės ant 
šio stalo sudaro tik dekoraciją, 
bet nėra šviesos šaltinis. Jau 
visiškai kitaip mažesnėj ir dau
giau intymioj kompanijoj, čia 
stiprios šviesos nereikia ir ap
švietimas geriausia tinka netie

sioginis. Šiuo atveju apšvieti
mas turėtų būti gaunamas iš ke
lių vietų ir netiesiogine šviesa. 
Šiuo atveju žvakių reikšmė dau
giau iškils ir jos turės ne tik 
savo dekoratyvinę prasmę, bet 
ir tiesioginę apšvietimo. Šiuo 
atveju, žinomai, turėtų būti ati
tinkamas skaičius žvakių, kad 
pakaktų šviesos.

Arbatos ar kokteilio staliukai 
irgi neturėtų būti per stipriai 
apšviesti. Čia ypač svarbu švie
sos pagalba išgauti atitinkamą 
atmosferą. Pagrindinis dėsnis 
yra, jog šviesa niekad negali 
svečiui tiesioginiai ant veido kris 
ti. Ypač moterys vengia tiesio
ginio apšvietimo, nes kartu su 
tokia šviesa krenta ir ryškūs še
šėliai.

Kambario temperatūra

Tinkamas kambarių apšildy
mas irgi daug prisideda prie

bendros nuotaikos. Svečiams 
nuolatos šluostantis prakaitą 
nuo kaktos yra lygiai toks pats 
malonumas kaip ir tiems, kurie 
sušalę rankas trina.

Tad atkreipkime dėmesį į tin
kamą kambarių temperatūrą. 
Norint tinkamą temperatūrą 
kambary turėti, reiktų į svečių 
skaičių bei svečiavimosi laiką 
atsižvelgti. Esant nemažam sve
čių skaičiui, reiktų vaišių pra
džioje temperatūrą šiek tiek že
mesnę kambary nustatyti, negu 
normaliai. Taip pat ir didelis 
skaičius žvakių temperatūrą pa 
kelia.

Gėlės
Pagrindinę kambario dekora

ciją sudaro gėlės. Gėlės, žinoma, 
turi būti visiškai šviežios at
vykstant svečiams. Todėl jas rei 
kia galiausia pastatyti. Kam
barys be gėlių šaltas ir nesvetin 
gas atrodo. Todėl ne tik stalas 
turėtų būti gėlėm dekoruotas, 
bet ir visos kitos patalpos, aiš
ku, kiek tai sąlygos leidžia. Pap 
rastai ir svečiai kartais gėlių 
atneša, todėl, turint tai galvoj, 
reiktų visuomet palikti tinkamą 
vietą šiom gėlėm pastatyti. Šiam 
reikalui reiktų ir keletą gražių 
vazų atsargai turėti. Tačiau ir 
čia reikia tam tikro atsargumo 
ir skonio — neperkrauti kam
barių gėlėm, kad nesijaustų per 
daug aštrus kvapas. Išlaikykime 
visur saiką ir parodykim gerą 
skonį.

★ Ona Atkočiūnienė, žmona 
dr. Petro Atkočiūno, švenčianti 
savo sidabrines vedybų sukak
tuves, buvo* labai veikli visuome- 
nininkė Pennsylvanijoje. Jų dūk 
relė Bernadeta, baigianti pra
džios mokyklą,

IŠ MOTERŲ 

VEIKLOS
★ Joana Piežaitė, duktė Onos 

ir Stasio Piežų, Mundelein kole
gijos studentė, sekdama savo 
motinos pėdomis muzikos srity
je, pereitą sekmadienį dalyvavo 
Morris B. Sachs televizijos pro
gramoje, Chicagoje.

★ Marilyn Kareivaitė, duktė 
žinomų Chicagos visuomenės vei 
kėjų William ir Helen Kareivų, 
susirgusi pereitais metais polijo 
liga ir išgulėjusi visus metus li
goninėje, sugrįžo į namus ir da
bar gydosi namuose.

★ Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo užbaigiamasis susirinki
mas įvyks birželio 18 d. pas klu
bo narę Bertą Ličkus, Chester- 
ton, Ind. Tada valdybai bus per 
duotos pareigos naujai išrinktai 
valdybai.

★ M. Ambrazaitienė, A. Au- 
gustinavičienė, A. Balašaitienė, 
Z. Gailjušienė, J. Navickaitė, 
dail. Palubinskienė-Vedegytė, 
D. Prikockytė dalyvavo pas Ja
dvygą Damušienę pasitarime 
“Moters” žurnalo reikalais.

Buvo svarstoma, ar priimti 
pasiūlymą sekantį (3) numerį, 
skirtą Clevelandui, užpildyti: 
straipsniais, beletristika, poezi
ja, dailininkių darbais, nuotrau
komis ir t.t. Taip pat ttartasi 
kviesti kuodaugiausia bendra
darbių.

Prieita vieningos nuomonės. 
Tikimasi, kad sekantis Nr. 3 bus 
gausus straipsniais, fotografijo
mis ir kitomis įdomybėmis.

Medžiaga, foto ir kita turi 
būti pasiųsta imtinai iki birže
lio mėn. 15 d., nevėliau.

Siųsti Z. Gailiušienei, 1249 E. 
82, Cleveland, Ohio, telef. RA 1- 
8191 ir J. Damušienei, 1429 E. 
93, Cleveland, Ohio, telef. CE 
14971. Jos tarpininkauja šiam 
numeriui; arba tiesiog į redak
ciją: St. Prapuolenytė, 941 A. 
Dundas st. West Toronto 3, On
tario, Canada.

★ Skautininke Lidija Čepienė 
iš Bostono ir skaut. Viktorija 
čečetienė, iš New Yorko atsto
vaus skaučių organizaciją įvyk
siančiame Egzilų Lietuvių Skau
tų Tarybos suvažiavime Buffa- 
lo, N. Y.

★ Lietuvių Tautinių šokių 
šventės rengime dalyvauja visa 
eilė moterų įvairiuose komite
tuose bei komisijose. Vyriausio 
komiteto sekretorėmis yra: Ag
nė Jasaitytė ir Albina Poškienė; 
to komiteto narė — Josephina 
Miller.

Repertuaro komitetą sudaro: 
Bronė Jameikienė, Vera Radaus 
kienė ir Irena Šilingienė.

Angliškos propagandos komi
tete yra: Juzė Daužvardienė — 
pirmininkė, narės — Eleonora 
Laurin, Genovaitė Giedraitytė 
ir Franciška Gramontienė.

Finansų komisijoje: Adelė 
Burba ir Stasė Semėnienė.

Spaudos informacijos komisi
joje — Salomėja Narkeliūnaitė.

Garbės komitetan pakviestos 
— Marytė Baronaitė-Grebliūnie 
nė ir Alice Stephens.

★ Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybės Chicagos 
klubo narės prašomos, kurios 
dar neprisiuntė, grąžinti aukų 
lapus (lietuviškam tautiniam rū 
bui Chicagos Mokslo ir Pramo
nės muzėjui įrengti) klubo iž
dininkei sekančiu adresu: Emi
lija Vilimaitė,, 4429 S. Talman 
Avė., Chicago 32, III. Tel. LA 3- 
2315.

Pačios pirmosios, atėjusios į 
pagalbą pinigine auka, buvo D.
L. Kunigaikšt. Briūtės dr-jos 
narės, prisiuntusios $10.00.

Aukas prisiuntė sekančios klu 
bo narės: Eugenija Daugirdie
nė surinko $15 (Jai aukojo po 
$5.00: J. J. Aukszkalnis, Gary, 
Ind.; Kazimieras Pakamanis ir 
Steponas C. Lackawicz). Po 3 
dolerius prisiuntė Ona Talalienė 
ir Emilija Vilimaitė. Po $1.00: 
Zuzana Juškevičienė ir Ona 
Zailskienė. Rožė Kriaučiūnienė 
prisiuntė $5.25, surinkusi pagal 
aukų lapą.

Petronėlė Gribienė — $2.00. 
A. Gudaitienė surinko $9.00. Jai 
aukojo po dolerį: A. Gudaitienė, 
A. Jonynienė, S. Jonynienė, Stu 
kas, Aid. Sidzikauskaitė, M. 
Stoškus, Helen Kataitis, Julė 
Plaušinaitis ir V. Jonynas.


