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JAU 25 METAI!
J. Maironio mirties sukaktį minint 

MYKOLAS VAITKUS, Peace Dale, R. I.

Kotryna Grigaitytė Kultūrinė kronika

Štai jau 25 metai, kai mūsų 
Maironis peržengė mirties slenk 
stų. — 1932 m. birželio 28 d. Ir 
ta data skubiai traukias į pra
eiti. Kiek to didelio įvykio liu
dytojų jau nu$jo paskui Mairo
nį! Jo bendraamžis A. Dam
brauskas, P. Januševičius; jį į 
prelatus iškėlęs arkiv. P. Kare
vičius, jį mirties patale guodęs 
J. Tumas; jį gydęs dr. Kuzma; 
jo kūną balzamavęs prof. J. Ži
linskas, gedulingą pamokslą jo 
laidotuvėse sakęs B. Česnys; jo 
katedros klebonas P. Dogelis; 
savo prakalba jį į kapą palydė
jęs prez. A. Smetona ir t.t., ir 
t.t.

Su šiuo pasauliu išsiskyręs as 
muo ne visas numiršta: jo sie
la visam pasilieka gyventi trans 
cendentinėje amžinybėje, o ir 
šioj žemužėje jis pasilieka gy
venti savo nuveiktuosiuose dar
buose bei jų padariniuose, ir 
dar — jis ilgiau ar trumpiau 
pasilieka gyvas jį pažinusiųjų 
atminty bei širdy. Bet šiuo pas 
taruoju atveju žmogaus taria
masis “amžinumas” yra labai 
trapus: laikui nesulaikomai bė
gant į praeitį bei užuomarštį, pa- 
mažėli mirusio atminimas eina 
silpnyn, iki galų gale visai už
gęsta.

Toks yra likimas paprastųjų 
žmonių. Bet tikrai vertingųjų 
ar didžiųjų asmenų likimas yra 
nuostabiai skirtingas; jų tas gy 
venimas žmonių atmintyse bei 
širdyse eina kaskart gyvyn bei 
intensyvyn, jie praauga, taip sa
kant, normalaus žmogaus ūgį, 
lieka pripažįstami didvyriais ir 
pastatomi ant altoriaus ar šiaip 
jau ant garbės pjedestalo. Ir dar 
vienas reiškinys: palikuonių gar 
binimas bei meilė palengva ap
supa juos nuostabių padavimų 
šydais, didingų legendų vaini
kais apvainikuoja ir iškelia į 
dievinamų antžmogių augšty- 
bes. Mitai bei mitologija ne vien 
senų senovėje kūrusi.

Tai apie save nujausdavo di
dieji kūrėjai ( o gal ne mažiau 
ir mažieji to vildavos). Štai prieš 
du tūkstančius metų Horacijus 
apie save išpranašavo:. “Exegi 
monumentum aere perennius. 
Non omnias moriar” (Pasista
čiau paminklą patvaresnį už va
rį; ne visas mirsiu). O štai dar 
neperseniai, betgi jau prieš šim
tą su geru galu metų, rusų A. 
S. Puškinas, laisvai parafrazuo
damas aną didžiojo Horacijaus 
eilėraštį, yra paskelbęs: “Ja pa- 
miatnik sebie vozdvig nerukot- 
vomyj. Niet, vieš ja ne umru”.

O ką šiuo atžvilgiu jautė ir 
kaip pasisakė mūsų brangusis

ty taip pesimistiškai žiūri į sa
vo garbės likimą.

O ką tikrovė iš tikrųjų paro
dė? Ji šitame punkte beveik vi
sai suniekino poeto pranašavi
mą. Nekalbant apie opozicinius 
jaunojo Maironio kritikus, pa
kvituojant pečių gūžtelėjimu 
naujovininkų po pirmojo pasau
linio karo jaunikliškus išsišoki
mus prieš senstantį dainių, ne
imant čia mintin, ką rimta lite
ratūrinė kritika. galėtų prikišti 
jo kūrybai, tenka džiaugsmin
gai pripažinti, jog Maironis te
bėra gyvų gyvas mūsų sąmonėj 
bei širdy, ir ne vien gyvas, bet 
kaskart labiau gerbiamas bei 
mylimas, pasidaręs tautos dai
nium, vienu iš jos didžiųjų vy
rų. Ir negana to: aplink jo at
minimą bei vaizdą jau kurias 
pamažu nebegęstančios garbės 
apsiaustas, ant galvos ryškėja 
amžių didybės vainikas, ir tą 
garbingąją galvą jau supa ne- 
mirštamumo digna — žodžiu sa
kant, Maironis jau yra mums 
pasidaręs Lietuvio sąvoka, dai
niaus simboliu, Tautos Pranašu 
bei Vadu. Jis jau gyvena didžioj 
legendoj.

Įdomu, kad net mes, kurie jau 
prieš 50 metų arčiau sekėme bei 
pažinojome Maironį, o vėliau il
gai iš arti jį stebėjome, kuone 
bendrai gyvenome — tad bu
vome regėję ne vien kas Mairo- 
ny didu, o ir kas paprasta, žmo
giška, net silpna ar juokinga, 
kurie iš pradžių nemokėjome rei 
kiamai jo gerbti, o net gebėda
vome pasišaipyti: nūn, kai bran 
gūsis jo vaizdas traukias vis to
lyn į praeitį, kai paprastuosius 
žiogiškuosius jo bruožus kas
kart labiau užtriną laiko tolis,
— ir mes imame didįjį savo Dai
nių regėti nebe kaip kasdienį ar
timą žmogų, o tartum vien su
dvasintą, peršviestą asmenį-sim 
bolį-vien Dainių, Didvyrį, Tautos 
Pranašą bei Pažibą. Ir tai gera. 
Laiminga tauta, kuri turi vyrų, 
kuriais gali didžiuotis ir grožė
tis. Jinai taip lengvai nemirs!

Kaip galingai Maironis ir da
bar, po 25 metų, mums tebegy
vena, kokia didi tebėra (ir bū
tent nūn dar didesnė) jo jėga,
— tai ryškiai rodo tas nuosta
bus faktas, kad bolševikai, kur 
daug ką nugalėjo bei sunaikino, 
neįstengė lietuvių dvasioje su
naikinti Maironio, netgi nedrįso 
rimtai imtis to naikinamojo dar 
bo!

Taip, iš tikrųjų Maironis gali 
su Horacijum tarti: Exegi mo
numentum aere perennius! O 
mes su atlaidžiu meilės šypsniu 
kartais prisiminsime jo “Išnyk
siu, kaip dūmas, išblaškomas vė-

TRYS SESĖS
Dainavo pušys
Krykštavo bangos,
O grakščios burės vėju j plazdėjo. 
Melsvumą vaiskų 
Akys sugėrę
Ilsėjos kopų baltajam smėly.
Sidabro naktys 
Gintarus žarstė,
Nėriniu baltu krantus apjuosę 
Akis užmerkę 
Laivai ilsėjos,
Laisvųjų žemių laisvuose uostuos. 
Dabar, trys sesės 
Ant kranto rauda,
Grandinėms žvangant ant baltų rankų. 
Kada tas laivas,
Kurs laisvę veža,
O, Dieve, geras
Kada pasuks jis į mūsų krantą?!

SAVAME KRAŠTE

Sustoji prie sodo vartelių
Ak, kvepia balti jazminai;
Ir kugždasi dulkės ant kelio —
— Namai, tai namai...

Klausaisi tu šunio lojimo
Šešėlyje liepos senos.
O j, čirškia žvirbliai prie klojimo 
Ir noksta dangus vakaruos.

Apėjęs jau visą sodybą, '
Sustoji beržyno gale;
Ten kaimenės grįžta vėlyvos 
Pakluonėms lengva ristele.

Nuo pievų kai rūkas pakyla 
Ir brenda per rasą naktis,
Tai kvepia žolynų kodylas,
Tai šypsos beržuos pilnatis.

Kultūros dienos Chicagoje
Šis savaitgalis — kultūros die 

nos Chicagoje, sutraukusios 
daug mūsų šviesių, pirmaujančių 
asmenybių ir kultūrinių viene
tų, Chicaga pasidarė išeivių lie
tuvių kultūros sostinė.

• Sauja derliaus tokiu pava-| • M. šikšnio-šiaulėniškio raš- 
dinimu skaitymų knyga yra | tų Rinktinė šiais metais Valsty-
spausdinama Anglijoje. Tai bus 
stambus leidinys. Vien rankraš
čių susidarė arti 900 puslapių. 
Knygoje bus prozos ir poezijos. 
Kad talpiau medžiaga būtų spau 
sdinama, vartojamas dvejopas 
šriftas. Svarstoma, ar leisti dvie 
mis tomais, ar vienu. Knyga bus

binės Grožinės Literatūros lei
dyklos išleista Lietuvoje, tiražu 
5,000. Spaudė Raidės spaustu
vė Kaune. Marcelinas šikšnys, 
matematikas, ilgametis Vilniaus 
Vyt. Didžiojo gimn. direktočius, 
jau eina devintą dešimtį metų 
ir tebegyvena Vilniuje. Ji^ gi-

lyg tam tikra antologija, kurio- mes 1874 m. Šiaulių apskrity, 
je bus atstoVaujaml lietuviai Baigęs Šiaulių gimnaziją stojo 
(rašytojai nuo Kristijono Done-1 į Maskvos universiteto fizikos 
laičio iki naujausių laikų. Ypač -matematikos fakultetą; čia pri-

tės, sesers Mercedes). Išleistas 
specialus katalogas su dr. J. balų. 
Griniaus žodžiu ir puošniu dail.
J. Pilipausko viršeliu.

Paveikslus parodai atrinko 
jury komisija, susidedanti iš P.

gausiau puslapių skiriama gied
riajam Vaižgantui. Vengiama 
svetimų žemių ir žmonių apra
šymų (dėl to į knygą neįtrau
kiama A. Vienuolio “Kaukazo 
legendų”). Visa knygos medžia
ga paskirstyta į 14 nelygaus 
didumo skyrių.

Skyrių planas toks: 1) “Ten 
kur Nemunas banguoja” — 45 
kūriniais parodomas ramus Lie
tuvos vaizdas; 2) “Tegu tave 
dievai” — dinamiški ir proble
matiški vaizdai ir žmonės — 38 
kūrybos gabalai; 3) “Ilgą, ilgą 
pradalgėlį pievoj išvarysiu” — 
ūkininko gyvenimas; 4) Kalve
li, meistreli, mokyk vaikus sa
vo” — liaudies menininkų ir a- 
matininkų, pavaizdavimas; 5)
“Vienoj pusėj šlėkta, antroj pu
sėj — dvaras” — baudžiavos 
atsispindėjimas literatūroj; 6) 
“Čia bočiai už laisvę tiek amžių 
kariavo” — kardo, plunksnos 
kovos už laisvę.

Tolimesniuose skyriuose — 
žmonės, kurie verti užuojautos, 
žmonės, kurie nerimsta, - šven
tadienio nuotaikos, Vilnius ir 
Kaunas, savojo krašto ilgesys, 
mirties motyvai, gyvūnija. Iš 
vis0 knygoje numatoma sudėti 
arti 400 prozos ir poezijos ga-

Vakar, penktadienj, atidary- Puzino, T. Skupo, Br. Murino,

Maironis? Čia yra jam charak- j°» ir niekas manęs neminės’ 
teringas eilėraštis: “Išnyksiu 
kaip dūmas, išblaškomas vėjo, ir 
niekas manęs neminės... Užmirš 
mano giesmes. Poetai kiti jieš- 
kos įkvėpimo brangaus... Išny
ko žmogus: ir svajota-sapnuota[ 
išblyško, kaip ryto aušra".

Kaip matome, Maironis labai 
skiriasi nuo tokio Horacijaus ar 
Puškino. Ir ne dyvai: juk Mai
ronis — katalikų kunigas, idea
listas, besistengiąs sekti pasiže
minusiu Kristum bei Jo moki
niais šventaisiais. Ir tas poeto 
pasižeminimas buvo nuoširdus: 
aš gana daug metų iš arti ste
bėjau Maironį, nemaža su juo 
kalbėjaus, ir priėjau išvadą, 
jog, jei jo širdy kartais ir turė
jo kilti natūralus savo vertybės 
supratimas bei ja pasididžiavi
mas (juk jis buvo tikras gyvas 
žmogus, o be to <jar labai blai
vaus proto), tai visdėlto jis bu
vo tiek krikščioniškai šiuo at
žvilgiu apsivaldęs, jog labai re
tai tekalbėdavo apie save, juo
ba pasigirdamas rods niekuomet 
nieko neprasitardavo — tad ne- 
dyvai, kad aname savo eilėraš-

ta Morrison viešbuty lietuvių me 
no paroda, kurią Liet. bendruo
menė susiorganizavo norėdama 
mūsų jaunimui parodyti savą
sias kultūros vertybes ir kita
taučius supažindinti su lietuvių 
kūryba.

Parodoje dalyvauja 40 daili
ninkų (buvo kviesta 100) — iš 
Chicagos, Detroito, Clevelando, 
New Yorko, Brooklyno, Los An
geles. Yra ir iš tolimesnių kraš
tų: Kolumbijos (Penčyla, Kai
rys), Brazilijos (Stančikaitė). 
Kūrinių išstatyta netoli 200. Do
minuoja aliejinė ir akvarelinė 
tapyba, ypač ipeisažai (pvz. A. 
Galdiko visi 7 paveikslai vaizduo 
ja rudens nuotaikas).

Salia tapybos dar yra skulptū
rų (Mozoliausko, Raulinaičio, 
Milaknio), keramikos (Marčiu
lionienė), grafikos (Stančikai-

A. Marčiulionio, kun. J. Borevi- 
čiaus. Po parodos dalis paveiks
lų, kuriuos mecenatai įgys, bus 
perkelta į organizuojamą Čiur
lionio galeriją, o likusieji — iš
siuntinėti savininkams. Paroda 
tęsis iki liepos 14 d. Vyks Mor
rison viešbučio parodų salėje III 
augšte. Per visą parodos metą 
viešbučio vestibiulyje bus ski- 
das — originalus dail. J. Pili
pausko paruoštas plakatas, gar
sinąs lietuvių meno parodą.

Šiandien nuo 9 vai. 30 min. 
Morrison viešbutyje vyksta pir
masis JAV ir Kanados Lietuvių 
Jaunimo kongresas, kurį nuošir
džiai sveikiname, džiaugdamiesi 
tauriais mūsų jaunųjų intelek
tualų kultūriniais polėkiais. Ry
toj, sekmadienį, 2 vai. 30 min. 
International Amphitheatre (42 
gatvė ir Halsted) turėsime di
dingą šokių šventę su 1000 šo-

klausė slaptai lietuvių stud. drau 
gijai, kur skaitė savo pirmuo
sius kūrinius.

Baigęs universitetą, kaip lie
tuvis negaudamas darbo tėvy
nėje, nuo 1898 m. mokytojavo 
Rygoje. Dalyvaudamas lietuvių 
veikime kūrė draminius veikalus 
vaidinimams.

Pirmo Pasaulinio karo metu 
M. šikšnys buvo pasitraukęs į 
Voronežą, o 1918 m. grįžo į Vil
nių, kur pradėjo vadovauti be
sikuriančiai lietuvių gimnazijai. 
Paskutiniu metu reiškiasi kaip 
vertėjas iš rusų ir lenkų kalbų.

Naujai iš spaudos išėjusioje 
Rinktinėje atspausdintos M. šikš 
nio dramos: Pilėnų kunigaikštis, 
Sparnai, Likimo bausmė. Kny
gos pabaigoje — jo poezija; čia 
randame eilėraščius: Žalgirio 
mūšis, Nemunas, Kregždės, Mū
sų dainos, Atsilikęs pjovėjas, 
Ateitis, Arakso ašaros, giesmė, 
Jonas Žizka. Kaikurie iš šių ei
lėraščių buvo išspausdinti dar 
spaudos draudimo metu “Var
pe”. Rinktinė turi 270 pusi.

• Lietuviai moksleiviai Itali
jos Alpėse. Lietuviai Salezie
čiai, norėdami ko daugiau prisi
dėti prie lietuvybės palaikymo 
ir ugdymo priaugančioj kartoj 
savo gimnazijos Castelnuove 
Don Bosco penkerių metų veik
los sukakčiai paminėti tuošia 
Vasaros stovyklą lietuviškajam 
Europos jaunimui. Vieta: nuo
sava vasarvietė gražiajam Aos- 
tos slėny, Cervino-Matterhom

• Eduardas Trečiokas birže
lio vidury Chicagoje gavo savo 
mokslo baigimo pažymėjimą —
Standard diplomą. E. Trečiokas 
tam tikslui turėjo išlaikyti eg
zaminus apie taupymo ir skoli-
nimo bendrovių veiklų, prekybl- ie Ant gt Andre
ne teisę^ taupomųjų sąskaitų miesteli0 (1100 m augStumoj).

ne i nojamo ^aįkag: nUo liepos 15 įkįadministravimą, 
turto paskolų operacijas, pre-l, • 1 pjūčio 20 d. Sąlygos: priimamikybinę anglų kalbą, nekilnoja- M4 met berniukai keli lr 
mojo turto teisę ir t.t.

Ed. Trečiokas Lietuvoje buvo
baigęs prekybos institutą Klai
pėdoje, dirbęs buhalteriu “Mais 
te”.

• Dr. Ant. Vasys, dėstąs 
Fordham universitete, atsiuntė 
savo straipsnį knygai 
pasaulėžiūra”.

išlaikymą visai neturtingiems 
parūpina pati įstaiga; kitiems 
— sulig susitarimo. Stovyklai 
vadovaus patys auklėtojai sale
ziečiai.

Prašymai siunčiami adresu: 
Instituto Salesiano Lituano,

Mano 1 Castelnuovo Don Bosco (Asti), 
Italia.

, * Apreiškimo parapijos šeš
kė jų, dalyvaujant 800 mokykli- tadieninė mokykla Brooklyne, 
nio jaunimo. Tai didžio ryžto ir N. Y., mokslo metų pabaigos 
uolių pastangų apvainikavimas, proga suvaidino humoristinį da-

Šių kultūrinių dienų iniciato
riai, organizatoriai ir dalyviai 
aukso raidėmis įrašo savo var
dus lietuvių kultūros istorijoje, ga.

lykėlį “Vaiduokliai”. Visa tai 
buvo skirta Maironio atminimui, 
jo 25 m. mirties sukakties pro-

I BOSTONO ŠOKfiJŲ ORUP®

Dalyvauja Tautinių Šokių šventėje Chicagoje, biri. 30 d. 2 vai. 30 min. International Amphiteatre patalpose

• Lietuvaitė laimėjo prancū
zų ambasados premiją. Putna
mo lietuvaičių seselių pensiona
te gyvenusi ir ten esančioje aka 
demijoje mokiusis Kristina Pap 
rockaitė baigė tą akademiją su 
pažymėjimu magna cum Įaudė. 
Jai suteiktos tokios pasižymėji
mo dovanos: 1) Auksinė saga 
už labai gerą religijos dalykų 
žinojimą ir atlikimą, 2) Antroji 
premija už prancūzų kalbą, 3) 
Amerikos prancūzų kalbos mo
kytojų teikiamas medalis, kaip 
trečioji premija regioniniame 
konkurse, 4) Prancūzų ambasa
dos pasiūlyta astuonių savaičių 
kelionė į Prancūziją, 5) Pirmo
ji premija už pasaulinę istoriją, 
6) Pasižymėjimo ženklas už la
bai gerą anglų kalbos mokėji
mą, 7) Speciali dovana už ketve 
rių metų išeitą piešimo kursą.

Ši mokinė baigė pirmąja Put- 
namo mieste esančią akademi
ją, vedamą prancūzų seselių. Ji • 
taip pat gerai išėjo lietuvių kal
bos ir literatūros kursą, veda
mą Putnamo lietuvaičių seselių.

• Adolfas Vingendorfas ke
ramikas, gyvenąs Hanau mies
te, Vokietijoje, turi vertingą ke 
ramikos gaminių kolekciją. Šis'- 
rinkinys yra susidaręs iš 1946- 
1950 m. Hanau liet. stovyklos 
gyvenimo — iki jos likvidavimo 
1950 m. A. Vingendorfas tuo 
metu buvo Hanau stovyklos ke
ramikos skyriaus vedėjas ir ruo
šė keramikos specialistus. Da
bar daro žygių sueiti į kontak
tą su Chicagoje ruošiama nuo
latine meno kūrinių .Čiurlionio 
vardo galerija, kuri galbūt ga
lėtų iš jo perimti tą kolekciją, 
vaizduojančią vienos lietuvių 
tremtinių stovyklos gyvenimą 
Vokietijoje po II Pasaulinio ka
ro.

• Apie Vytauto D. kovas su 
Aukso Orda kalbėjd dr. Marty-' 
nas Anysas Toronte savo pas
kaitoje, kuri buvo pakartota. 
Minimoje paskaitoje liečiami bu
vo tokie klausimai: Vytauto D. 
atsimetimas nuo lenkų karūnos 
ir Salyno sutartis, Vytauto su
sitarimas su buv. Aukso Ordos 
chanu Tochtamišu,. mūšis prie 
Vorkslos, Tochtamišo sūnų pa
naudojimas sprogdinti Aukso 
Ordą, Vytauto ilgamečio priešo 
emiro Edigey nugalėjimas, tai
kingo Krymo chanato įsteigi
mas, Lietuvos priėjimas prie Juo 
dųjų jūrų.

• Vysk. V. Brizgio knyga
“Trisdešimt meilės žodžių” jau 
išėjo iš spaudos. Veikalas savo 
nuoširdumu ir aktualiųjų da
barties gyvenimo klausimų pa
lietimu iš tikrųjų vertas dėme
sio. Nors ši knyga,, kaip pažy
mima, skiriama birželio mėn. 
Jėzaus Širdies garbinimo pamal
doms, bet reikia pabrėžti, jog 
ji savo aktualumo' nenustos Ir 
kitu laiku.

• Antarkčio tyrinėti neseniai 
išvyko aštuoni Kanados moks
lininkai. Jiems bus svarbu tyri
nėti geologijos, klimatologijos, 
geofizikos ir gynybos sritis. Eks 
pedicijos vadovas — dr. G. Hat- 
tersley-Smith, kuri^ yra ledy
nų specialistas. Antarktikoje 
bus siekiama įkurti pastovią me 
teorologijos stotį. Vėliau čia bus 
atliekami ir biologiniai tyrinėji
mai.

• Dr. M. Arštikaitytė, gyve
nanti Toronte, Kanadoje, birže
lio mėnesį dalyvavo Albertoj 
įvykusiame Kanados akių gydy
tojų specialistų suvažiavime. 
Čia ji skaitė paskaitą apie nau
ją metodą žvairų akių chirurgi
joje.

• Ralfo dešimtmečio minėji
mas, numatoma, bus rengiamas 
š. m. lapkričio 23 d. New Yorke. 
Bus kviečiami jame dalyvauti 
JAV prezidentas D. Eisenhowe- 
ris, New Yorko gubernatorius 
ir burmistras, kardinolas Spell- 
mapas ir kt.

I
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MŪSŲ KALBA
RED. D R. P R. SKARDŽIUS

PATAISYTASIS ŽODYNAS
MK kalbinėj apžvalgoj jau Stangą, dabartinį Oslo u-to pro- 

buvo trumpai prisimintas tre- fesorių slavistą, ir todėl abu 
čiasis didžiojo “Lietuvių kalbos drauge tą veikalą pasirašė. Bet 
žodyno” tomas; dabar jau gali- žodyno redakcija patį vyriausią- 
me apie tai kiek platėliau pasi- jį autorių išmetė lauk, ir paliko 
sakyti.

Šis tomas yra kitaip sureda
guotas kaip pirmasis ir antra
sis. 1952 m. balandžio 22-24 d. 
įvykusi leksikografijos, leksiko- 
logijos ir terminologijos konfe
rencija rado pirmuosiuose dvie
juose tomuose tam tikrų “ideo
loginių bei dalykinių klaidų” ir

Kviečia bendradarbiauti
Prieš kurį laiką vienas kitas 

mūsų kalbininkas gavo iš Rusų 
Mokslų Akademijos kalbos ir 
literatūros skyriaus tarybinių 
slavistų komiteto oficialius pa
kvietimus dalyvauti 1958 m. 
įvyksiančiame slavistų kongre
se arba raštais prisidėti prie to 
kongreso proga leidžiamųjų sla- 
vistinių leidinių. Pakvietimas pa
sirašytas komiteto pirmininko 
akademiko V. V. Vinogradovo, 
profesoriau s-filologinių mokslų 
daktaro V. I. Borkovskio ir mok
slinio sekretoriaus filologinių 
mokslų kandidato N. I. Tolsto
jaus. Kiek teko girdėti, vargiai 
kas iš laisvųjų lietuvių galės 
tais pakvietimais pasinaudoti.

Nauji kalbiniai straipsniai
C. Winterio Heidelberge lei

džiamame ir prof. M. Vasmerio 
redaguojamame slavistikos žur
nale “Zeitschrift fuer slav. Phi- 
lologe” (XXVI tome) pasirodė 

raštų, pvz. Stalino raštų vert. ir j ■^>r- Skardžiaus neilgas straips- 
kt., o kaikuriuos senovinių ras- n*s ”^uss- vitina ir lit. vytinė”, 
tų žodžius, tam tikrus skolinius, kur autorius įrodinėja, kad vy- 
daugelio nemėgstamų autorių tinė, seniau plačiai vartota ilga 
(tariamų liaudies priešų) raštų plokščiadugnė valtis prekėms 
gražius pavyzdžius ir kt išmeta, vežioti Nem Nerimi ir kito. 
lauk. Arba štai vėl: kaikuriuos'

tik vieną Stangą!
Toliau dar įdomiau. Rodos,

yra visai aišku ir neabejotina, 
kad didžiojo liet. ‘kalbos žodyno 
uždavinys turi būti grynai mok
sliškas — duoti visą turimąją 
žodyninę medžiagą, istoriškai iš
dėstytą ir leksikografiškai su
tvarkytą. Bet tarybiniai diri-

todėl nutarė peržiūrėti žodyno' gentai viską apvertė augštyn 
redagavimo principus ir to žody-1 kojomis: daug kur pirmon vie- 

ton bruka pavyzdžius iš dabar-no darbą pagrįsti “tarybinės 
leksikografijos teorija bei prak
tika”. Kad visa tai būtų geriau 
sutarybinta, buvo pasikviesta 
talkon Rusų Mokslų Akademi
jos Kalbotyros instituto, Ukrai
nos Mokslų Akademijos Kalbo
tyros instituto ir Latvijos Moks
lų Akademijos kalbos bei lite- 

. ratūros instituto atstovai; Ge
resniu “tarybinės leksikogra
fijos teorijos bei praktikos” įsi- 
savimu rūpinasi prof. Borisas 
karinas, buvęs Leningrado Her- 
ceno pedagoginio instituto ru
sų kalbos katedros vedėjas ir 
jlabar perkeltas į Vilniaus uni
versitetą lietuvių studentų kal
botyros mokyti ir viso žodyno 
darbo prižiūrėti. Prof. J. Balči
konis, nors jau buvo suredaga
vęs visą žodyno trečiojo tomo 
rankraštį, dabar yra pašalintas 
iš žodyno redakcijos ir už ga
lutinę to tomo redakciją visai 
nebeatsako. Proforminę redak
cinę kolegiją sudaro: J. Kruo
pas, J. Kabelka, K. Ulvydas (at- 
sak. redaktorius) ir B. Vosyly- 
tė — visi “buržuaziniais” laikais 
lavinti kalbininkai, nors giles
niais savarankiškais kalbotyri- 
niais tyrinėjimais ir nėra pasi
žymėję. Visą kolektyvinį darbą 
dirbęs platesnis būrys: N. Gri
gas, Z. Jonikaitė, S. Kėzytė, J. 
Kruopas, A. Kučinskaitė, A. Ly
beris, J. Paulauskas, K. Ulvy
das, D. Urbas ir B. Vosylytė. 
Įdomu, kad nieko negirdėti apie 
tikrai gabų jauną kalbininką K. 
Gailiūną. Bet užtat K. Korsa
kas, dabar padarytas jau profe
sorium ir akademiku, o 1940 m. 
tik vargais negalais užraukęs 
gimnazijos mokslą ir atgaliniu 
bųdu universitetines studijas 
baigęs, dabar yra jau tapęs di
deliu autoritetu duoti “nurody

tinių tarybinių (komunistinių)

senus slaviškus skolinius kildina 
iš dabartinės gudų (dabar va-

mis artimesnėmis upėmis, yra 
rusų, lenkų iš lietuvių pasisko-

dinamų baltarusių-bielorusų) linta, ne lietuvių iš rusų, kaip
kalbos, nors tikrai fonetiškai ir 
istoriškai to visai negalima pa
daryti.

Taip pat, kad kasdieninė ta
rybinė kalba daugiau atsispindė
tų žodyne, be jokios atodairos 
ir be jokio reikalo kiša tarptau
tinius žodžius, paimtus iš jų pa
čių išleisto praktinio žodyno, bet 
lig paskutinių laikų liet. kalboj 
plačiau nevartotus. Taigi didy
sis liet. kalbos žodynas iš tik
rųjų tėra ne moksliškai objek
tyvus, bet ideologiškai selekty
vus darbas, ir tuo būdu jo tik
roji reikšmė yra gerokai su
menkėjusi. Tėra vertinga tik 
duodamoji žmonių arba neabe
jotinos vertės raštų kalbos me
džiaga.

kad kai'kurie kalbininkai (pvz. 
M. .Vasmeris) mano.

——

PERKRAUSTAU
It A I. I) U S 

Vietoje ir iš toliau

K. E I D U K 0 N I S
2313 VV. 91 st St., Chicago, III. 

Tol. l’IJesiott 9-2781

NUO UŽSISENE JUSIU 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 
ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 

mų dėl tarybinės frazeologijos ' nagall ramiai sėdėti Ir naktimis 
.. ... ._ miegoti nes ]ų užslsenėjuslos žalždoabei iliustracines medžiagos iš

dėstymo”.
Tad kaip visa šita iš centro 

sukamoji mašina atliko savo 
darbą? Visai aiškiai: kaip vil
kas neiškenčia nekaukęs ir ne
traukęs į mišką, taip komunis
tai negali ir nemoka dirbti gry
nojo kalbotyrinio darbo pirmon 
vieton nebrukę partinės (komu
nistinės) ideologijos, propagan
dos ir... tam.tikrps falsifikaci
jos bei melo. Štai koks juokin
gas, bet gana būdingas pavyz
dys: 1933 m. Lietuvos Švietimo 
Ministerija išleido buvusio Leip- 
zigo u-to profesoriaus Jurgio 
Gerulio (iš Vilkyškių par., Jo- 
gaudų kaimo kilusio lietuvio) 
vokiškai parašytą knygą “Lietu
vių žvejų tarmė Prūsuose”. Kad 
to meto vokiečių visuomenė ne
įtartų šališkumu, autorius pasi
kvietė į pagalbą norvegą Chr.

niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Otntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos PSORIA- 
81 S. Taipgi pašalina peršėjimą Ilgo. 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarpplrščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlOstančios suskllsios odos dedlr- 
vtnlų, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų- Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 81.26, Ir 88.60.
Pirkite valstinėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc., Ga- 
ev.Ind. Ir Petrolt, Ml- 
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order )

LEGULO, Department D.,
6618 W. Eddy SU Chicago 84, III,

KRONIKA

Agnė Jasaitytė
(^teisininkų Marijos kuopos šokė

jų mokytoja

Šalia to netrukus to pat auto
riaus pasirodys informacinis 
straipsnis apie lietuvių kalbą ir 
britų enciklopedijoj — Encyc- 
lopedia Britannica.

i • Prof. Mykolas Biržiška nau
jausiame “Lietuvių Dienų” nu
meryje panagrinėja vieną Kazio 
Borutos “dokumentinės apysa
kos” skyrelį, liečiantį V. Grybo 

i pastatytojo Simano Daukanto 
Į paminklo Papilėje atidengimo 
iškilmes. Kaip buvęs 4ų iškilmių 
dalyvis ir pagrindinis kalbėto
jas, profesorius, remdamasis 
tikraisiais faktais, padaro išva
dą, jog Kazio Borutos apysako
je “dokumentai” visai suklasto
ti. Deja, “Pergalės” klaidinami 
skaitytojai šiuo metu neturi ga
limybės paskaityti “Lietuvių 
Dienų”, nors greičiausiai suma
nesni ir taip supranta, jog ko
munistų vadinami dokumentai 
tėra klasta, melas ir propagan
da.

• Uršulė Jokūbauskaitė-Dau- 
kantienė šiemet susilaukė 60 m. 
amžiaus (gimusi 1897 m. Lietu
voje; į JAV atvežta 4 m. am
žiaus). U. Daukantienė — JAV 
liet. kat. moterų organizacijos 
steigėja ir b. pirmininkė. Buvu

• Elena Tumienė, Southern 
1 California universitete besiren
gianti lyginamosios literatūros 
dųktoratui, atidavė “Lietuvių 
Dienų” leidyklai spausdinti sa
vo eilių rinkinį Karaliai ir šven
tieji. Rinkinys yra labai šauniai 
iliustruotas dailininkės Ados 
Korsakaitės darbais. Spausdi
nimo išlaidas apmoka inž. Vik. 
Petrauskas, įvairių kultūros sri
čių mecenatas.

VIKTORO K O 2I C O S 
Lletuvidks gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

Estų kalbininkas P. Arumaa, 
dahar gyvenąs Švedijoje, augš- 
čiau minėtame slavinistikos žųr- sį pirmoji “Moterų Dirvos” re-
nale yra paskelbęs labai vertin
gą straipsnį “Von der Eigenart 
dės Ablauts und der Diathese 
im Baltischen”. Čia tarp ko kito 
autorius plačiau nagrinėja šak
ninę balsių kaitą tokių veiksma-

daktorė. Spaudos bendradarbė.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą, 

žodžių kaip lūžti: laužti, krypti: Uėl valandos skambinti telefonu 
kreipti, stygti: stigti, gristi:
grėsti ir kt.

Prospeot 6-1795 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kastitan Išskyrus trečiad. ir 
Seštad.

Res. tol. GRovehill 6-5603

J. G. TELEVISION 00. Pardavimas ir taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

10,000 VALANDŲ
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai, vėdintuvai

2512 W. 47th St. TeL PRontier 6-1998
Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2566 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. PletWewlcz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki 810,000.

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

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PKIJZ A. RAUDONIS, NHJ.IK BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Raatavatt Road Talei. SEeley 3-4711

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:00.

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfleld Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt.
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta. ________________

DR. ANNA BALIUNA?
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South YVeetern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. U- 7-9 vai 
vak šeštadieniais 10-z vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso tolefonas: PR 8-823*
Res telef. WA1 brook 5-5076

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048
Rez.: WAlbrook 6-3048 f

~ d. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2124

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., pemet. 1-4 ir 7-t 
Antr. 1-6. treč.Ir Sešt. pagal sutartie* 

-sekm, uždaryta._________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Weetern Avenue 
Chicago 29, III

telefonas REpublle 7-4*00 
Rezldenda: GRovehill 6-81*1

oasimatymal pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tol. VTrglnia 7-0036. 

Beztdeoct Jos tol. BEverly 8-8*44
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-*700 

Rez. RE 7-6867

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

2464 Weet 71st Street
(71-oe ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Rezidencijos — KTcwart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

766 W«rt S5th Street
(kampas Halsted Ir 16-ta gatve) 

VAL 1—4 Ir 6:10—8:60 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų nažumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai sangnmą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, angStą dividendą, net ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

Lietuviai gyvenantieji ui Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informaeijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: plnnadlen] nno 12 IW 8, antradieni Ir penktadieni nuo 9 Iki 4, ketvirtadieni nno 9 Ud A 
Trečiadienį uždaryta visų dleoft, ų Mtodien) nuo 9 Iki 2 valandoe po pietų.

TeL WAltnraok 6-M7O
Bea Hmtop 5-15M

Dr. Almnder J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6182 South Kedzle Avenue

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

Tel. Ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 83rd Street

VAL kasdien nuo t—4 p p Ir T:S» 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir Sešt. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU LIGŲ 8PR5CIALISTS 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—-1 2 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius.

94S8 W. Maraoette Boed

Oftso Ir buto tol. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

TeL RElianoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
VDYTOJAS IR CHIRURGĄ P 

ir'fi vrs gydytojas
8926 Weqt 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečiad. ir Seštad. 1—4 v. 
P- P.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 16th St., Cicero 

Bes. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 8-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, 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., ketvlrt 6-8:10 v 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-»70O 
Rez. PR 6-V801

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 ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

• Bostono liet. choras neper- 
seniausaii lankėsi Montrealyje, 
vadovaujant kompozitoriui J. 
Gaideliui. Kartu šio koncerto me 
tu dalyvavo ir solistės St. Dau
gėlienė su Daiva Mongirdaite. 
M. Petrauskas, V. Jakubėnas, J. 
Strolia, J. Žilevičius, Br. Budriū- 
nas, B. Banaitis, S. Šimkus, J. 
Švedas, J. Gaidelis — kompozi
toriai, kurių kūriniai buvo atlikti 
koncerte.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< >rthopedaa - Protozlstas

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

(Arėti Hupports) Ir t. L 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOH TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St.. Chicago 29, IR 

Tel. PRospeot 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
• '.VDYTOJAS IR CHIRURGAS • 

Naujas adresas: 4269 W. 6Srd St
Ofiso tel. KEUanue 6-4410 

Rezld. telef. GKovehlll. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso teL CLlffslde 4-28*6 
Rezidencijos: LAfayette 3-117*

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North U'&iier Drlve 
(Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CRntral 6-22*4

6002 West I6th Str.. Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0*5*
Ritu laiku Ir trėčlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS t

(Bendra praktika Ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 8. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. , v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 

(71st Ir Campbell Avė.)
Valandos: Kasdien nuo 2—4 ir 6—8. 

šeštadieniais nuo 2-4 vai.
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1136

DR. A. YALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michlgan Avė.
Bato 1653 W. 103 St, Beverly Hills

Vai1.: kasdien. Inuo 6 v. v. jkl 9 v. vt.^ 
VaJ,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

tšsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 6-6768 
Buto — BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS -

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus Ugonln*)

Priima pagal susltarlma 

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4263 So. Whipple Street

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

Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
LAfayette 3-4*4*.

Namų — CEdarereet 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8259 South Halsted Street 

Kasdien S—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W fl'2rvl SL, tol. RepabUo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-3625

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedsls Ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGO8
2746 Weet 69th Street 

Priešais Sv. Kryžiaus ligonlną
Telef. REpublle 7-22*0

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

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

keičia stiklių Ir rėmns 

4466 8. Oalifornia Ava YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už 
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p

TeL ofiso PRospect 6-V400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzle Avenue

Vai. kašdlen 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory S-«749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

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

Tel. ofiso PR. 3-6448, rez. HK.4-315A

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weat Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 Iki 3 vak 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarta

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rea PR. 6-68M 

Rezkl. 6600 8. Arteulan Ava.
VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERMER
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182V 

Pritaiko akinius
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 86th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-3 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.*

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių {tempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
avatgimo Ir skaudančių aklų karščio, 
Atitaisau trumparegyste Ir toliregye 
t«. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
I mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:30 
iki 6 vai. Sekmad. Ir treč. ušdara.uždarytas
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Nauji muzikos leidiniai
VLADAS JAKUBftNAS, Chicago, UI.

terliudijas. Įdomu, kad vartoja
mi pakaitomis du melodijos pra
džios variantai (abu žinomi iš 
liaudies praktikos).

Malonu pažymėti, kad šie Br. 
Budriūno kūriniai išleisti rūpes
tingiau negu ankstyvesni, kiek 
tai liečia išpildymo ženklus, liga
tūras, dinamiką ir t.t. Tie daly
kai nesudaro paties kūrinio es
mės; turint minty, kad ypač 
tremties sąlygomis nevisuomet 
jie bus atliekami pirmaeilių me
no pajėgų, galinčių tinkamai at
spėti ir pajausti autoriaus no
rus — tikslesnis niuansų ir fra- 
zavimo pažymėjimas gali daug 
prisidėti prie kūrinio pasisekimo. ] 
Br. Budriūnaa yra prof. J. Gruo 
džio kompozicijos klasės absol
ventas Kauno konservatorijoje.

Kun. yiadas Budreckas, M. M. 
Giesmė už tėvynę. Mišriam cho
rui. žodžiai: J. Maironio. Ski
riama Jo Ekscelencijai Kauno 
arkivyskupui metropolitui Jo 
Šventenybės Rūmų Grafui dr. 
Juozapui J. Skvireckui. Patvir
tinta Bažnytinės Muzikos komi
sijos Pittsburgho vyskupijoje. 
Giesmė parašyta konveneionali- 
ne harmonija, gera kompozicine 
technika, jaučiamu choro pajau 
timo ir sklandžia forma. Nors 
kūrinys negalėtų pretenduoti j 
didesnį originalumą (atrodo, jis 
to ir nesiekia), bet turi gražios 
nuotaikos, yra nesunkiai atlie
kamas ir bus vertingu. įnašu mū 
sų bažnytinių chorų literatūron. 
Galėtų būti atliekamas ir šiaip 
koncertuose; dėl jo grynai reli
ginės maldos nuotaikos su “A- 
men" gale klausytojai privalė
tų atsistoti ir plojimai neturė
tų būti leidžiami.

Vladas Jakubėnas. “Vai ei
čiau”. Solo balsui su fortepionu. 
Putino-Mykolaičio žodžiai. Yra 
tai autoriaus aranžavimas cho
ro kūrinio, parašyto dar 1937 m. 
Lietuvoje. Idėja pritaikinti šį 
kūrinį solo balsui yra kilusi iš 
dainininkės Pr. Bičkienės; tai 
buvo įvykdyta 1954 m. Šioje 
solo versijoje laikomasi daugiau 
šiai sopranų, o kaikur tenorų 
melodijos; kiek prailginta už
baiga. Akompaniamente varto
jama chorinės versijos medžia
ga, daug ką papildant, prira
šant įžangą ir interliudiją. Ši 
solo versija buvo dar iš rank
raščio nekartą sėkmingai atlik
ta ir, atrodo, kad šis perdirbi
mas bus save pateisinęs.

Visi čia minėti muzikos leidi
niai išleisti kaip priedas prie 

1 “Muzikos Žinių” žurnalo, J. Krei 
vėno ir J. Zdanavičiaus redak
cijoje.

Bhmius Budrumas yra vienas 
iš trijų muzikaliosios šeimos bro 
lių, kurių vienas liko Lietuvoje, j 
antras užkliuvo Vokietijoje, o 
trečiasis — Bronius — žinomas 
kaip produktingas ir sėkmingas 
tremties kompozitorius, daugiau 
šiai vokaleje srityje; jis taip pat 
yra pasižymėjęs kaip chorvedys, 
tiek Lietuvoje, tiek Vokietijos 
stovyklose, tiek ir čia Ameriko
je. Broniaus Budriūno dainos, 
tiek choro, tiek solo yra plačiai 
prigijusios. Kompozitoriaus sti
lius susikristalizavo jose kiek 
kitoniškas, negu ankstyvesni 
Br. Budriūno darbai dar Lietu
voje: mažiau matome aštresnių 
naujoviškų sąskambių, nors nė
ra grįžtama prie konvencionali- 
nes klasikinės harmonijos. Yra 
daug nuoširdumo, lyrinės nuo
taikos su palinkimu į melancho
liją ir gražios melodinės linijos. 
Prie nemažo kiekio išleistų Br. 
Budriūno kūrinių paskutiniuo
ju laiku prie “Muzikos Žinių” 
pasirodė dar trys:

“Šauksmas”, Alės Nakaitės 
žodžiai. Balsui ir fortepionui. Y- 
ra tai autoriaus aranžavimas 
jau Vokietijoje girdėto choro 
kūrinio. Jo nuotaika — tragiš
kai melancholiška; tiek choro, 
tiek ir solo versijoje šis kūrinys 
įstengia giliai paveikti klausyto
jus.

“Išdykęs rudenėlis”. Kotry-| 
nos Grigaitytės žodžiai. Sofijos 
Tomarienės anglų vertimas.' 
Žaismingo pobūdžio daina augš- 
tam balsui, dar iš rankraščio 
nekartą atlikta mūsų daininin
kų. Ši daina ypač sveikintina 
tuo, kad užpildo žymią mūsų 
vokalinės literatūros spragą: 
lengvesnio pobūdžio dainų trū
kumą, kurios nešiotų geros mu
zikos antspaudą, o nebūtų pi
giai — kupletinio pobūdžio. “Iš
dykęs rudenėlis” šioms sąlygotas 
atitinka. Angliškas teksto verti
mas — visai vykęs.

“Tykiai tykiai”.. Liaudies dai
na. Balsui ir fortepionui. Ši mū
sų populari liaudies melodija 
jau buvo mūsų kompozitorių har 
monizuota; daugiausiai yra var
tojama M. Petrausko harmoniza
cija. Br. Budriūno šios dainos 
aranžavimas bus gražiu ir nau
dingu įnašu mūsų vokalinėn li- 
teratūron irį reikia manyti, bus 
plačiai vartojamas. Fortepiono 
partija yra skoninga, neperdaug 
sunki (nors reikalauja išmoksim 
to pianisto), harmonija papras
ta, bet skambi; penki dainos 
posmai pravesti kaip vienas iš
tisinis kūrinys, įvairiai harmo
nizuojant posmus ir /statant in-

JĖZUITAI LATVIJOJE
Mag. hist. K. STALŠANS, Newark, N. J.

v

Ryšium su 400 metų sukak
timi nuo mirties jėzuitų ordi
no įsteigėjo šv. Ignaco Loyo- 
los, manome bus naudinga 
mūsų skaitytojams duoti šį 
mūsų kaimyninės latvių tau
tos istoriko straipsnį. Red.
Po vadinamojo lenkų-švedų 

karo, kuris XVII amžiuje siau
tė beveik 30 metų — nuo 1600 
iki 1629 m. — latvių žemės Dau 
guvos dešiniame krante tapo 
suskirstytos į dvi dali: vakari
nė dalis — dabartinė Vidžemė
— pateko Švedijai, rytinė — da
bartinė Latgalė — pateko jung
tinei Lietuvos-Lenkijos' valsty
bei, prie kurios išliko iki pirmo 
tos valstybės padalinimo 1772

• metais.
Iki XVI amžiaus pirmos pu

sės visa Latvija buvo katalikiš
ka, bet kai tuometinė valdžia
— vokiškasis Livonijos ordinas 
priėmė Liuterio mokslą, visa 
latvių tauta, įskaitant dabarti
nius latgaliečius, tapo protestan
tiška, nes pagal tų laikų dėsnį 
“cuius regio, eius religio” (kie
no valdžia, to ir tikyba); žmo
nės patys negalėjo apsispręsti, 
bet buvo įrašyti į ponų tikybą.
•Dr. J. Kleijentseno plačiame 

veikale “Latvijos istorijos šal
tiniai jėzuitų ordeno archyvuo
se”, kuris išleistas Rygoje 1940

metais, mes skaitome, kad liu- 
teranizmas yra vietomis išsilai
kęs gana ilgai Latgalijoje po 
jos prijungimo prie Lietuvos- 
Lenkijos valstybės. Visame 
XVII amžiuje ir net giliai XVIII 
amžiuje Latgalijoje randamos 
ev. liuteronų bažnyčios. Metraš
čiuose skaitome, kad katalikų 
Bažnyčia Latgalijoje tais laikais 
turėjo daug sunkenybių,* juo la
biau, kad latgaliečiai, net XVIII 
amžiuje, daugelyje vietų laikė
si prabočių tikybos: vyrai mel- 

; dėsi po ąžuolu, moterys po lie
pa, mirusius vengė laidoti krikš
čionių kapinėse ir t. t. Grąžini 
mo į katalikybę darbą Latgali
joje ir Dūkštos apskr. sėkmingai 
wkdė jėzuitų ir domininkonų 
ordinai.

Jėzuitų ordinas veikė Daug
pilyje, Ilukštoje, Kraslavoje, Su- 
batoje, Laucesėje, Skastoje, In- 
dricoje, Bukmuižėje, Dagdoje, 
Kaunatoje ir kitur. Jėzuitų or
dinas teisingai suprato katalikų 
Bažnyčios uždavinius Latvijoje, 
gerbė latvių tautą ir jos dvasi
nius reikalavimus, visur respek
tavo latvių kalbą. Kada Indri- 
coje (netoli nuo rytinės sienos i 
1779 metais pritrūko misionie
rių, misijų darbus laikinai per
traukė, kol atsirado latvių kal
bą mokančiųjų.

Žymiausias jėzuitų ordino vei-

DIENRA9TTS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

I) Al N A VOK ŠOKĖJAI

Dalyvauja Lietuvių Tautinių šokių šventėje
1 ~ 1 ■- -» .i ——

kėjas Latgalijoje buvo kun. Mi
chailas Rots (Roth) vokiečių tau 
lybės. Jis buvo taip pamilęs lat
vius, kad buvo pavadintas lat
vių apaštalu. Jo misijų darbas 
XVIII amžiaus viduryje išsivys
tė Kaunatoje, Dagdoje ir Buk- 
muižėje, netoli nuo dabartinės 
Sov. Sąjungos sienos. Ten jis 
pramoko vietinės latvių, kaip 
jis sakė, latvių augštaičių, kal
bos. parašė ir išleido latvių kal
boj didelį religinį veikalą, 2 to
mų, “Vyssaruoceiba katoliska”.

Buvo ir keletas kitų jėzuitų 
XVIII ir XIX šimtmetyje, ku
rie kūrė latviams skirtą litera
tūrą. Jų nuopelnai latvių tautai 
dideli: tose pasienio srityse, ir 
iš dalies anapus dabartinės sie
nos, kaip pvz. Osvejos ežero apy 
linkėse, kur pasiekė misijų veik
la, latvių kalba yra išlikusi gyva 
iki pat šių dienų.

Ordino veiklos centras buvo 
Daugpilio kolegija, vėliau Izvol- 
tos ir Kraslavos mokyklos. Ten 
veikė Erdmonas Tolgsdorfs ir 
Juris Elgers, kurių vardai įėjo 
į Latvijos istoriją. Su pagarba 
minimi ir kitų veikėjų vardai, 
kaip pvz. Jazeps Akilevičs, Mi
kelis Jackevičs, Jazeps Kirkello, 
Toms Kosovskis, Janis Kur
mius, Johang Lukševičs, Jazeps 
Macilevičs, Ferdinąnds Smilge- 
vičs ir kiti. Sprendžiant pagal 
pavardes, keli jų yra lietuviai. 
Pavardėms, pagal tų laikų pap
ročius, prikabintos slaviškos ga
lūnės.

Taip pat Latvijoje veikė ir 
domininkonų vienuolių ordinas. 
Jis veikė Agluonos ir Pasienos

D

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDOTONER

Jo vasarinis vėdinta
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, Ilt

TOwnhall 8-6670 
Blshop 2-8429

ANTANAS LIGUTIS, nav.

vienuolynuose; jo veikla prasi
plėtė taip pat tų vienuolynų apy 
linkėse ir gretimoje Sebežo aps
krityje (dabar už Latvijos sie
nų), kur žmonės tuomet kalbė
davo latviškai. Lenkų tuose kraš 
tuose nebuvo ir žmonės lenkų 
kalbą girdėjo tiktai bažnyčioje. 
Negirdėdami Dievo namuose sa
vo kalbos ir gyvendami kaimy
nuose su gudais ir iš dalies ru
sais, jie pradėjo vartoti tų kal
bų žodžius. Taip atsirado latvių, 
denkų, rusų ir gudų kalbų žargo
nas, kurį patys žmonės dar šian 
dien vadina "prosta mova”; jie 
nesilaiko nė prie vienos tautos; 
save vadina pagal tikybą kata
likais arba “tuteišais”; t. y. vie
tiniais.

Šias eilutes rašančiam 1919 
m. netoli nuo dabartinės sienos 
prie Sebežo teko girdėti tokia 
“prosta mova”, pvz. sakinys: 
“Vojog pajemt toporu, roskolyt 
drovas da rostopyt ceply”. Tai ! 
rusų žodžiais sudaryta latgalie- 
čių kalba. Gryna kalba sakinys 
turėtų būt: “Vojog pajemt cir- 
vi, saskoldeit molku un ikurenot 
ceply”. (Reikia paimt kirvį, sus
kaldyti malkas ir prikūrenti 
krosnį).

Tiktai Latvijos nepriklauso
mybės laikais žmonėms buvo ga 
limybė išgirsti bažnyčioje, mo
kykloje ir įstaigose savo gim
tąją kalbą. Ryšium su tuo įvy
ko masinis atsivertimas prie sa-

STEIN TEXTILE BENDROVE
dabar švenčia savo JUBILfiJŲ. Pirkdami medžiagas da 
bar Jūs gausite dar ir spesialią dovaną ir mokėsite žemas 
kainas už Jums reikalingas medžiagas.

.1

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
407] Archer Avė., j vakarus nuo California Avė. 

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

TO.

ŠTAI PAVYZDYS KAINŲ:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos 

tinmams, kurių kainos paprastai yra 89.80, dabar tik .$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas ‘Sil-O-Shan”, “antiųue taffeta ”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .................................................. 98c.

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

♦8 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98. tiktai ........................................................................ $1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
vienu pirkiniu virš $20.00 gansite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovanų.
Pas STEIN Ą jus rasite didelį pasirinkimų nuotakoms, kaip tai 

“laces ’, satinų, taffetų, “brocades“, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

I blokas į rytus nuo Halsted St., 1% bloko Į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje Iki 5:30 vai- vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

© Kun. Pij. Br azausko atvaiz 
dą tarpe jo meno darbų ir gra
žų straipsnį apie jį talpina Port
land, Ore., dienraštis, šv. Šir
dies ligoninės Eugene, Ore., ka
pelionas, kun. P. Brazauskas laik 

, raštyje vaizduojamas kaip labai 
uolus savo pareigose, plačiai da
lyvaująs vietos nelietuvių kata
likų organizacijose, kaip plačiai 
išgarsėjęs menininkas-tapyto- 

I jas. Portland, Ore., universite- 
i tas pakvietė kun. P. Brazauską 
universiteto patalpose suruošti 

; savo kūrinių parodą. Paroda 
' įvyks šių metų gruodžio mėne- 
,sį.

• Z. Rekašius neseniai pradė
jo eiti lektoriaus pareigas Pur- 
due (Ind.) universitete. Z. Re
kašiaus paskaitos bus iš elek
tros inžinerijos.

KRONIKA
• Kan. dr. Pijus Aleksa, da

bar Portland, Ore., kurijos ofi- 
ciolas moterystės byloms ir 
Janne d’Are Mergaičių instituto 
kapelionas liepos 1 d. švenčia 
kunigystės 40 metų sukaktį. Nuo 
pat apsigyvenimo Portland, 
Ore., kan. Aleksa labai gražiai 
pasidarbavo toje apylinkėje pa
krikusius lietuvius surasti ir 
juos suorganizuoti. Ilgą laika 
jis pats sekmadieniais laikyda
vo jiems pamaldas kol ten ne
atsirado iš kitur atvykusių, dau
giau lietuvių kunigų.

• Kazys Boruta “Pergalės” 
žurnale išspausdino ilgesnę apy
saką “Sunkūs paminklai”. Apy
sakos herojus — vokiečių su
šaudytasis skulptorius Vincas 
Grybas. Nors pažymėta, kad tai 
esanti dokumentinė apysaka, ta! 
čiau šalia tikrų vardų (Grybo, 
Vaižganto ir kt.) yra eilė pra
manyta. Pvz. rašoma apie Jur
barko gimnazijos direktorių 
kun. Karalių, iš tikrųjų kun. Ka 
ralius buvo direktorius, tik ne 
Jurbarko, o Kybartų Žiburio 
gimnazijos. Apysakoje pašaržuo 
tas ir prof. Mykolas Biržiška, 
bet jis vadinamas prof. T<iška...

vo tautos, kaip tai rodo 1925 m., 
1930 m. ir 1935 m. visuotinio 
surašinėjimo daviniai.

• Juozas Pronskus, Kanado
je gyvenąs lietuvis laikraštinin
kas, gavęs atostogų išvyko pa
gyventi nuošalume, pasidžiau
giant to krašto gražia gamta.

• Birutės Pūkelevičiūtės pre- 
1 Klijuotoji knyga “Astuoni la- 
| pai” pasiekė Lietuvą; gauname
žinių, kad ten ji skaitoma ne 

! tik su susidomėjimu, bet ir su 
ašaromis.

S 0 P H I t B A L C U S 

RADIO PROGRAMA
1S \VGEP stoties — Kantra 188v 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—t> «.
N ’O PIRM A D. IKI PENKT-vr.

s: 15 Iki 9:30 vai. ryte 
ftEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte

NEKMAD. S:3O—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 1UI.

71f>9 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, UI. HEinlock 4-2418

-o-; -.m
KO TIK NAMAMS REIKIA, 
Tuoj Jums DAINA TV teikia

O Televizijas
c H i-Ei fonografus. Plokštei -s
* Radijus - vietinius ii unport nol u» 
<» Dulkiaaurblius
e Vėdini uVus ir Vėsintu'-, ua
• Elf-ktr. narnu ap\ vokus reikmenis 
e Rašomas mašinėles
c Elektr. laikrodžius
e Raterijas, antenas. lemputes ir 

daug kitokių dalykų
Aplankykite ini.<r<-rriiški> prekyba.

yTCLtVĮSĮOn

tsales- servic.O
Ha v Inž. A. H-EMENAh 

! 3321 S. Halsted — Cl.tffshle 4-5««5 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9

f

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1953 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% I
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO. INC
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME
J

Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune upl 
motorai, stabdžiu), transmisijos ir Lt. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui-

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-58 ..................... $8.25 Murcerv 49-51 ................ $8.95
Chev. Ali 1937-58 ........ 8.25 Olds. 6 cyl. 41-50 .......... R.20
Chevrolet 54-55 ............. 9.95Plvmouth 42-56 ............ 9.95
Chrysler 6, 42-52 ... 9.RI Pontinc 37-54 .................. 8.95
Dodge 6, 42-56 _____ 9.95 Riiick 87-52 ................ .. 12.00

Tr taip pat čia neišvardintiemr automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu hii dušimtu vii,

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

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

J3

I



Z

I
šeštadienis, 1957 birželio 29

ISTORINĖS PATARLĖS
DR. JONAS MATVSAS,New York, N. Y.

“Sėdi, kaip už tabaką“. Lie
tuvoje, bent Suvalkijoje nuo Ku
dirkos Naumiesčio iki Nemuno, 
taį girdėsi kiekviename žingsny
je. Jei kas sėdi, nieko nedirb
damas, plepėdamas ar kitaip gai 
šindamas laiką sau ir kitiems, 
kiti apie tokį, ar net ir jis pats

tikuojama, pvz. per garsią spa
lio mėn. šventę Muenchene (Oc- 
toberfest). Ištiso jaučio kepimas 
buvo praktikuojama ir Anglijo
je. Kai į keletą metų po šio ka
ro (pasak “New York Times”) 
Danijos ar Olandijos studentai 
savo kolegoms Anglijoje dova-

įspėjamas: “Sėdi, kaip už taba-1 no jo keletą jaučių, tai ten dar
ką!” Žmonės sako, nors dabar 
nežino, ką tai iš tikrųjų reiškia.

Ši patarlė susijusi su tabako 
auginimu ir auginimo draudimu, 
geriau sakant, už tai baudimu. 
Tabakas į Lietuvą bus patekęs 
ne anksčiau, kaip bulvės. O šios 
vėl — ne anksčiau, kaip 18-me 
šimtmetyje. Kaime kiekvienas 
rūkantis pats tabako pasisodin
davo. Taip buvo prieš rusams 
užimant Lietuvą 1795 metais ir 
dar ilgai po to. Žinomasis Sima- 
nas Daukantas 1847 m. išspaus
dino “Pamokslą apie auginimą 
tabokos”.

Dalykai pasikeitė, kai rusų 
valdžia įvedė tabako monopolį, 
atseit, suvalstybino jo gaminimą 
ir pardavimą. Tai bus įvykę apie 
19-to šimtmečio vidurį. Už taba
ko auginimą baudė — sodino į 
vietinius arešto namus (rodos, 
buvo leista kelioliką diegų pasi
sodinti, bet kiekvienas sodinto
jas tą normą prašokdavo, taigi 
būdavo baustinas). Ilgainiui 
kiekvienas bereikalingas, betiks 
lis sėdėjimas buvo sugretintas 
su sėdėjimu už tabaką arešto 
namuose, girdi, “sėdi, kaip už 
tabaką”.

“Nusidangino į devynias pa

dalijąs“. čia, mūsų išmanymu, 
kalbama apie Podolijos ar Po
dolės kraštą ant vidurinio Dnies 
tro upės, tekančios į Juodąją 
jūrą. Tai vienas iš pačių toli
miausių senovinės Lietuvos pa
kraščių (pietryčiuose), kuris 
siekė Ukrainą ir Rumuniją (Mol 
daviją). čia Lietuvos valdovams 
jau nuo Gedimino laikų tekdavo 
kariauti.

Nemuno kairiajame pakrašty-

rasta specialistų, mokančių iš
kepti ištisą galviją.

Gal anas “pakabytas jautis” 
yra kokis atgarsys iš kryžiuočių 
laikų, atseit, iš 14-to šimtme
čio? Bet greičiausia iš 19-to pra 
džios, kuomet Suvalkiją trumpą 
laiką valde Prūsija.

“Lyg pavarynę varydamas...“ 
Apie Plokščius (Šakių apskr.) 
yra galima išgirsti, girdi, “tas 
žmogelis važiuoja atsilikęs, lyg 
pavarynę varydamas”. Čia jau 
ne patarlė, bet savotiškas prie
žodis. Jis aiškiai yra iš baudžia
vos laikų, kuomet ūkininkai kar 
tais buvo varomi su savo veži
mu ir arkliais kuriais dvaro rei
kalais. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais tam nukalta “pastotė” 
(pakeičiant rusišką “stoiką”). 
Tuo tarpu tam reikalui yra žmo 
nių lūpų dokumentuota, lietu
viškiausia pavarynė.

Miega, lyg gaidys pavažinė-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAOO, ILLINOIS

Ateitininkų Marijos kuopos šokėjai Chicagoje

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Nusipelnęs solistas. Iš Bra

zilijos gavome tokį pranešimą: 
“Ri0 de Janeiro, Brazilijos sos
tinės, lietuviai džiaugiasi, kad 
jų tarpe ilgai gyvenęs, o dabar

• Ričardas. O. Garbus, gimęs 
Kaune, paskirtas vyriausiuoju 
inžinieriumi naujai išrastojo kom 
presoriaus skyriuje Worthing-

• Prancūzijos lietuvių ben
druomenės, kuriai priklauso maž 
daug 1,000 lietuvių, svarbiausias 
uždavinys — lietuvybės išlaiky
mas. Tam tikslui panaudojama 
įvairios šventės, tautinių papro-

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 & LO&N ASSN.
6245 S Westem Avė., Chicago 36, Iii

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

CRANE SAVINGS « LOAN ASSN.
2555 W 47tb SI . Chicago 32. III

OISTRICT SAVINGS i LOAN ASSN.
3430 S. Halsted Si., _ _ _ _ _ _ _ Chicago 8. III

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S, 49th Ct„ Cicero 50, Hl., tel. TO 3-8131-32

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

persikėlęs į Chicagą, solistas kompresorius daug prisidėjo
ton bendrovėje Holyoke. Tas čių ugdymas, lietuviškos plokš-

Stasys Citvaras susilaukė tokio 
gražaus pasisekimo. Gyvenda
mas Brazilijoje jis mielai giedo
davo religinėse lietuvių šventė
se ir parengimuose, niekad ne-

tas”. Taip pavadinamas, ar net, keldamas atlyginimo klausimo”, 
pasveikinamas, kas perilgai mie- “ '
gojo: girdi, miegojai, lyg gai
dys pavažinėtas. Turbūt, pats 
vienas nė 'Saliamonas nesuvok
tų, kas čia turima galvoje. Pats
girdėjau, kaip senieji tą patar- važinėtas gaidv 
lę aiškino Šakių krašte, kur ji 
bene daugiausia žmonių lūpose.
Pasirodo, tai baudžiavos likutis.
Tuo neabejoju, kadangi aiškina
mas pačios mano motinos (+ 86 
metų, 1954), kurios senelis ūkį 
įgijo baudžiavinėmis sąlygomis 
ir turėjo atlikinėti baudžiavos 
prievoles.

po tokio pavažinėjimo, antrą ry
tą taip saldžiai miegojęs, jog 
nepabudęs sugiedoti. Žinoma, 
miegojęs ir bernas, kaip tas pa-

“tyg romus raičiojęs...” Apie 
Plokščius (Šakių ap.) prie Ne
muno tokis, kuris, nors nesun
kiai dirbęs, bet nuduoda esąs 
'baisiai pavargęs, sugėdinamas: 
“Ko tysai, lyg būtum ronus rai
čiojęs!” Aišku, tai sunkus daik
tas. Bet kokis? Kuriam reikalui

teles ir kt. Paskutiniais duome
nimis, Prancūzijoje^ yra 13 liet. 

raketų srityje. Naujai išrastas' bendruomenės apylinkių, 
kompresorius, gaminamas minė- • Vytautas Bacevičius, pia- 
tos bendrovės fabrikuose, turės I nistas, davė piano rečitalį iš vie-

prie patobulinimų aviacijoje ir

3500 svarų jėgą (dabar vartoja
mi — teturi 125 sv. jėgą) ir bus 
naudojamas JAV armijos rake
tose.

P. Garbus turi 33 m. amžiaus. 
Iš Lietuvos pasitraukė artėjant 
1940 m. okupacijai. Studijavo 
Berlyne, paskiau dirbo įvairiose 
firmose. Pasiekęs JAV susitau
pė lėšų ir Vėl gilino studijas 
Karlsrue universitete, Vokieti
joje. Savo gabumų dėka pasie
kė dabartinę augštą vietą. P. 
Garbus yra vedęs ir augina duk
terį Daivą Kristiną.

• Apie lietuvių šventę Suomi-

nos New Yorko radijo stoties. 
Buvo atlikti Chcpeno, Liszto ir 
kiti kūriniai.

• Buvusioje prezidentūroje 
Kaune gegužės 27 d. atidaryti 
miesto mokytojų rūmai.

SELFwr%lr o service

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-820?
JUNE-BIRZEI.1O 27, 28, 29 d. d.

Į baudžiavą įėjo kasdien siųs
ti berną su arkliais vienokiais 
ar kitokiais dvaro reikalais. Y- 
pač tai buvo įkyru žiemą, mat, 

je, ties Veliuona, gal iki pačių keltis reikėdavę gaidgyste, at
šakių, “nusidangino į devynias! seit, kuomet gaidys sugieda, kas 
padalijąs“ yra įprastas dalykas būva 3-4 vai. ryto. Vienas gud- 
(ypačiai taip apie Plokščius).

ir kuria proga naudotas? — Is- joje rašo (gegužės 6 d.) “Hel-

Šis posakis bei patarlė taikoma 
tam, kuris nusikėlė gyventi ar 
šiaip reikalais nusidangino kur 
labai toli.

“Ilgų jiešmą bedrožiant, šuo 

kepsnį nuneš“. Taip sakoma, jei 
kas perilgai, perdaug rūpestin
gai ir perdaug smulkmeniškai 
kuriam dalykui ruošiasi, ypač 
kuomet laikas bei greitumas 
svarbu. Tuo tarpu niekas ne
atsimena, kuomet ir kokia pro
ga jiešmu, t. y. ilgu, smailiu me
diniu virbu mėsa smaigstyta. 
Manytumėm, ir patarlė turi ry
šio ir paaiškėja iš kitos: “Jau
tis pakabytas, į su... peilis įsta
tytas — kas norės, atsipjaus, 
nenorės — atsitrauks...” Pasa
kymas mano girdėtas apie Plok
ščius iš senų žmonių (19 amž. 
pabaigoje ir 20-to pradžioje). 
Nepasakyčiau, ar tai posmas iš 
pasakos, ar iš kitokio tautosa
kos veikalo.

Aišku, čia reikalas yra apie 
didžiulę puotą kuria viešąja pro
ga. Atrodo, tai nelietuviškas 
paprotys. Tuo tarpu vokiečiuose 
kas panašu dar ir šiandien prak-

ruolis bernas sugalvojęs visiš
kai teisėtai ilgiau pamiegoti. Ry 
tą išvažiuodamas visai dienai į 
mišką, gaidį įsikišęs į maišą ir 
drauge išsivežęs. Gaidys po to
kio išalkimo ir išvargimo, atseit,

torikas yra bejėgis išaiškinti.
Yra dar lietuviškų žodžių bei

terminų, kurių amžių galima at
sekti pagal žinomus istorijos 
faktus. Pavyzdžiui, “kryžius”, 
atseit- gyvulio nugaros užpaka
linių kaulų susikryžiavimas yra jr kt. 
neankstybesnis už, sakysime,
14-15 šimtmetį. Panašiai “kny
gos”, kaip atrajojančiųjų tre
čias pilvelis (omasum, psalte- 
rium), atrodo, bos iš to paties 
laikotarpio.

singin Sanomat”. Ta šventė įvy 
ko 1917 m. Čia anuo metu gy
vavo gen. V. Nagiaus vadovau
jama liet. draugija. Šventės me
tu kalbėjo-A. R. Niemi, Mikko- 
la, Maila Talvio, gen. Nagius

S

- & ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

FRONCHAK’S hardware 
2606 W. 47 St., VI 7-3138

Pilnas pasirinkimas įvairių 
snalvų ELLIOTTS PAINTS. 
Elektriniai ir kanalizacijos reik
menys bei mfotoriniai įrankiai. 
Atvykite ir įsitikinkite.

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKR&USTYMftS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 VV. «7th PI., Chicago,

III. YVAlbrook 5-8063

TIK VIENĄ SAVAITĘ
“ SVEČIŲ BELAUKIANT 

Į Lietuvių Tautinių Šokių Šventę
D. JURJONO BENDROVE, 3251 So. Halsted St.,

Tel. CA 5-1064
Visokius indų (porcelanc ar fajanso) 
dėle nuolaida:
PIETŲ SERVIZAI:
Iš 56 gab. 8 asm. vertės $62 už $35

Chicago 8. III.
komplektus pasiūlo su di-

OI.D CROW OR CHAPIN & GORE 
86° Proof Kentucky Bourbon Fifth $3-39

THREE FEATHEKS OK YVILKIN FAMILY 
WHISKEY Quart $3 49

VVHITE HOKSE OK AMBASSADOK 
De. Luxe Scotch Fifth $4.39

GKAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4 89

KIJAFA YVINE
CINZANO VEKMOUTH 

Dry or Sweet

GILBEY G1N OK 
SCHENLEY GIN,

USAY PILSENER OR 
EDELYVEISS, Case of 24 cans

Fifth $ | .69

Fifth $. 139

Quart $3.29 .j

Case $3.29
HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09 

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth J/J.,98

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY 8T.

Telef. WAlbrook 6-7670 ir 
GIbson 8-4938

i Ocneralla kontr&ktortua nau
jų namų statybai. (vairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dtdelj patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

I

J°- y

IMMEDIATE

DELIVERY

PETROLEUM CARBON

Coal & Fuel Oil
VANDER WAGEN BROS. 

4552 W. 63rd St.
POrtmnouth 7-8020

574599 i:
$65
$56

$126

$37
$30
$66

KAVOS SERVIZAI:
iš 32 gabalų vertės 48.— už 35 
” 32 ” ” 35.— ’’ 23
” 32 ” " 33.— ” 20
•’ 32 ” " 18.— ” 10

Japoniško porcelano kavai puodukai su lėkštute vertės 39c už 25c. 
Japoniško porcelano kovai puodukai su lėkštute vertės 59c už 39c

krautuvė atidarvta: pirmadieni ir ketvirtadieni nuo 9 v. ryto iki 9 
. v., kitomis dienomis nuo 9 v. ryto iki 6 vai. v., šventadieniais nuo 11 
, ryto iki 3 v. p. p.

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

and Loan Association
Cbartered and Supervised by the U.5. Governrrsnt

2202 W. ČERNIAU ROAP CHICAGO S. ILL

JOHN I KAlANAUSKAS - Pr.Md.n’

1957 BUICKAS 
T i k

^2,595.00
Dyndtlow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3*2022

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draii^".

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3% yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI 3l/j yardo 
MEDŽIAGA 
už................ .

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
worsted (Sharskin) medžiaga 
regu L vertė $8.50 
specialiai už jardą ( 
tik ........................

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

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

z ,

HELFANDS TEXTILE 
FA B R I C S

1210 So. Union tve. Telefonai: MOnroe 6-1210 
SEeley 3-8806VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS 

II KIEKVIENA PIRKINI
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PASKUTINIS VALSAS
Joachim Ruyra

dens burbulu, kuri žemė norė
ja ^įger* glak, glak, plak, 
gjak ’r 'ožiuką ‘*i«t dar ^ueai-

Kataloniečių rašytojo J. R. 
kūryboje, kaip nuostabiam 
veidrodyje, atsispindi jo gim
tasis Viduržemio jūros pakraš 
tys, kurį jis parodė savo švie- 
sulingose ir gyvose akvarelė
se. .

Jo novelė “Paskutinis val
sas” mus patraukia savo įspū
dingu retumu ir detalių mo
dernumu. P. G.

Kad šoka, tai šoka... Tai buvo

mas. — Ne, tai ne tamstai su
prasti. Tai niekingos rūšies šo
kis, žinote? Nesuprantu, kaip 
į jį /supainiojau. Esu pasižadė
jęs, kad...

— Na, daugiau nukalbėk. Su
diev.

Šviesa nutolo, šešėliai nukrito 
kaskadomis, išnykdami užuolai
dų raukšlėse, ir tamsuma ap
sėmė viską. Rivellis vėl pradėjo 
girdėti nutylusios muzikos triuk

labai alsinantis valsas ir nieką-i čirpimą sun-
kų alsavimą ir žmonių zings-dos nesibaigiąs. Nei betriūsda- 

mas Olivero laukuose, nei karš
čiausią dieną besilankstydamas 
ir pusiau skęsdamas tarp svili
nančių pėdų, nei Baudinos pajū
riu išvežiodamas prekes, niekad, 
niekad Rivellis nebuvo taip iš
vargęs, kaip šitame nepasibai
giančiame šokyje. O šokiuose 
reikia šokti. Kad suktis, tai suk
tis.

Jis buvo atsidūręs provincijos 
miestelio palapinėje, vietoje ki
limo — neseniai sudrėkinta že
mė; vietoje sienų — lapijos mū 
ras; maišelinio audeklo užuovė
ja, keletas lempelių languose.

nius. Ir nori ar nenori, bešokant 
šokėjos alkūnė įremta j jo deši
nį šoną. Oras buvo tirštas, dul
kėtas, dusinąs. Nakties vėsa 
skverbėsi pro apačią ir kilo į ko
jas. Pradėjo pūsti vėjas. Dar 
geriau! Kolkas dar nenusineša 
visko. Bet taip: nešasi viską: ša
kas. drobes, žmones... Lempelės 

i bėginėjo dulkių sūkuryje, suki
nėjosi, apšviesdavo, krisdavo, už

į, . » , , , • savotišką skausmo iškrovą. IrTen viešpatavo tamsuma, kuri . , .i j •- i 4.- - i • • e— nieko nelaukiant, tuoj prie ki- vos leido/žvelgti šokėjų figūras. , T , . , . , . .T .. . . , . .. tos. Jam atrodė, kad visa laimeLempeles spragsėjo ir šokinėjo, x, . , . . , , - priklausė nuo to veiksmo, ir su/ orą kartu su palapines drėbė- ,. , . ,
tv 4.1 - • 4.- i • kiekvienos lempeles uzputimujimu. Labiau tiko pažeisti akims , , . •v . ,. ~ , , . . , . I truputį atsikvėpdavo,nei apsviesti. O koks triukšmas,

koks stumdymasis, koks slopi-! Tolumoje, vėjuje, dulkėse ir 
mas! Bet, kad suktis, tai suk- tamsumoje vis dar tebeaidėjo 
tis! i muzika: vis dar kontrabaso čir-

Iš orkestro tebuvo girdimi tik P^mas skausmingai atsiliepdavo

dėjo tolumoj* vejt »», ’”"<Me
ir tamsumoj*

Kunigas klebonas, paskubom 
įspėtas, atvyko trečią valandą 
ryto. Bet, kaip pažadinti tą nu
silpusį, agonizuojantj ligonį ? 
Jis šaukė šimtą ir vieną kartų... 
Nieko. Jam suteikė paskutinį pa 
tepimą, atkalbėjo maldas už jo 
sielą... Akimirką, nežiūrėdamas 
ligonis atmerkė akis.

— Rivelli!
— Tai... paskutinis valsas, — 

ištarė Rivellis balsu, kuris ne
bebuvo iš šio pasaulio.

Paskui ilga tyla. Paskui mir
tis. Patarnautojas, kuris buvo 
išsiblaškęs, pasirišdamas sanda- 
liją, pakėlė galvą kaip tik tą aki
mirką, su išgąstingom akim, jau 
sdamas tą neišaiškinamą tuštu
mos ir baimės įspūdį, kokį mum 
sudar0 apleisdama savo kūną 
siela, virpėjusi netoliese mūsų. 
Akimis klausė klebono akis: — 
Jau? — Jau, — atsakė liūdnas 
kunigo žvilgsnis.

gesdavo, kaip pamišusios žiežir
bos šiaudų dūmuose. Kaikurios žodžiai?"paskuti’nte’v”aisas! 
krito į dagtį, šalia Rivellio. Ir, _ Taip sūnau Būtų nuosta.
Rivellis kentėjo, kojomis besis-ibU( kad smarkusis ūkėjas, Re- 
tengdamas užgesinti malonumą, lveUiSj būtų ištaręs Ritus vigi

šiurkštūs kontrabaso traškėji
mai, kurie aidėjo krūtinės dėžė
je su nepakenčiamu virpėjimu. 
Gerai!... O kas buvo šokėja? 
Rivellis juk turbūt buvo ją pa
sirinkęs, bet neatsiminė. Norė
damas į ją pažiūrėti, kiek galė
damas kreipė galvą, tačiau te
galėjo matyti tik pakaušį, pa
puoštą geltonomis gėlytėmis, 
kaip seno stogo nuovarvos. Tai! 
buvo augšta ir šlykšti moteris, j 

O jam kaip tik visados patikda
vo žemos ir putnios mergaitės. 
Kaip, po plynių, jis galėjo su- | 
sieiti su tokiais griaučiais! Et, 
— pagalvojo — tai turėjo būti1 
koks pasižadėjimas. O šokiuose ! 
reikia šokti. Kad suktis, tai suk-1 

> tis.
Jis buvo pervargęs, oras švil

pavo jo gerklėje, ir šaltas pra
kaitas varvėjo jo blakstienomis 
ir per nosį. Šokėjos alkūnė smi
go į jo dešinį šoną. Argi niekad 
nepasibaigs šitas valsas?

Ai, tebūnie palaiminta dienos 
šviesa! Štai saulė pradeda skver 
btis per tankius audeklus. Ar 
negirdi giedant gaidį? Ne, tai 
ne gaidys gieda... tai kimiai šau
kiąs balsas: — Rivelli! Rivelli! 
Reikia atsikratyti šokėja, išeiti 
ir atsiliepti. Viena pastanga, ki
ta pastanga...

Rivellis atsidūrė tokioje stip
rioje dienos šviesoje, kad jo a- 
kys negalėjo išlaikyti. Iš karto 
nesuprato kur esąs. Paskui jis 
įsijautė išsitiesęs guli lovoje ir 
per savotišką, šviesulingą šydą, 
panašų tam, kokį vasaros van
duo palieka ant butelio stiklo, 
įsižiūrėjo į veidus, kurie jį su
po. Po truputį atpažįsta visus: 
motinos, brolio ir gydytojo Xi- 
pelio. Taip, tai buvo jie. Tačiau 
ir visa kita taip pat nebuvo sap
nas; priešingai, tai buvo tik
riausia iš visų tikrovių, ir jis dar 
tebejautė jos šiurkštų ir pagau- j
gaiš nukrečiantį prisilietimą.

Tuo gi tarpu daktaras JJ ap- Į 
žiūrinėjo, atidžiai stuksendamas • 
į krūtinę, kaip kad daroma su ; 
statine, norint žinoti ligi kiek 
ji' yra pripildyta. Stukteli čia, ' 
stukteli ten — miegamojo ty- i 
loję vien tebuvo girdimi jo pirš
tų garseliai. Paskui pridėjo ausį Į 
prie ligonio krūtinės. Ir Ripellis į 
buvo įsitikinęs, kad klausytojas 
negalėjo negirdėti (skausmingos 
muzikos ir kurtaus triukšmo 
laimingoje palapinėje. Ir tai jam i 
nepatiko. 1

I
— Gerai, Rivelli, gėrai. Tai 

niekis, — tarė daktaras. — Tai j
į tik kantrybės klausimas. Esame 

šokiuose... ir reikia šokti.
— Tai perdaug puikiai žinau1 

— atsakė ligonis besišypsoda-

krūtinėje, vis dar smailiaalkūnė 
neatleido apkabinimo, nenorėjo 
liautis sukaliotis. Pora sukosi po 
laukus ir kalvas... Ji buvo kaip 
sausas lapas, prikibęs prie že
mių saujos. Paskui pavirto van-

Chiea)>s Augšt. Lituanistikos mokyklos šokėjai

KRONIKA
• Architektas Vladas Dube

neckis mirė prieš 25 m. (1932 
m.). Jis buvo gimęs Sibire, kur 
jo tėvas buvo ištremtas iš Vil
niaus. Petrapily baigė architek 
tūros studijas. Po I Pas. karo 

— Tamsta girdėjai, kas per atvyko į Lietuvą, kur dėstė Me-

taip numirsime; kiekvienas sa
vo ydų ir privalumų lydimas. 
Mūsų polinkiai bus muzika, ku
rią mūsų siela gros stodamos 
priešais Dievą. Tik reikia steng 
tis sukurti gražią ^garną, ar ne 
tiesa, mažyli?

Išvertė P. Gaučys

• Dr. Albertas Gerutis, šiuo 
metu lankąsis Amerikoje, iš se
nų “Draugo” komplektų renka 
medžiagą Nepriklausomosios Lie 
tuvos gyvenimo kronikai. Dr. 
Gerutis grįš atgal į Šveicariją 
rugpjūčio mėnesį.

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

no mokykloje, buvo jam įvairių 
artimų sričių bendradarbis. Jo 
projektais buvo pastatyta Kar
mėlavos bažnytėlė, perstatyti 
Valstybės teatro rūmai; Čiurlio
nio galerijai ir meno mokyklai 
statė rūmus. Be to, pagal jo 
projektą pastatyta Vytauto Di
džiojo muzėjaus rūmai ir kt. 
Piešė valstybės teatrui dekora
cijas ir kostiumus.

• Lietuvos pašto ženklų ko
lekcija buvo išstatyta per DBLS 
dešimtmečio minėjimą Anglijo
je. Ją paruošė filatelistas V. Ta
mašauskas. Čia kiekviena pašto 
ženklų serija buvo po stiklu ir 
meniškai papuošta. Šioje paro
doje matome laisvosios Lietuvos 
istoriją: 1918.XII.27 Vilniaus 
laidą, “Srodkovą Litwą”, Lietu
vos Nepriklausomybės dvejų me 
tų laidą, Steigiamojo Seimo, 
Klaipėdos atgavimo, Lietuvos 
de jure pripažinimo laidas ir kt. 
— iki pastarųjų laikų. Be to, čia 
buvo galima matyti žymių reli
ginių pasaulio asmenybių ir ki
tokius ženklu rinkinius.

• V. Banaitis žurnale “ABN 
-Corespondence” parašė straips 
nį apie Lietuvą, tapusią Mask
vos intrygų žaislu. Straipsnyje 
pažymi, kad 1955 m. Vilniaus 
universiteto senatas, po Stalino 
pasmerkimo pareikalavo, kad 
toliau universitete nebebūtų lai 
komos paskaitos rusiškai ir kad 
būtų sumažintos vadinamos ide
ologinės paskaitos. Rezultatai — 
buvo atleistas universiteto rek
torius prof. Žemaitis. Istorijos 
profesorius Janulaitis, taipgi at
leistas iš universiteto.

• “Draugija”, svarbiausias 
mūsų kultūrinis žurnalas iki I 
Pasaulinio karo, buvo pradėta 
leisti prieš 50 m. — 1907 me
tais. Ejo iki 1923 m. (su I Pas. 
karo pertrauka). Buvo išleista 
153 numeriai. Leidėjas — Šv. 

i Kazimiero draugija. “Draugi- 
| jos” redaktoriumi nuo pradžios 
iki galo buvo prelatas A. Dam
brauskas-Jakštas. Pora atvejų 
žurnalas turėjo ir Pr. Dovydai
čio bei A. Busilo redaguotus 
priedus.

Iki I Pas. karo “Draugija” 
buvo sutelkusi maždaug 150 ben 
dradarbių. Joje tilpo daug stu- 
dijų, o taip pat čia pradėjo ro
dytis su savo kūryba ne vienas 
vėlesnysis iškilus rašytojas.

• “Lietuva — daugelio vokie
čių tėvynė”. Tokia antrašte Vo
kietijos laikraštis “Velberter 
Zeitung” 76 nr. įsidėjo straipsnį 
Lietuvos vokiečių suvažiavimo 
proga Duesseldorfe. Čia auto
rius A. Unger prisimena, jog 
lietuvių kalba iš visų Europos 
kalbų turi seniausius bruožus ir 
artimiausia senajai sanskrito 
kalbai. Be to, mini Lietuvos gam 
tą, kalba apie Lietuvos vokie
čius, jų repatriaciją iš Lietuvos, 
jų sugrąžinimą atgal ir pagaliau 
jų pasitraukimą 1944 metais.

• Dail. Jonas Pilipauskas nu
piešė liet. dailės par. katologui 
viršelį. Paroda buvo atidaryta 
birželio 28 d. Chicagoje. Paro
doje dalyvauja 50 dailininkų.

• V. Procuta neseniai Naujo
joje Zelandijoje baigė architek
tūros studijas ir pradėjo darbą 
vienoj architekto įstaigoje Auc- 
klando mieste.

• Jonas Gumbelevičius, stu
dijavęs chemiją Indiana Techni- 
cal College, Fort Wayne, India
na, gavo tos kolegijos 
pažymėjimą.

baigimo

• Putliame, Conn., katalikų

akademiją šiemet baigė 27 mer
gaites, tarp kūnų buvo ir 7 lietu 
vės. Lietuvaitės gyveno Nekalto 
Prasidėjimo seserų, bendrabuty
je Putliame, šioms mergaitėms, 
be to, buvo dėstoma lituanisti
niai dalykai ir kt. Tuo jau rūpi
nosi lietuvės vienuolės, 
su kūrybos pasauliu. Jau Lietu
vos augštesniose mokyklose dės 
tė literatūrą. Emigravęs į Aust
raliją, neleido plunksnai rūdyti 
nė kengūrų žemėje. Dabartiniu 
metu yra apsigyvenęs Kalifor
nijoje ir sėkmingai talkina prie 
“Lietuvių Dienų” žurnalo.

Novelių rinkinys papuoštas 
dail. A. Kurausko skoningu vir
šeliu.

• Dail. Adalbertas Staneika 
ir dail. Adomas Varnas yra vie
ninteliai du gyvi likę iš tų lietu
vių dailininkų, kurie dalyvavo 
dailės parodoje Vilniuje prieš 
50 metų. Tai buvo, galima sa
kyti, pirmutinė dailės paroda, 
su genialiuoju K. Čiurlioniu pry 
šaky, reikšminga Lietuvos meno 
istorijai. Rodos, šis įvykis bū
siąs dabar, po pusės šimto metų, 
iškilmingai paminėtas.

• Gamtos apsaugos konferen
cija Vilniuje svarstė augalų, že
mės turtų apsaugos, kultūros 
ir gamtos turtų apsaugos ir kt. 
klausimus.

MULTIPLE SCLEROSIS?
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, įduodama jiems 
šviesesnės ateities viltj gyvenime.

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

IIOSPITAL

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 

GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N SA TT J A
19 5 7 

CHRYSLER 

*2811

NAUJA
19 5 7

PLYMOUTH

*1732

S

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotu automobilių už labai atpigintas kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir . remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER _ PLYMOUTH DIRECT FRCTORY DERLER

' 4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-151 “i

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 skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

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

FEDERAL —

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus 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 MACKIEVVICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

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

|M>

Standard Federal Savings

hiuiii 11 fl1 i * Iii
i -

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: VIrginia 7-11AI
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KODĖL ALEKSANDRYNAS?
DR. ANTANAS KlICAS, Scranton, Pa.

Ben. Babrauskas (1957 birže- net mūsų kultūrininkai turės ne 
lio 15 Draugo priede) paaiškino, malonaus vargo paaiškinti kita- 
kad Kultūros fondas imasi leisti tavčiams moksPninkams, kurie 
Lituan.stikos instituto vardu veikalu domėsis, k p reiškia A- 
pirmąjį jo leidinį, prof. Vaclovo leksandrynas. Visiems būtų 
Biržiškos Aleksandryną. Tasai daug geriau, jei šį paminklinį 
veikalas būsiąs mūsų senosios lietuviu raštu istorijos veikalą 
(ligi 1865) raštijos žinynas, tri- nerištų su jokio asmens asocia- 
juose tomuose talpinąs lietuvių cija. Tokia antraštė, kaip Lietu- 
rašytojų biografijas ir pagrin-|Vių raštija, raštijos istorija ar 
dines žinias apie jų raštus. Jam j raštijos žinynas ne tik aiškiai 
išleisti yra telkiamos visuome-' anibūdintų veikalo esmę bei pas-
nės aukos bei prenumerata ($5 
tomas).

Nė kiek neabejodamas dėl vei 
kalo vertės ir jo reikšmės mūsų 
kultūros istorijai, norėčiau pasi
sakyti dėl jo pavadinimo. Ligi 
šiol man vis buvo neaišku, ko
dėl toks veikalas vadinamas A- 
leksandrynu. B. Babrauskas aiš
kina, jog prof. Vacį. Biržiška 
“paėmė konkrečiai vieną tikrinį 
vardą Aleksandrą ir iš jo pada
rė sutelktinį, kuopinį vardą — 
Aleksandryną, tuo pagerbdamas 
savo mirusią žmoną Aleksan
drą”.

Visa tai labai gražu. Ir būtų 
ntt tikslu, jei lietuviai rašytojai 
būtų vadinami ne pavardėmis, o 
vardais ir dauguma jų 'būtų bu
vę Aleksandrai. Tačiau šis vei
kalas yra kitokio pobūdžio ir 
jam parinktas atsitiktinis as
mens vardas, nė kiek neapibū
dinąs knygos rūšį, visai netinka. 
Juk vargu, ar mes būtume džiau 
gęsi, jei dr. V. Sruogienė, pa
gerbdama vyrą, savo Lietuvos 
istoriją būtų pavadinusi Baly- 
nu, Smetonos gerbėjai, jo raš
tus — Smetonynu, Lazdynų Pe
lėdos raštus — Pelėdynu... Kita 
vertus, Aleksandro vardas lietu
viuose nelabai dažnas, o mūsų 
istorijoje jis turi net koktu pri
minimą carų Aleksandro II ir 
III, kurie uždraudė ir persekio
jo lietuvių spaudą, o mūsų knyg 
nėšius pūdė kalėjimuose ir trė
mė į Sibirą.

Vien jau pastaroji asociacija 
ne vienam, ir man pačiam, gali 
atrodyti lietūvių rašytojų įžeidi
mu, Tikiu, kad ir pats velionis 
autorius, jei kas būtų į tai at
kreipęs jo dėmesį, būtų antraš
tę pakeitęs. Tai turi padaryti! 
dabar, kol nevėlu, veikalo leidė- 1 
jai, ypač, kad jie nėra privatūs' 
asmenys, bet patriotinės lietu-1 
vių visuomenės remiamų orga
nizacijų atstovai. To nepadarius,1 
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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.

Teiel. HUmboidt 6-3353
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIII

kirtį, bet ir derintųsi su paties 
veikalo orumu.

Keldamas šiuos dalykus, ne
sitikiu pažeidžiąs velionies va
lią ir šviesią jo atmintį. Tuos vi- • juo^ Tininio novelių rin- 
sus su Aleksandrynu surištus j kinys “Sužadėtinė” jau išėjo iš 
dalykus galima išdėstyti veika- j spaudos. Išleido Terra. Knyga 
lo įžangoje arba poantraštinia-1 turi įso pSp įr joje telpa šie gra
me lape, kur paprastai rašomos; žūs, nuotaikingi kūriniai: Sesuo 
dedikacijos. Literatūros istorija' Agnietė, Moteris su gedulu, Gei- 
teikia juk ne vieną pavyzdį, kur I ša, Našlė, Madona, Safyrai, At- 
veikalą kiti vėliau pavadino ki- siteisimas, Urna, Atgailos psal-

Tautinių šokių grupė Grandis

taip negu autorius.

Kultūrinė kronika
• Ignas Čepulis Vialidad Na- 

cional elektros stočių inspekto- 
rils Argentinoje * tarnybos rei
kalais lankėsi keliose P. Argen
tinos provincijose. Buvo nuskri 
dęs net į Ugnies Žemę inspek
tuoti vienos elektros stoties. P. 
Čepulis savo gabumais ir stropu
mu laimėjo didelį pasitikėjimą 
ministerijoje ir dažnai gauna 
ypatingų uždavinių elektros sto
tis tvarkant.

• Alg. Kezys, S. J., gavo filo
sofijos magistro laipsnį West 
Baden kolegijoje, Ind.

mes, Žilo plauko istorija, An
driejus Vinkšna, Sužadėtinė, Pa 
vydas, Pagunda, Afroditė.

Autorius jau mums buvo pa
žįstamas iš periodinės spaudos; 
su šiuo pirmu savo veikalu už
sirekomenduoja kaip talentingas 
beletristas. Jo novelių intryga 
stipri, stilius savitas, 'pasakoji
mas lengvas, temų įvairumas 
ryškus. Autorius susigyvenęs
• Juozas Ramanauskas bai

gė architektūros studijas Drexel 
institute, Philadelphijoje. Gavo 
aukso medalį ir dalinę stipendi
ją toliau studijuoti.

• Lietuvaičių Seserų institu
to leidinio “LSI Banner” pasiro
dė 4 nr. Čia randam ištrauką 
iš “N. Vaidilutės” apie liet. mo
ters inteligentės pareigas, o taip 
pat ir informacijų apie vasaros 
mokyklų reikalus.

• Dail. Povilas Puzinas pie
šia A. Barono veikalui “Mėne
siena” viršelį. Knyga leidžiama 
Chicago je.

FLORIDA — FLORIDA
Atvažiavę į Floridą sustokite, 

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

3415 So. Halsted Street 
Pilnas pasirinkimas naujų ir var 
totų Singer siuvamų mašinų. 
Mes atvyksim į jūsų namus ir 
patikrinsime jūsų siuvamą ma- 
šiną nemokamai. Tel. FR 6-3905.
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R A°S
CATERING SERVICE

FOR ALL OCCASIONS
Buffet or family style dinners 

Weddings, Banųuets, Receptlons, 
Ordinatlon Dinners, Communion 
Breakfasts, ete. (’hleagii and AU 
Suburbs.

Days Gali VIctory 2-8870.
Kvenings — HAymarket 1-5908. 
Proprietors: Mr. & Mrs. Vuskis

IOB

JEI TIK BALDŲ REIK,

PAS
TIESIAI EIK.

žemiausios kainas Chicagoįe. Išsimokėjimui iki 3 m.
Air conditioner, Emerson, Admiral, Hot Polnt,

Westmghouse ir kiti tik ..j.............•”••••• ............... $149.00
8 cub. pėdų šaldytuvai, Frigidaire, Admiral, Westing-

house, Norge ..............................................  ...................... $159.00
Virimui gesiniai porcelano pečiai .... ........................... $ 89.00
Skalbimo mašinos geriausių firmų ........  ......................... $ 89.00
Automatiško, skalbimo mašinos .........  ......................... $189.00
Gesiniai ar elektriniai džiovintuvai.................. ...................$149.00

___ SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
isofos dienai, nakčiai lovos parduodamos po $69.00

pas mane tik .............. ........................................................ $ 39.00
5 dalių svečių kambario baldai (sofa, kėdė, otonuuą

2 pagalvėlės) kitur parduodama po 150.00 dclerių
pas mane tik ........................................... ..........................$ 99.00

2 dal. Nylon setai išpardavimuose siūlomos po $289.00
pas mane tik ................... ................................................. $229.00

MIEGAMO KAMBARIO BALDAI
Metalinės lovos visų dydžių tik .........  ............................... $ 9.95
Medinės, ąžuolo lovos ................  ....................................... . $ 29.50
Vatiniai matracai ..................  ...................................... ••• $ 12.50
Spyruokliniai matracai parduodami po $39.95 dabar tik j j 26.50
2 dalių ąžuolo miegamo kambario baldai reguliariai

parduodami po $199.50 dabar tik ........................ t.
4 dalių miegamo kambario baidai vertės $400.00 tik
3 dalių miegamo kambario baldai visur parduodami po

$199.00, pas mane tik ................ ......................... $149.00

KILIMAI
9x12 kilimai parduodami pc $59.00 dabar tik.................C
9x12 kilimai vertės $99.00, pas mane lik.........  £

RADIJO IR TELEVIZIJOS
17 bichų televizijos $149.00 vertės tik............................. $ 99.00
21 inchų televizijos $189.00 vertės ..........  ..................... 114100
24 inchų televizijos $209.00 vartės

Atsilankę rasite daugybę Idtų 
miausiomi kainom f bicagoje.

Perkant baldus, nežiflrint kurioj čhieagm daly gyvi 
te, Jums apsimokės aplankyti mane, palyginti kabina Ir pirk
ti pigiau, negu bet kur ldtar.

$ 99.00 
$249.00

39.00
69.00

Chicagos švariausias Ir mod r- 
aiškiausias Pikniku Daržas — 

BUČO D r R 2 A S
WILL0W WES7 <NN AND 

PICNIC GNOVE
83rd and Wlllow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

1199.00

MAJOR FURNITURE,
3207 So. Halsted Street

INC.
Tops for Better Golf

• YORK •
GOLF CLUB

* Dail y Fee • 18 Holes
22ND A YORK ROAD 

Route 2, Hinsdale, Illnois
For Information call 

FACULTY 3-1400 
VINCENT DI TELLA. Pro.

Telefonas _ CAIumef 5-3207
Vedėjas E. RUDAITH

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai. ,
pirm. ir ketv 9—9:36 vai.

Liepos ir rugpjiūčio mėn. krautuvė sekmadieniais Imis uždaryta.

Uždaros Rekolekcijos 
Notre Dame Uni-tete

Didžiosios metinės uždaros re
kolekcijos vyrams Notre Daime u- 
niversiteto šiais metais įvyksta rug 
piūčio 15-18 dd„ 1957.

Šios metinės rekolekcijos būna 
labai iškilmingos ir jose dalyvau
ja nemažas skaičius vyrų iš visos 
Amerikos. Žymiausieji kalbėtojai 
ir pamokslininkai būna kviečiami 
ir kiekvienais metais tikrai nuosta
bių dalykų vyksta. Patalpos yra 
tikrai puikios ir patarnavimas vi
siems susirinkusiems būna nepa
prastai geras. Pati Notre Daime a- 
pylinkė yra viena iš gražiausių 
universitetinių aplinkumų.

Per 17 metų suvinš 60,000 vyrų 
yra atlikę rekolekcijas Notre 
Dame universitete. ,

Chicagoįe paskambinkite W. Ma- 
loney CE 6-2454 arba BE 8-8131. 
Notre Dame universitete reik skam 
binti: CE 4-9906.

įtrinkite dien. Draugą’

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
resu: 2511 W. 69th St., Chicago 
29, Illinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRtspect 8-4585.

.lOE’S SERVICE STAT1ON 
Joe Tcmplin, Prop.

Now is the tlme for Spring Tune- 
Up. Complete auto Service. Standard 
Gas — Oil. Lubrlcation, Tire and 
Battery Service. Greasing. Complete 
Auto Service.
2758 W. 51st St., corner California 

Avė. GR. 0-9000.

NOTRE DAME LA Y RETREAT
OUR LADY 0F FATIMA RETREAT HOUSE

NOTRE DAME, INDIANA
RETREATS ft$r: MEN, W(>MEN, HUSBAND & WIFE

(F’riday to Sunday)
Completely air-conditioned 40 rooms with. shower and private 

facilities. Accommodations 40 to 60 persons.
1957
June 21-23—4th Degree Knights of Columbus Retreat

(Res. Open)
June 28-30-^-Husband and Wife Retreat (Reservations Open) 
July 5-7—SPECIAL TEACHERS RETREAT Chicago and

Vicinity (Res. Open).
July 12-14—Husband and Wife Retreat (Res. Open 
July 19-21—Retreat for Women. N.C.C.W. (Res. Open)
July 26-28—Husband and Wife Retreat (Res. Open)
Augųst 2-4—St. Viator’s—Young People’s Club (Res. Open) 
August 9-11—Husband and Wife Retreat (Res. Open).
August 15-18—Annual Laymen’s Retreat for Men.
August 23-25—Third Order St. Francis, Chicago (Filled) 
August 30-Sept. 1 Husband-Wife Retreat (Res. Open)
FoV reservations or further Information, telephone or krite:

RETREAT DIRECTOR, NOTRE DAME, INDIANA 
Telephone, Notre Dame, Indiana — CE 4-9906

or W. J. MALONEY, ROOM 1911,
231 So. LaSalle Street, Chicago 4, III.
Telephone ČE 6-2454 or BE 8-8131

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR Į KITAS 
EUROPOS ŠALIS

Mes esame vieninitelė agentūra kuri gali siųsti 20 svarų 
netto svorio naujų ar vartotų daiktų. Mūsų firma Švedijoje duo
da pilną garantiją už kiekvieną siuntinį. Mes ifgi siunčiame vais
tus ir maistą.

10 svarų cukraus ir 10 svarų ryžių .............. $18.50
Del pilnesnių informacijų rašykite arba telefonuokite

JO S CLEANERS
3834 W. 24th Street Tel. LAwndale 1-2542

Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Tai ne tušti žodžiai, liet TIESA, kad mes siunčiame labai atpigintas 

angliškas medžiagas, avalynę, vaistus, šveicariškus laikrodžius ir t. t. 
Didelis pasirinkimas spalvų ir rūšių. Siutlniai pilnai apmokėti Ir ap
drausti. Patiems išsirenkant siuntinį iš katalogo pavyzdžių, reikia už 
pilnų, ar ne pilnų siuntinį pridėti 36.50. o į Azijos SSR 38.30. švediški 
standartiški maisto siuntiniai pilnai apmokėti, Tik J Azijos SSR reik pri
dėti $1.40 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 — 318.00—19.50 
Vyriškiem paltam medž. 3 y. buvo 318.50—68.60, dabar—315.20—54.00 
Worsted dryžėta siūtams 3 >4 y. buvo 32.00—36.40, dabar—323.89—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. H ................. $13.34
20 sv. cukraus
No. 0 ................. $23.00
20 sv. k. taukų
No. 30 ............... $14.00
20 sv. pirmos rūšies 

kvietinių miltų
No. 40 ............... $20.00
15 sv. bac. lašinių 

5 sv. salami dešros
No. 30 ............... $31.05

2 sv. kumpio

2 sv. salami 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 sv. šokolado

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

atskirų prlmokėjlmų 
vienų Iš Šių daiktų: 
Delm. rėžtukų.. $5.40 
Skustuvų Hoeh-

schllff ........... $4.30
Skustuvų Franc-

Schllff ........... $2.80
Nylon kojinių

2 poros .... $4.40
4 špfiliukės siūlų $1.00 
Vyriškos kojinės

1 pora ........... $1.53
Reikalaukite katalogų.

PATRIA GIFT PARCEL CO.
3741 W. 20th SI., Chicago 23, III., USA., tel. CR 7-2126

Darbo vai., išskiriant šventadienius, 9-—6 vakare
6250 So. Westem Avė. (kampas 63 G.), Chicago 29, m., USA 

4127 So. Richmond St., (prie Archer Avė.) Chicagc 82, III., USA. 
Tel.: LA. 3-3393

Pirmad, ir Ketvirtadieniais 3—7 vai., Šeštadieniais 10—5/ vai.

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

įsldėdami Juozo Spaičio aluminiajus “S t o r m 
Windows” landus. Juos turint nereikės rūpintis 
kiekvieną pavasarį ir rudenį langų išėmimu ir 
sietelių sudėjimu. J. Spaičio aluminijaus “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
825# So. Halsted St. Tel. VIctory 2-0472
Galite skambinti kasdien arba atvykti į mūsų 
įstaigą, nuo 9 vai. iki 6 vai. vak. Pirmad. ir ket- 
vtrtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. PRISTATYMO 
LAIKAS 3—4 SAVAITES. SIUNČIAME: Maisto. Tekst. Medžiagų, Odos ir’ 

kitokius siuntinius.

TEKST. MEDŽIAGŲ STANDARTINIS SIUNTINYS Nr. 2 kaina $42.30 
3 metr. vilnon. medžiag. kostiumui; 3 metr. viln. medžiaga paltui; 4 metr. pa- 
mušalinės medžiagos; 3 poros moter. nylon kojinių; ir pavilkinys (ladies slip) 
mot. Kaina $35.50 plius pers. lič. apdr. mokestis $6.50. Viso — kaina $42.00.

OR B I S
4414 South Rocktvell -Street, Chicago, III. Y Arda 7-2445

298 Bathurst St. Toronto 2B Canada EM 4-2810

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnim namas, baldas, automobilius 

sr šiaip ką apdransti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą p«r mfisų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompaniją:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT
AMERICAN INDEMNITT COMPANY

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’8 FTTND INSURANCE COMPANT
FIREMANS INDEMNITT COMPANT 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT
MAS8ACHIJSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT
PEARL AS8URANCE COMPANT 
RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

WE8TERN FIRE INSURANCE COMPANT 
VVE8TERN CASUALTT A SURETT COMPANT

‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrriten

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

Telefonas CEntral 6-5206
J?

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, YVashington, 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
Chicago 8, Illinois Tol.: Vlrglnla 7-6430
7

VAISTAI LIETUVON!
IR f KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS

SEROMICINAS

LARGACTIUS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOM VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1870 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO 22, nr

Telefonai BRunswick 8-8419 ir 8-9494 

Vaistų pristatymą Iletuvon Garantojame laike 7-10 dieną

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje
1608 W. 47th St, Tol. LA 3-9670

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIŠMANTAS, aav.

1805 Wost 46th Stroot
Chicago 9, III. Telef. LAfayetže 3-8085

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

l
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KAS TIK TURI GERĄ SKONJ - 
» PERKA PAS L1EPONĮ.

VISKĄ

Lietuvių Prekybos Namai
5 METŲ JUBILĖJAUS 

PREKIŲ IŠPARDAVIMAS
Prekės be brokų, sugadinimų, naujausiu stiliaus, geriausių A- 
iperikos fabrikų, kainus be užsiprašyino, Išmokėjimai iki 3-jų 
metų. Pirkėjų sąskaitos neparduodamos finansų kompanijoms.

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

padaro miegama lova, Pas mus pirk si te tiktai už $ 59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman 

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

Už $200.00 parduodama Simons 57 metų stiliaus sofa ir 
fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 me
tų, pas mus dabar tik .................................................... $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos staliu
kas su formica viršumi ir du lempų staliukai dova 
n.ai, pas mus tik ................................................................ $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambaric baldai, Karpen,
Pullinan, Shnmons, Northome, Hovvard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik ........ ..............$380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Pu $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo medžio

pas mus .............. ......................................................... $ 39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stikle veid
rodžiu, pas mus ........................................................................ $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidabruo

tu veidrodžiu, Bookase lova, dvi puikios lempos, pas 
mus išparduodama po........................................................$149.00

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

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

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 daliu baldai, ąžuolo, riešuto su

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

liaus tik ............................................................................... $199.00
Už $500 parduodami 9 dalių valgomieji, su šlifuoto stik

lo stumdomom durim, pas mus šiame išpadavime tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

to, ar šviesaus rnahagoni, su puikiu formica baru pas 
mus tiktai................ ...................... .................................... $550.00

Šis valgomasis susideda i 17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formįca viršum, su ketu

riom kėdėm, įvairių spalvų pas mus tiktai.................. $ 39.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių

spalvų, pas mus tiktai ........................................... .. $ 59.00
Už $140.00 siūlomi, Formica stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00

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

raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaustu
kas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai ................ ................................. $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar mahago-
ni spalvos su formica viršumi pas mus birželio m. tik $ 49.00

Už $40.00 parduodamos knygom spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar rnahagoni spalvos šį mėnesį $ 29.00

UŽ $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maha-
goni, pas mus tiktai ....................................................... $ 69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stiliaus, šu šlifuotu
stiklu, pas mus tiktai .................................................... $149.00

Už 120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto stik
lo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto ar 
šviesaus rnahagoni medžio pas mus tiktai ...............$ 70.00

MATRACAI, LOVOS
..Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai .......... $ 12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $ 19.50 
Už $50.00 parduodami Simons matracai 15 metų garantija $ 39.00 
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tik per išpardavimą $ 9.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo hnport. kilimai 30x54” $ 5.00 
Po $69.00 parduodami v ilnos ir rayon, įvairių spal. kilimai $ 49.00 
Po $100.00 parduodami A. Smith, Mąggee, Bigelovv vilnos

kilimai pas mus tiktai ........................... ........................ $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 100%

sq. yard’as ............................. ?...................................... $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub. pėdų šaldytuvai Admjral,

Westinhouse, pas mus tiktai ........................................... $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asmenų

šeimai, pas mus tiktai .................................................... $249.00
Už $130.00 siūlomi porcelano viršum pečiai, pas mus sį m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, neduš-

tamo porcelano, pas mus tiktai ...................................$149.00

TELEVIZIJOS IR RADIJO
Balti radijo aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai $ 15.00 
T V ArC, Zenith, Adnriral, Dumont, General Klectris, sta

lo modeliai ............................................................. ............ $ 99.00
TV anr grindų pastatomi visų fabrikų šviesus ar tamsus

medis ’57 metų modeliai šį mėnesi už .. .. $$199.00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

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

• “Nulenkiu galvą prieš ta

ve” — tai skulptoriaus Dagio 
darbas, buvęs išstatytas Montre 
alyje, Kanadoje, vietos dailinin
kų parodoje. Šis skulptorinis kū
rinys laimėjo pirmąją vietą. Jo 
reprodukcija buvo įdėta Montre- 
alio laikraštyje “Montreal Ga- 
zette”. Kiek anksčiau t<as pkts 
skulptorius dalyvavo vienoje pa 
rodoje ir Toronte, kur irgi sėk
mingai pasirodė. Be jo, čia da
lyvavo ir dail. A. Pocius.

• Kuli. Ant. Rubšys, San Die
go Kunigų seminarijos Šv. Raš
to profesorius nuo šio rudens i 
išvyksta į Romą baigti Šv. Raš
to studijas, kurias mano vaini
kuoti Šv. Rašto doktoratu.

• Ornamentinis kryžius-Rū- 

pintojėlis statomas Anglijos Lie 
tuviu sodyboje.
imiiaiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii

RADIO PROGRAMA
• ftadlo Programa iš stotie* 

WBMH, 1090 kll. sekmadieniais 12- 
18:80 vai. per pietus: liet. muzika 
dainos. Ir MagdutGs Pasaka Blznlt 
reikalais kreiptis J Steponų Minką 
Haltle Elorists, Gelių Ir Dovanų Kran 
tuvę, 502 R. Broadway So Bostc 
27, Mass Tol So. 8-0489. Ten ųe 
irsnnamH 'alk .Draugas“ 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GUŽAUSKU
BKVKRLY HILLS GELINYClA, 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban»- 
tų, laidotuvių ir kitų papuošima.

2443 West 63rd Stree*
Tel. PRospect 8-0888 ir PR 8-0884.

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, •
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospeet 6-7960

IONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad...................... .......................................................................... 9—9:30

J . Kitom Dienom. ...................................................................... 9—6.00

Sekmadieniais: .................................. 12—5 valandos
«'? bi dkf •

MOYJNG
DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 

SAUGIAI PERKRAUSTYS 
JŪSŲ BALDUS!

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

J

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Tautinių šokėjų grupė Neringa

KULTŪRINE KRONIKA
• Dr. A. šerkšnas neseniai 

pradėjo eiti mūsų vienintelio vai 
kų žurnalėlio “Eglutės” redak
toriaus pareigas. A. šerkšnas 
— vienas iš žymiųjų mūsų pe
dagogų.

• Vytautas Alantas šį rudenį 
mini 25-rių metų savo draminės 
veiklos sukaktį. Ta proga yra 
numatoma Detroite pastatyti 
naują jo veikalą.

• Kazys Bradūnas savo žodį 
knygai “Mano pasaulėžiūra” ra
šo eilėmis.

juostos suspėta susukti Kuršių 
Neringoje iki rudens. Likusią 
dalį teko užbaigti Jaltoje. Pa
grindinė filmo mintis: “Kol ne
vėlu, žmogus privalo susirasti 
savo tikrąją vietą gyvenime”.

▼ M. Aleškevičifitė, J. Stasiū

nas, E. Saulevičiūtė — gerai reiš 

kiasi Lietuvos scenoje.

KADA IK KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Šiame leidinyje Ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Securlty) {statymas su 
nauJaiisiaLs I »5« metą papildymais, 
būtent: i) Oficialūs penstlų Ir pašal
pų lenteles, 8) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų {statymas 
(Workmen’s Compensation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
sižetdlmus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:
. -‘DRAUGAS?

4545 West 63rd Street u:
- Chicago 29. Illinois

Okupuotoje Lietuvoje
▼ Lenkų literatūra Lietuvoje., 

Per 1956 m. okupuotoje Lietu-1 
voje išleista įvairių pavadinimų 
lenkų rašytojų vertimų į lietu
vių kalbą 100,000 egzempliorių; 
jų tarpe buvo išleista V. Rei
monto “Kaimiečių” 4 tomai, M. 
Belickio “Bakterija 078” ir kt. 
Nemažai knygų Vilniuje išleista 
ir lenkų kalba: V. Ręimonto “Pa 
žadėtoji žemė”, A. Mickevičiaus 
poemų ir dramų rinkinys, J. Tu- 
vimo “Lenkų gėlės”; ir kt. Pas
kutiniu metu išleista B. Prūso 
“Lėlė” (du tomai), J. Andžijevs 
kio “Pelenai ir deimantai”, jau
nimui E. Niziurskio “Padaužų 
knyga”. Artimiausiu laiku nu
matyta išleisti E. Ožeškienės 
“Prie Nemuno” ir “Chamas”, A. 
Mickevičiaus “Vėlinės”, St. Že- 
romskio “Benamiai žmonės” ir 
kitos.

▼ Vilniuje ir gretimuose ra

jonuose veikia 287 lenkiškos vi
durinės, septynmetės ir pradžios 
mokyklos. Naujoje Vilnioje 
įsteigtas Mokytojų institutas 
lenkams mokytojams paruošti;

I Trakuose veikia lenkų pedago
ginė mokykla.

▼ Lietuviška kino komedija 

“Kol nevėlu...” pradėta rodyti 
Vilniaus ir kituose kino teat
ruose. Tą filmą kuriant tiek il
gai užsitęsė ginčai dėl scenari
jaus, kad filmuoti tebuvo pra
dėta vidury rugpjūčio mėn. 
(1956 m.). Vos 30% naudingos

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
koma paskaityti gauriaf * sptĮfofci 
iliustruotą VANDOS
pasakų krtygą —

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS'

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pnsl. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, UI.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Rvenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAIS 
PRISTATOM !
Visokių Ralių 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai, 
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienaia iki 3 vai. vakaro

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei pervežimu* 

*š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 

JŠIJŠIJP Jšf Jšf JPSP JR Jšf JP jšf IR JKJ9. J9t Jšf Jšf JŠE Jšf JšfJŠE JN3NN6

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vloe-Preaident

6819 So. Wesfern Avė. Tel. GRovetilll 6-3746

y-,' m

S

| paminklų p-t-'p-T ir atgal mes visuomet parūpinama 
- * tranaportadją automobiliu.

Atdara kaadtan Ir, aakmadlenlala nuo 9 vai. ryto Iki B vai. popiet

IŠSIRINKITK DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIU DIENOJE! 
JOKIO IMOKIJIMO. SUMOKtanre KAPINIO DIENOJE.

f** IŠ TOU IR ARTI
NAUJI OUNU.I TPOKU-NAUJAUSI NPAUSTrr^O !pa nrf Al

NJUĮ M KTU PATTPINIAS- Pl&US IP SĄŽININGAS PATAPMAVPtAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
8022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel ū/Aikmok 5-9?09j

Atliekame dideliu. T irius automobilių remontus Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame uitomnhilių dalie 

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospeet 8-9842, Namu tel. VVAlbrook 5-5934

L

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CAS1MIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

# Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UQO6fl0 VALANDOJ

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

00M S* Weetatm An Air CondJtioned koplyflh 
7-86M — 7-8601 Aųtomobillama vieta 
berto nrrene kitoM mieste dalyaei geualme 

koplydlą eršlae Jūeų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermifage Avė.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9852

'•j ' --------------------- ,
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ.

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0w«ball 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias' Ambulansų patama- 
' vimas dieną ir nak- 
I tį. Reikale šaukti 

*mua.

v s o s e Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 

tuojau patarnaujame.

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

VASAiTis -Tutkus
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, 111 Tel. OLymplc 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICT
2424 W. 69th STREET ItEpublit 7-1213

2314 W. 23rd PLACE___________________ _____ Vlrginia 7-6672

vančefūneraThome
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOvvnliaU 3-9687

I
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CrVVjETVOfAS
Redaguoja ST. SEMENIENE, 3321 S. Halsted St., Chicago 8, , III., Tel. CLiifside 4-5665; Vlrginia 7-0618

SŪNUS
DANUTE BRAZYT E, Chicago, III.

Už siauro, augšto lango gin
čijasi žvirbliai lyg kaimietės tur 
gųje, ant nuobodžiai pilkos sie
nos didžiulis laikrodis lėtai brau 
kia rodyklėmis per juodus skait
menis, tarsi bijodamas nubaidy
ti, ant stiklo sutūpusias, dulkes. 
Kambario vienatvėje, tarp ciga
rečių nuorūkų ir pasenusiu laik
raščių, laukime susmukęs vyras. 
Jo jaunas veidas patamsavęs va
karykščios barzdos atolu, o a- 
kys, neramiai aplėkusios mažą 
kambarį, tankiai grįžta prie ne
rūpestingojo laikrodžio.

— Kad kas nuvytų botagą 
laikui pavaryti, — lėtai išdekla- 
muoja vyras pirštuose maigy
damas tuščią cigarečių dėžutę.

Subraška durys ir jis pašoka.
— Ar ilgai ? — beveik šaukte 

sušunka besišypsančiam veidui 
tarpduryje.

Kažkur nuaidi trys skardūs 
varpelio dūžiai, suklinka kūdi
kis.

— Netrukus, netrukus... — 
baltas chalatas sušlama ir dings 
ta palikdamas kambaryje aitrų 
vaistų kvapą. Vyras vėl sudrim
ba žaliame minkštasuolyje.

— Aš neturėčiau skustis lau
kimu,—mąsto paskandinęs žvilg 
snį vasaros saulės nuauksintoje 
gatvėje, — juk Renei kur kas 
blogiau...

Kodėl jam paliktas tik bereiks 
mis, bejėgis laukimas, kada ji 
kankinasi kažkur už daugybės 
baltų durų ilgo koridoriaus ga
le. Tačiau šiuo atveju vyrai vi
suomet lieka nuošaliai. Tikriau
siai ir jo tėvas panašiai nerima
vo prieš daugelį metų. Laukė, 
keikėsi, meldėsi ir laukė. Prisi
minęs tėvą, vyras nusipurto lyg 
staigiai įbridęs šaltan vandenin. 
Juk tik dėl jo tiek nesutarimų 
ir ginčų su Rene turėjo.

— Kokios nelogiškos mote
rys! — nepatenkintas sumurma 
jis. — Seniems žmonėms prie
glauda yra pati geriausia vieta: 
puikus maistas, rūpestingai pri
žiūrima sveikata, užtikrintas po 
ilsis, — vyras sutraukia tankius 
antakių lankus. Renė visuomet 
buvo tėvo pusėje, gal tik dėl to 
jis tiek spyrėsi. Ji būtinai no
rėjo senuką laikyti tuščiame sve 
čių kambaryje, kurį jie, dažnų 
svečių neturėdami, buvo paver
tę atliekamų daiktų sandėliu.

— Bet jis tavo tėvas, Pauliau, 
— pradėdavo ir baigdavo visus 
ginčus Renė, lyg tai būtų pakei
tę faktą, kad jo tėvas yra senas, 
nejudrus kaimietis, kurio aki
ratis baigiasi mėšlavežiu ar bul
vių sodinimu. Jis taip nesideri
no prie modernaus saliono bal
dų, netiko linksmų, gudrių Pau
liaus draugų tarpe. Vyras net 
svečių buvo pradėjęs vengti.

— Prieglaudoje jis puikiai ap
rūpintas, — garsiai sako Pau
lius, norėdamas paslėpti mažą 
nerimo ir gėdos knibždės} kažku 
riame sielos užkampyje.

Įsiknisęs savo mintyse, vyras 
pamiršta skaičiuoti minutes, to
dėl staigus durų atidarymas jį 
nugąsdina. Šį kartą gydytojas 
nelieka tarpduryje, bet žengia 
prie Pauliaus ir, sugriebęs jo 
drėgną ranką, nuoširdžiai pakra 
to.

— Jau? — vos įstengia suju
dėti vyro lūpos, o akys skverbia
si į geraširdiška šypsena plyš
tantį veidą.

— Na eikš, parodysiu naują 
sūnų!

— Sūnų, — taria Paulius ir 
kambarys ima siūbuoti. Valan
dėlę spokso į gydytoją, lyg ne
supratęs paprastučių žodžių. — 
Sūnų! — pagaliau ąurinka — 
Mano sūnų! — ir palikęs geros 
žinios pranešėją, smunka į kori
dorių augštyn mėtydamas kojas.

Už plataus lango eilių eilėmis 
miega kūdikiai ir Paulius galais 
pirštų pabarbena į storą stiklą. 
Baltai uniformuota mergina pa
kelia iš mažos lovutės mėlyną 
ryšulį ir prineša artyn. Vyro vei 
de gimsta nustebimas, pagarba 
bei pasigėrėjimas. Tačiau sūnus 
guli tarp vystyklų tvirtai už
spaustomis akimis, mažas ranku 
tęs sugniaužęs į kumštis, ne
kreipdamas dėmesio į vyrą, tik 
ką tapusį jo tėvu. Veltui Paulius 
pora kartų sucipsi lūpomis ir 
mėgina plasnoti rankomis.

— Aš tėvas! — išdidžiai įpirš
tu duria sau krūtinėn ir pasiun
čia laimingą šypsnį baltajai mer 
ginai, laikančiai jo sūnų. Galvoj 
ūmai darosi lengva lyg išgėrus 
stiklą stiprios degtinės.

— Miegok ir ilsėkis be bai
mės, sūnau, nieko šiame pasau
lyje tau netruks, — iškilmingai 
taria vvras — Aš, tavo tėvas, 
tai užtikrinu.

Paulius dar kartą pamoja mie 
gančiam kūdikiui ir pasuka Re
nės kambario linkui. 1

— Reikia jai padėkoji už to
kį puikų sūnų, — mąsto neša
mas švelnumo bangos. — Taip 
pat reikia pranešti tėvui, kad 
anūką turi...

Ūmai sustoja ir paremia nu
gara vėsią sieną. Mintyse iškilęs 
jo tėvo paveikslas, gerą nuotai
ką susprogdina lyg balioną. Juk 
kadžfise jis taip pat buvo jaunas, 
žvalus ir kupinas gražiausių pla 
nų savo naujagimiui sūnui. Jis 
taip pat troško palenkti dangų 
ir bejėgiui kūdikiui nuraškyti to
kį šviesų, laimingą gyvenimą. 
Kiek aukų su karštu prakaitu 
nutekėjo, kad mažojo Pauliuko 
ateitis būtų graži. Vyras pats 
pasijuto neapsakomu galiūnu 
pirmą kartą pažvelgęs į raukš
lėtą sūnaus veiduką. Staiga jo 
širdin įsikabina įkyri baimė. Juk 
jis pats vieną dieną bus senas, 
nemodernus, nejudrus. Jeigu ir 
jo sūnus atliekamus daiktus la
biau vertins negu savo tėvą, jei-

Grazina Sabaliūnaitė
Neringos šokėjų mokytoja

gu vienišas dienas paliks užbaig- * 
ti svetimų, nedraugiškų veidų | 
tarpe. Paulius nusipurto. Pasi
graibęs kišenėse, suranda bliz
gantį pinigėlį ir dviem šuoliais 
pasiekia telefoną. Sunkiai kvė
puodamas atpila numerį ,j juodą 
telefono ragelį ir laukia. Kurti, 
neišbrendama tyla aname lini
jos gale, nutaško jo kaktą ma
žais prakaito lašiukais. Tada 
vyro ausį pasiekia silpnas, baikš 
tus balsas ir Paulius nepajėgia 
išspausti žodžio.

— Alio, alio9 — pakartoja 
dar silpniau balsas, nugąsdin
tas netikėtai sutiktos tylos.

— Tėti? — nedrąsiai ištaria 
vyras skęsdamas nusižeminimo 
ir gėdos tvane, — Tėveli, čia 
kalba Paulius. Tavo sūnus!

Bronė Jameikienė
Cicero šokėjų mokytoja

Tėvas kaltina visuomenę

Detroito priemiestyje dingo 
6 metų mergytė — Mary de 
Caussin. Vėliau ji bu-'j rasta nu
skriausta ir žiauriai nužudyta. 
Policija nutarė kad tai darbas 
sadistinio maniako, kurio jieš- 
koma.

Mergytės tėvas, Edmund de 
Caussin, Jr., baigęs Wayne uni
versitetą, specialybe pasirinkęs 
psichologiją, dabar esąs techni
kinis rašytojas Fordo Motorų 
bendrovėje, karčiai kaitino vi
suomenę už išauginimą tokių 
vyrų, kaip tą, kuris nužudė jo 
dukterį.

“Tiktai visuomenės kaltė, kad 
seksualiniai žurnalai pardavinė
jami laikraščių būdelėse ir duo
dami vaikams skaityti”, jis pa
sakė, “čia kaltė visuomenės, ku
ri matuoja Hollywoodo žvaigž
des pagal jų krūtines, ir visuo
menės, kur nešvankių istorijų 
pasakojimas bei šlykščios kal
bos vartojimas yra paprasčiau
sias dalykas. Visa taį išugdo sek 
sualinius Iškrypėlius tarpe tų 
žmonių, kurie turi nors mažiau
sią nenormalią tendenciją. Jie 
yra padrąsinami visame kame 
aplink save”.

“Ligi tos dienos, kol visuome
nė nepakeis savo pagrindinių 
moralinių principų ir nesutvir
tins tikėjimo į Dievą, mes turė
sime seksualinius iškrypėlius”.

Vėliausia iš Paryžiaus
Paryžiaus madų kūrėjai pra

dėjo labai reklamuoti ilgų plau
kų šukuosenas. Imant statisti
nius duomenis, tik 500 iš 15,000 
paryžiečių, lankančių regulariai 
garsiausius sušukavimo salonus 
didmiestyje, buvo paviliotos nau 

■ jos mados, šukuotojai tvirtina, 
kad moterys lygiai, kaip ir patys 
kirpėjai-šukuotojai, griežtai nu- 
sistačiusios prieš ilgus plaukus, 
net ir susuktus į modernų kuo
dą. j

Visai kas kita su dirbtinais 
kuodais (chignon). Paryžietis 
Alexandre, žinomiausias sušu- 
kuotojas, net reikalauja, kad 
moteris, dėvinti vakarinį rūbą, 
turi plaukus sušukuoti į dirbti
ną kuodą. Jis net išduoda savo 
“profesijos paslaptį”, kad suk
nelės kakle iškirpimas turi nu
statyti kuodo dydį bei formą. 
Jei suknelės nugaros kirpimas 
gilus — plaukai (kuodas) turi 
būti žemai ant' kaklo. Uždares- 
nėm suknelėm, plaukai turi būti 
sušukuoti į augštį ir kaklas tu
ri būti be plaukų, kad gautų
si gulbės kaklo efektas.

Vengrų jaunimas kenčia
VVashingtone senatorius Ro

man L. Hruska (R., Neb.) pa; 
sakė, kad “vengrų (pogrindžio 
specialus pasiuntinys” liudijo, 
jog 46,000 vengrų jaunuolių y- 
ra kalinami rusų koncentracijos 
stovyklose.

Tas pasiuntinys atidengė Wa- 
shingtone kaikuriuos faktus, įro 
dančius, kad vengrų jaunimas 
yra žiauriai “skerdžiamas” (se
natoriaus žodžiais tariant) bai
siausios rūšies egzekucijos kam
bariuose, detalės gi neįsivaizduo 
jamai baisios.

Senatorius pasakė, kad liudi
ninkas parodė, jog jauni koncent 
racijos stovyklos kaliniai — 30 
procentų iš jų mokinės — turi 
netinkamus rūbus ir jos yra pri
verstos dirbti po žeme Azijos 
kasyklose arba Sibiro miškuose 
prie sunkių medžių kirtimo dar
bų.

Taipgi, liudininKo pranešimu, 
12,000 vengrų jaunuolių yra Bu
dapešto priemiesčio koncentra
cijos stovyklose, gi 1,600 veng
rų jaunimo, daugiausia moks
leivių, mergaičių ir berniukų iš
siųsta į Raudonąją Kiniją.

Gydytojas susargdina 
dukteris

Dr. Charles Stevens, užimąs 
augštą direktoriaus vietą medi
ciniškame pasaulyje Chesterfiel- 
de, Anglijoje, pasigyrė, kad jis 
norįs užtikrintai... susargdinti 
savo penkias 'dukteris tymais šią 
vasarą.

Norėdamas tai įvykdyti, jis 
žada pasikviesti į savo namus 
ta liga sergantį vaiką. Gydyto
jas dar turi ketvertą sūnų.

• ti .
Daktaras pasakė, kad medi

ciniški tyrinėjimai parodė, jog 
moterys, kurios užsikrėtė ty
mais laike nėštumo, dažniausiai 
pagimdydavo liguistus kūdikius.

Tymai nėra pavojinga liga 
vaikams ir yra daug geriau, jei 
jie perserga ta liga būdami ma
ži, ypač mergaitės, kad sumažė
tų pavojus laukiančioms moti
noms, tokia yra nuomonė gar
saus specialisto dr. Stevenso.
' Moterys prieš gražuolių 

rinkimus
Montrealvjc, Kanadoje, Tarp

tautinė Moterų taryba pereitą 
savaitę pasisakė griežtai prieš 
pornografija, prostituciją ir gra 
žuolių rink’nus.

Delegatės, atstovaujančios 36 
kraštus, prie sustiprinti vei
kimą, kad sumažėtų minimieji 
trys vėžiai. Jos nutarė, kad “per 
dėtai didelės svarbos” priduoda
ma grožio konkursams.

Truputį susiskaldyta dėl rezo
liucijos, uuricje buvo skiriama 
vienoda atsakomybė vyrams už 
seksualines mo'alės laužymą. Di 
džiosios Be.‘.unijos delegatė Mi s 
C. Bligh p-t3i-»;tki prieš laikymo
si' “dviguoo moralir’o standar
to”. JAV delegacija susilaikė 
nuo rezoliucijos.

Stase Prapuolenyte

SAULĖLEIDIS BALTIJOJ.

Tą vakarą stovėjome būriu Palangoje ant piero 
' Žiūrėdami, kaip saulė iš lėto skendo,

Nutiesdama sidabro taką per visą Jūrą.
Mes buvome jauni ir žemė buvo mūsą.
Mes sakėme: — Tai nesudils kaip apdaras.
— Mes Baltiją regėjome drauge,
Kvepavom Palangos pušų sakais ir Jūra.
Žiūrėjome, kaip saulė leidosi žemčiūgą vieškeliu 
Ir smėlis degino mūs pėdas, į kopas einant.
Tariau: — Aš pasiimsiu šitą Saulės Taką 
Ir nešiuosi, nors eičiau ligi žemės krašto,
Kaip jūsų meilę, o Draugai.
Mes buvome jauni ir nežinojom,
Kad ten toli, kur baigiasi viltingas saulės Takas, 
Prasideda kelionė, kuri vadinasi Gyvenimu.
Mes buvome jauni ir nežinojom,
Kad draugystės trapios, it kristalo vazos,
O retos, tartum gintarai Pabaltės smėlyje.
Praėjo daug dienų ir daug saulėlydžių 
Nuslinko sidabro vieškeliais į Baltiją.
Svetimuos uostuose ilgai užgaišę valtys grįžta, 
Retėjančiais stiebais linguoja Žemės link.
Ir vėl mes regime tą pačią saulės laidą 
Ir klausomės, kaip bangos plaka amžinąjį ritmą.
Tos pačios bangos, ta pati Jūra ir saulė,
Tas pat įkaitęs baltas smėlis, pušyno kvapas ... 
Jaunystė, kitomis.lūpomis, kartoja tuos pačius žodžius. 
O mes seni audrotų vandenų jūreiviai 
Tylėdami nusilenkiame visiems 
Ir mūsų pėdos paliečia šiltą Palangos smėlį.

Aurelija IJnkytė
Melrosa Parko šokėjų mokytoja

Madrido mergaičių auklėjimas
Jau penki metai vadovauda

mas dvasiniams reikalams gau
sios ir simpatiškos seselių sale
ziečių institucijos, kur mokosi 
ir kartu auklėjasi 800 Madrido 
mergaičių ir keletas kitataučių 
(net viena lietuvaitė), užklau
siau motinos vedėjos:

— Norėčiau iš Jūsų ką nors 

išgirsti apie šios kolegijos pra

eitį ir kaip seselės salezietės 

pradėjo čia dirbti?

— Mes čia įsikūrėme, kalbė
jo motina Ambrosina, vos ‘ tik 
prieš devynerius metus, būtent 
1948 metais, tačiau galiu jums 
užtikrinti, jog šio sostinės dar
bininkų .kvartalo buvome noriai 
sutiktos, kadangi visi dėjo vil
tis, jog Marijos Krikščionių Pa
galbos Dukterys kaip reikiant 
auklės švento kunigo Jono Bos- 
ko dvasioje šimtus, ar net tūks
tančius neturtingų miesto mer
gaičių. Pati įstaiga yra vieno

Irena Šilingienė
Grandies įjokėjų mokytoja

Madrido geradario fundacija 
miesto našlaitėms, ar šiaip ap- 
švietos ir auklėjimo reikalin
goms sostinės ispaniukėms. Esa
me įsitikinusios, jog ekstema- 
tas, bent religiškai, duoda dau
giau naudos, nes mūsų mokinės 
ką dieną išgirsta klasėje, ar 
bažnyčioje, vakare papasakoja 
savo namiškiams, tdkiu būdu re
ligija ir apskritai Dievo žodis 
lengviau išpopularinamas.

— Kiek turite auklėtinių ir 

kiek Jų .jau perėjo per šią įstai

gą?

— Šiais mokslo metais turime 
800 iš miesto ir 70 internate as
pirančių į vienuolių gyvenimą. 
Iš viso per mūsų rankas perėjo 
per 9 metus apie 5000 auklėti
nių. -

— Ko mokote mergaites?

— Turime pradžios mokyklą, 
gimnaziją ir komercijos mokyk
lą

— Rankdarbių irgi mokote?
— Aišku, nes kurios dėl vie

nos ar kitos priežasties mes mok 
slą, turi būtinai turėti kokį nors 
amatą, ar darbą; kitos kad ir 
pabaigia mokslą, tačiau praktiš 
kame gyvenime turi mokėti dar 
ką nors daugiau, negu kad iš 
knygų išmoko.

Iš moterų pasaulio
★ Sol. Prudencija Bičkieiiė 

giedos šiandien šv. Antano baž
nyčioje, Cic'ro, III., per Jūratės 
Juškevičiūtės ir wiž Jono Va- 
riakojo sutuoktuves^ *

★ Jūratės Juškevičiūtės su- 
tuoktuvės su inž. Jonu Varia- 
koju įvyksta šiandien 2 vai. p.p. 
šv. Antano bažnyčioie, Cicero, 
III. z

Vestuvinė puota bus 7 vai. va
karo Samec Countiy Club sve
tainėje, Lyons, III.

Jaunieji !švyks povesHuinen 
kelionėn apie porą mėnesių į Eu
ropą — aplankys Romą, Rivie
rą ir pasuks Šveicarijon.

Jūratė rudenį vėl įsijungs į 
studijas — jai liko dar vieneri 
metai baigti farmaciją. Jūratė 

j yra dukrelė Andriaus ir žino
mos Chicagos skaučių veikėjos, 
birutininkės bei visuomenininkės 
darbuotojos Zuzanos Juškevičių.

★ Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybės Chicagos 
klubo narės prisiuntė aukų la
pus su lėšomis, gautas iš įvairių 
aukotojų lietuviškam tautiniam 
rūbui Chicagos Mokslo ir Pra
monės muzėjui įgyti.

I

— Mokslą einančios, kokius 

dalykus daugiausia mėgsta ir ką 

mano veikti toliau gyvenime?

— Dažniausiai pamilsta litera
tūrą ir didesnė dalis, gimnaziją 
baigusios, nori gauti darbo ma
šininkėmis valdžios ar privačio
se įstaigose, fabrikuose ir pa
našiai. Universitetą nori lanky
ti tik mažesnė dalis.

— Ką veikia jūsų buvusios 

auklėtinės?

— Nemaža dirba įvairiausius 
darbus, dalis mokosi.

— Ar yra ir specialius moks

lus universitete einančių jūsų 

buvusių auklėtinių?

— Tiesa nedaug, bet visgi y- 
ra. Keliolika mokosi vietos kon
servatorijoje, kitos — žurnalis
tikos, radijo tarnybos, kino vai
dybos ir panašiai.

— Dvasinių pašaukimų turite 

savo mergaičių tarpe?

— Kasmet po 5-6 ar net dau
giau.

— Kaip veikia auklėtinių tar

pe kat. akcija?

— Neblogai. Esama iš viso 
net keturių atskirų grupių; la
biausiai ugdome ir proteguoja- 
mums įprastas religines draugi
jas.

— Kaip galvoja mergaitės a- 

P*e gyvenimą ir ką daro, kad ge

riau jam pasiruoštų ?

— Pabaigusios mokslą, sten
giasi kuo greičiausiai gauti a-r- 
bą, o nuo to. mano, priklausys 
visa šviesesnė ateitis ir žmoniš
kesnis gyvenimas.

— Galiausiai pasakykite, kaip 

yra auklėjamos mergaites fiziš

kai ir sporte?

— Gimnastiką ir visokį kito- 
l kį kūno mankštos lavinimąsi la
bai augštai laikome. Užtat da
rome iškylas į pajūrius, kalnus, 
vienu žodžiu, sportuojame, kiek 
aplinkybės ir galimybės mums 
leidžia.

— Iš kur Imate reikiamų lė
šų?

— Viso ko laukiame iš Dievo 
rankų! Geri žmonės mūsų irgi 
neužmiršta. Stengiamės net ir 
Amerikoje susirasti gerų širdžių, 
kurios jaustų reikalo gelbėti jau 
nimą ir tokiu būdu mums padė
ti ne šimtais, bet tūkstančiais 
neturtingas, bet gerų ir sveikų 
jausmų ir d^os mergaites, ku
rioms didmiesčiuose tiek daug
visokių pavojų.. Kasdien prašo
me Marijos Krikščionių pagal
bos ir šv. Jone Bosko visokiau
sių malonių mūsų mieliesiems 
geradariams. K. Patai

Cigarete ir kūdikis
»

Amerikos spaudoje pasirodė 
žinutė, kritikuojanti amerikie
tę motiną. Joje sakoma, kad tai 
šen, tai ten tenka pastebėti mo
terį, rūkančią cigaretę ir tuo 
metu nešančią kūdikį ant ran
kų. Tai yra pavojinga ir turėtų 
būti draustina. Dūmai kenkia

Izolda Ralienė
Dainavos šokėjų mokytoja

★ Elena Olšauskienė surinko 
$8. Po $3 davė — Roma Ivanaus 
kienė ir E. Olšauskienė. Ant. 
Olšauskas — S2.

★ Stasė Vosylienė surinko $6 
Po $1 gavo — iš Veronikos Ge
čienės ir Dobiliauskienės ir Eu
genijos Notiitienės. $3 davė — 
St. Vosylienė.

Narės, kurios dar negrąžino 
lapų, malonėkite artimiausiu lai 
ku juos prisiųsti lapuose nuro
dytu adresu.

★ Ni jole Adomėnaitė-Banienė
baigė šį mėnesį Chicagos Meno 
institutą. Specializavosi rūbų 
piešimo-kū.imo srityje. Dabar 
ji su vyru išvažiuoja atostogų 
dviems savaitėms į Kanadą. Grį
žusi pradės dirbti savo specia
lybėje.

★ Faustina Manelienė surin
ko $5. Jai davė: po $2 — A. Še- 
relienė ir F. Manelienė. $1 — 
A. Katelienė.

kūdikio akims. Labai dažnai kū
dikio akutės būna apdeginamos 
krentančių cigaretės pelenų, ne
kalbant jau, kad estetiškumo 
atžvilgiu tie du dalykai labai 
nesuderinami.

New Yorko madų parodoje
Dorothea MeCarthy dėvi varpo 
vidalo ttinikinę suknelę, pasiūtą 
šveicariškos nrgandy medžiagos, 
ri visa išsiuntinėta rankomis lir 
nos motyvais. Suknelę modeli 
New Yorko madų parodoje, km 
pelnas skiriamas kovai su poli jo I


