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MISTINIS SODAS

Mykolo Vaitkaus atsiminimai
STASIUS BCDAVAS, Miami, Florida

Daugiau negu penki dešimt
mečiai Mykolas Vaitkus yra 
įsitvirtinęs Lietuvos viešajame 
gyvenime. Nuo pat 1906 metų, 
kai kauniškėje Vienybėje pasi
rodė pirmieji jo raštai, iki pat 
šių dienų mes sutinkame jį kaip 
nenuilstamą, simpatingą ir ša
kotą kultūrininką bei visuome
nininką. Jis — kanauninkas, po
etas, beletristas, dramaturgas, 
religinių skaitymų autorius, ver
tėjas, pedagogas ir dar kitoks 
judriosios visuomenės veiklus da 
lyvis. Prieš eilę metų jis pridė
jo dar vieną šaką prie savo dar-' 
bų medžio — žurnaluose ir laik 
naščiuose pabiro visokiausi at
siminimai: apie žmones, vietas, 
įvykius ir kt. O štai šį vidurva
sarį jis padovanojo mums net 
pilną atsiminimų knygą.

Seminarijos literatūrinis 
piešinys

Mistinis Sodas — tai Kauno 
arba Žemaičių Kunigų semina
rijos literatūrinis piešinys. Taip, 
literatūrinis, nes autorius rea
lius žmones ir įvykius čia pie
šia beletristo plunksna ir daili
ninko teptuku. Laikotarpis neil
gas — tik keleri metai (1903- 
1906), bet kokia tiršta čia vei
dų jr charakterių galerija — pro 
fesoriai, klierikai, klebonai pa
rapijose ir kiti žmonės, surišti 
visokiais reikalais su seminari
ja ir dvasininkais. Taip pat ir 
to meto visuomeninis Lietuvos 
gyvenimas, caro priespauda, per 
sekiojimai ir kitoks pasaulio po
litikos skliautas.

Varžytas tarp lenkybės ir 

lietuvybės
Tiesa, laikotarpis neilgas, bet 

pats ryškusis ano meto Lietuvos 
dr seminarijos likime. Tai didelio 
lūžio, visokių varžybų ir įtempi
mu metas. Seminarijos žmonės 
buvo pasidalinę į dų priešingus 
ir narsius tautinės kovos lau
kus — lenkybė ir lietuvybė. Len 
kiškoji pusė seminarijoj turėjo 
Stiprų padrąsinimą vadovybėj
— vicerektorius Kriškijan, pro
fesoriai Liaus, Žongollovič ir kt. 
Lietuvių klierikų pusėj tvirtai 
stovėjo tik prof. J. Skvireckas 
(Vėliau Lietuvos bažnytinės pro
vincijos arkivyskupas metropo
lijas), prof. Lovmianskis, prof. 
Januševičius. Galima pridėti dar 
rektorių Karą (Karosą, vėliau 
vyskupą), kuris tačiau buvo per 
daug atsargus ir diplomatiškas, 
ne toks skubus. Tad lenkiškoji 
dalis buvo tvirtai įsitaisiusi. Ta- 
čiau tuo metu štai lūžis Rusi
jos imperijoj. Caras paklupo 
prieš japonus, imperija užsikrė 
tė revoliucija ir pavergti kraš
tai pakėlė galvas. Lietuvai grą
žinama spauda, atsigauna lietu 
viškieji seminarijos auklėtiniai 
su savo patriotiniais profeso
riais. šis lūžis buvo toks įspū
dingas, jog lenkiškieji seminari
jos vadovai ir jų didieji užnu
gariai palaipsniui ėmė kapitu
liuoti prieš lietuvius. Tokie tad 
buvo laikai ir žmonės ano meto 
Žemaičių seminarijoj.

Tų kelerių metų tarpe auto
rius mums rodo gausybę veidų
— su jų būdingomis išraiško
mis, nuotaikomis, manieromis. 
Autorius, kaip sakėm, yra ne 
tik dailininkas, bet ir psicholo
gas. Štai vienas pavyzdys iš 
daugybės. Prof. kun. Br. Liaus 
atrodo šitaip: “...baritoniško ti
po vyras; gana augštas, gana 
apskrita, didele galva, juodais 
garbiniuotais į šalį sušukuotais 
plaukais, apvaliu veidu, labai 
taisyklingu, tiesiog gražiu, tam
sia oda, didelėmis tamsiomis a- 
kimis, truputį išvirtusiomis, bet 
gražiomis; lūpos sultingos, apa
tinė kiek išsikišusi; jų pjūvis 
etegantiškas...” (9 psl.). Ir taip 
vis iki pat paskutinio puslapio.

Vidaus gyvenimo vaizdas

Knygoj yra ne tik autoriaus 
profesorių bei artimesnių drau- 
gų-klierikų charakteristikos, bet 
čia dar gana smulkmeningai ir 
su pietizmu atkurtas seminari
jos vidaus gyvenimo vaizdas: 
rekolekcijos, pamokos, pamal
dos, pramogos, šventimai; taip 
pat atostogos kitoks to uždaro 
pasaulio žmonių veikimas bei 
nuotaikos. Autorius nuveda taip 
pat ir už seminarijos sienų, į 
provinciją, parodo tuometinį 
Kauną bei kitus Lietuvos kam
pelius — su klebonais, veikėjais, 
kultūrininkais; taip pat su rusų 
valdininkais ir lenkybės atsto
vais. Lietuviškoji pusė gana ide
ali ir veržli, susirūpinusi ne tik 
lietuviška pastoracija mūsų baž 
nyčiose, bet ir pačia tautine gy
vybe už seminarijos bei parapi
jos ribų. Čia randame slaptus 
liet. knygų ratelius ir kitokius 
patriotinius susibūrimus ar vei
kimus. t

Humaniškas ir kultūringas

Atsiminimai yra gana slidus 
kelias. Jų autoriai neretai pasi
junta kaip ant vaškuotų grin

MYKOLAS VAITKUS

dų ar ledo — patys neišlaiko 
pusiausvyros ir kitus užgauna, 
pastumia, įžeidžia. M. Vaitkus 
yra kitoks. Jis labai humaniš
kas, kultūringas, vaikščioja lais
vai, drąsiai, neslidinėdamas, su 
šypsena, nuostabia atmintimi, su 
smulkmenomis ir stambmeno- 
mis, linkęs labiau save atviriau 
parodyti, negu kitus išplakti. 
Net pro nepagirtinus ano meto 
žmones — savo auklėtojus ar 
draugus-autorius praeina su ra
miu krikščionišku pastebėjimu, 
vėsia kritika, ir tuoj pastato taš
ką.

Kiekvienas iš mūsų — senas, 
viduramžis ar jaunas, — atras 
knygoj ne tik įdomių pasiskaity
mų, bet ir tolimesnių bei arti
mesnių pažįstamų iš Lietuvos 
bažnytinio ar bažnytinio gyveni
mo. Daug tarp jų žymių, tvir
tai įstrigusių mūsų tautos isto
rijoj, taip pat gausu paprastų, 
kuklių, tyliai besisukinėjančių 
didžiųjų pašonėj ar šešėlyje.

Stilius lengvas, elegantiškas

Rodos, netektų minėti, nes vi
si žino, kad M. Vaitkaus stilius 
lengvas, elegantiškas, aristokra
tiškai delikatnas, su humoru, vie 
tomis net sentimentalus. Auto
rius ne rašo, bet nuoširdžiai pa
sakoja, tartum sėdėdamas su 
draugais prie kavos puoduko. 
Tad knyga tikrai patiks, paso
tins smalsumą ne tik dvasinin
kų, bet ir visų kitų, nes tai yra 
gyva istorija asmeniškame sti
liuje, tai patrauklus gabalas iš 
Lietuvos ūkio, jos laikotarpio, 
jos vaikų.

Knygai būtų tikę keletas Se
minarijos ar kitų giminingų nuo 
traukų. Jų buvo nesunku 'gauti. 
Pvz., Liet. Enciklopedijos XI to
mas turi jų įsidėjęs įdomių ir 
dailių.

Turi marias atsiminimų

M. Vaitkus turi šakotą, kaip 
sakėm, plunksnos talentą. Jis

Guillermo Valencia Valencia-Kolumbijos klasikas

1. AKIMIRKOJ D. NORCTA, Miami, Fla.

Akimirkoj prieš saulės laidą, 
kai viskas ima lyg švytėti, 
širdis suvirpa, prisipildžius 
intensyvumo netikėto.

Lyg aksominiai daros medžiai, 
pajuosta bokštai. Augštumoje 
safiro, lieknas paukščio sparnas 
tau taip graudinančiai pamoja...

O vakaras tylusis stengias 
atstoti žavėsį dienos, 
kad, pasinertame ramybėj 
jo melancholiškos damos.

Ir žemė būt, tartum surinkus, 
ką turi gero ir gražaus: 
dailumą savo, viltį savo 
ant skraistės sambrėškio tamsaus ...

Būtis mana tuomet pražysta, 
tarytum, mistiškais žiedais, 
nors sielon jau tamsybė trykšta 
nakties saldumo, kurs ateis . ..

Jame nurims pavasarinių 
iliuzijų žavumo kvapas — 
tenai apsvaigsiu nuo dvelkimo 
slaptingų sodų — iš anapus!

2. PASKUTINIS PASIVAIKŠČIOJIMAS
Tu numetei ant kelio
raudoną tulpę, kur buvau tau davęs...
Kai ją pakėliau, nustebau,
nes buvo ji balta: 
pavasaryje sniegas 
apkrito mūsų meilę ...

3. SONETAS APIE TIKRĄJĄ MEILĘ
Abejingumas tavo kelia mano geismą 
aš užsimerkiu, kad tave pamirščiau 
akis užspaudžiu nelaimingais pirštais 
tikėdamas, gal vizija praeis ta ... _

Bet nuolankus, vistiek tave sekiosiu 
nors ir žinau, jog niekad nesuskleisi, 
tartum vėduoklę, tą puikybę baisią 
tarpu savos širdies ir tarp manosios.

Ak, tavyje svajonės mano žydi ...
Bet kitas juk atskleis vestuvių šydą,
Ir džiaugsis tavimi, gėlių dukra!

O mano meilė auga! Ar tikėsi?
Yra tik pusė meilės, kai viliesi, 
bet kai myli bevilčiai — ji tikra.

gyveno veržliausiame mūsų tau
tos laikotarpyje, ilgai praleido 
Kaune, kur virė kultūra, visuo
menė ir politika. Autorius ten 
judėjo artimai ir gyvai. Tad jis 
turi marias atsiminimų. Argi jis 
leis tiems žmonėms ir įvykiams 
nueiti į nežinią ? Atrodo, kad ne
turėtų, nes dabar pats laikas 
juos atgaivinti knygose. Su to
kia viltimi ir laukimais linkim

JI VIS LAIMINGA Foto V. Maželio

mielam Autoriui dar ilgų ir svei 
katinigų metų.

Mykolas Vaitkus MISTINIA
ME SODE. Atsiminimai. Kuni
gų seminarijos Kaune 1903- 
1906. Immaculata. 1957, 207
psl. Kaina $3.00.

Dievas turbūt mylėjo papras
tus žmones, nes tiek daug jų su
tvėrė. — A*. Lincoln

Kaip mums Maironis, kolum- 
biečiams svarbus yra poetas 
Guillermo Valencia: jo klasiki
niai išdailintos formos eilėraš
čiai puošia augštesniųjų mokyk
lų chrestomatijas, jo vardą su 
pagarba taria jaunimas ir seni
mas.

Eruditas

G. Valencia pasižymi kosmo
politine erudicija; gerai pažįstąs 
prancūzų ir anglų literatūras, 
senovės klasikus, Šv. Raštą, jis 
savo širdimi bei tematika labiau 
panašus į kurį nors 19 šimtme
čio pabaigos Vakarų Europos 
poetą, nei į kolumbietį. Kulti
vuojąs poemos žanrą, mokąs įsi
banguoti klasikiniais “aleksan- 
drėnais” su meistriškumu ir gra 
ei ja, pirmoje vietoje G. Valen
cia nusipelno klasiko vardą, taip 
gi jo sonetai pasižymi formos 
tobulumu.

Romantiškos sielos
Tačiau eilė intymių, laisves

nės formos eilėraščių liudija G. 
Valencia sielos romantiškumą, 
daro jį Rilkės, Verhaereno ir 
Valery amžininku: jame rasi
me susipynusių ir simbolistinių, 
ir pamasinių, ir neoromantinių 
bruožų, kuo kolumbiečiai ypa
tingai didžiuojasi — per G. Va- 
lenciją į juos atkanka pereitojo 
šimtmečio Europos literatūrinio 
palikimo dalis, sustiprina jų ry
šį su branginamąja Senojo kon
tinento kultūra.

Estetas

Čia duodame kelias citatas iš 
G. Valencia kūrybą intymiai pa
žįstančio kritiko Rafael Maya 
įvado į atrinktuosius poeto eilė
raščius “Mejores Versos”.

“Jei kurį nors mūsų galėtume 
pavadinti rašytoju-estetu, tai 
pirmiausia — Guillermo Valen
cia. Jam pasaulis egzistuoja, 
kaip grožis. Pažinti jį — tolygu 
jausti; jausti turtinga siela, a- 
ristokratiškai krikščioniška, ra
finuota ir gaivalinga; stoiška ir 
sykiu sibaritiška; senoviška ir 
modemiška...

Kultūrine kronika
• Mykolą Vaitkų pagerbė šuo i 

miai. Jų laikraštis “Karjalai- 
nen” (Suomių Karelijoje) lie
pos 5 d. numeryje įsidėjo ilgą 
straipsnį su atvaizdu apie mūsų 
poetą Mykolą Vaitkų. Straips
nio pavadinimas: “Lietuviška 
lakštingala tremtyje". Duodama 
daug biografinių ir literatūrinių 
žinių apie Vaitkų. Pabaigoje pri 
dėtas posmelis Vaitkaus poezi
jos lietuvių kalba ir išverstas 
į suomių kalbą.

• Mergaitės ir poezija. “Ki
birkštėlės”, mergaičių stovyklos 
Putname, Conn., laikraštis nr. 
4 išspausdino atsakymus į an
ketą — kas mergaitėms daugiau 
patinka: poezija ar proza. Lai
ma Balytė pasisako už poeziją, 
nes "skaitai prozą, tai tik žo
džiai ir viskas, o poezija turi gra 
žų ritmą ir gražiau vartoja žo
dį”; B. Bražinskaitei poezija ne
patinka, “nes eilėraščiai liūdni 
ir neįdomūs”. Verčiau aš pašilai 
tysiu prozą, kuri turi įdomų tu
rinį ir intrygą”. N. Vaičaitytė 
irgi pasisako už prozą, nes poe
zijoje esą žodžiai sunkūs, o min
tys dar sunkesnės suprast; pro
za — įdomi, reali, turi daugiau 
jausmų. R. Kulytė nors daugiau 
mėgsta prozą, bet jai patinka 
gražiai deklamuojami eilėraš
čiai; M. Saulaitytė poeziją laiko 
viena augščiausių literatūros for 
mų, geriausiai išreiškiančių žmo 
gaus jausmus ir mintis; poezija 
reikalauja įsigilinimo, ji labiau 
pakelia mintis, širdį ir sielą į 
augštesnius ir švelnesnius daly. 
kus. A. Sileikytė mano, kad po
ezija — lyg daina.

G. Valencia pajautimai taip 
pat įvairuoja turtinga skale: čia 
aksominis švelnumas, čia gilus 
susikrimtimas mirties artybėje, 
čia ligūstos šilkų ir nėrinių pas
laptys ant vargano žmogaus kū
no, tai vėl gaivalingi dvasios pa-

GUILLERMO VALENCIA

kilimai: aistrų galybė, ant ku
rios triumfuoja mirtis; triukš
minga purpurinė pergalė, ir ka
lavijų dūriai... Balansuojanti 
nuo madrigalo iki epopėjos, nuo 
florentiniško diskretiškumo ligi 
audringų išsiveržimų, nuo juslin
gumo iki platoniškų sąvokų — 
tokia yra Guillermo Valencia 
kūryba.

Gal jam trūksta kartais žmo
giškosios šilumos..., bet niekad 
nepritrūksta amžinai gyvos, ne- 
užgęstančios intelektualinės ug
nies, švytinčios nepaprastu es
tetiniu intensyvumu, semiančiu 
sau maistą iš amžinybės šalti
nių...”

G. Valencia tiek imponuoja 
kolumbiečiams savo asmenybe, 
jog du sykiu yra buvęs stato
mas kandidatu į Kolumbijos val
stybės prezidentus, bet abu kar
tu atsisakė.

Čia pridedame kelių populeres 
nių jo eilėraščių laisvus verti
mus iš originalų.

• Arch. dr. Kulpavičius pa
ruošė projektą lietuviško kry
žiaus; medžio darbus atlieka J. 
Varneckas. Kryžius bus pasta
tytas Midlande, Ont., Kanados 
kankinių šventovėje, kur pri
mins lietuvius kankinius, žuvu
sius dėl savo ištikimybės Dievui 
ir tėvynei. Midlandą lanko dau
gybę žmonių iš Kanados ir JAV, 
ir lietuviškas kryžius atkreips 
daugelio dėmesį. Kryžiaus pasta 
tymas ir vietos aptvarkymas 
kainuos apie $2,500. Jo pasta
tymu rūpinasi Kanados Lietuvių 
Katalikų federacija. Aukomis 
prisideda ir JAV lietuviai.

• Lietuviškas vaidinimas Bra
zilijos sostinėje. Šiandien, rugpj. 
10 d., Rio de Janeiro mieste, Bra 
zilijos mieste, Brazilijos sostinė
je, vyksta didelis šeimyninis lie
tuvių kolonijos vakaras, kuria
me bus vaidinama: “Mes grį
šim į Lietuvą motinos jieškoti”. 
Vaidinimą paruošti talkina kan. 
Z. Ignatavičius.

• Meldutis L<vu>inaitis nesąs
autoriumi knygos “Aš kaltinu”. 
Brazilijoie iškilo byla prieš Mel- 
dutį Laupinaitį. Tardymo metu 
liudininkas Klemensas Jūra pa
reiškė, kad Meldutis Laupinaitis 
neparašęs nei vieno puslapio 
knygos “Aš kaltinu”, kuri buvo 
išleista jo vardu.

• Amžinybei ir tėvų žemei — 
tokiu pavadinimu išleistos kun. 
dr. J. Prunskio knygos, kurioje 
apibūdinama tėvų marijonų ide
alai ir jų veikla įvairiuose kon
tinentuose, pradedama spaus
dinti antra laida.

• Komp. Vladas Jakubėnas
atostogas praleido gydomųjų 
karštų šaltinių vietovėje Glen- 
wood Springs Colo., 156 mylias 
į vakarus nuo Denverio miesto 
prie US 6-to kelio. Karšti sieros 
ir kitų mineralų šaltiniai čia yra 
pravesti į didelį plaukymo ba
seiną miestelio viduryje, kur ga 
Įima arba sėdėti tiesiog po ga
ruojančiu mineralinio vandens 
įtakų, arba laisvai plaukioti ir 
nardyti plačiame baseine. Čia 
pat netoliese uoloje yra natū
ralaus karščio įkaitinti urvai, 
pilni mineralinių garų ir karšto 
vandens sruvenančių upelių. Jie 
įrengti kaip garo pirtis, gydyto
jo masažisto priežiūroje. Tiek 
mineralinio baseino maudynės, 
tiek ir uolų urvo pirtis turi gydo 
mos reikšmės, žinomos dar indė
nams, kurie, po nepavykusio su 
kilimo, buvo iš tos srities iškelti 
tik 1879 metais. 40 mylių atstu, 
augštai kalnuose ten guli Aspen 
miestelis, kadaise aukso ir sidab 
ro kasyklų centras, vėliau visai 
apmiręs, o dabar atgaivintas, 
kaip pašliūžų sporto centras žie
mą, o muzikos festivalio būstinė 
vasarą. Čia pirmaeilių muzikų 
vadovybėje kas vasarą vyksta 
augšti muzikos kursai ir tris 
kartus per savaitę esti augšto
’y~:~ T-nrlp Ja

beUcis su ponia, šaka sveika
tą taisančių maudynių, regulia- 
r’ai lankė ir puikius Aspeno kon 
certus.

Tiek vykdamas į kalnus, tiek 
grįždamas komp. VI. Jakubėnas 
buvo apsistojęs Denveryje pas 
mūsų violončelistą Mykolą Sau
lių, kurio namuose buvo ypatin
gai vaišingai priimtas. M. Sau
lius yra Denverio simfoninio or
kestro narys; jis čia yra tvirtai 
įsitaisęs, nusipirkęs nuosavą na
mą. Denverio orkestras turi il
goką sezoną; vasaros metu jis 
groja Red Rock koncertinėje 
estradoje, iškaltoje fantastinėse 
uolose Rocky Mountains kalny
no papėdėje. M. Saulius, be re- 
gulariaus darbo orkestre, dar 
dažnokai dalyvauja kameriniuo
se koncertuose, kaip styginio 
kvarteto, trio, ar okteto narys. 
Prieš keletą metų persikėlęs iš 
San Antonio, Tex., kur negalė
jęs pakelti drėgno ir karšto kli
mato, M. Saulius gerai jaučiasi 
Denveryje, tik ilgisi savųjų tau
tiečių, kurie tame mieste yra 
labai negausūs. M. Saulius yra 
vienas iš nedaugelio mūsų in
strumentalistų, įsitaisiusių Ame 
rikos orkestre. Lietuvoje jis bu
vo Vilniaus filharmonijos kon
certmeisteriu ir vienu iš mūsų 
žymiųjų solistų. Chicagos kon
certų rengėjams reikėtų prisi
minti kartkartėmis šį mūsų ga
bųjį muziką.

• Dail. V. Virkau meno paro
da buvo atidaryta liepos mėn. 
1 d. privačiame bute, 414 N. 
State St., Chicago, III. Išstatyta 
apie 20 tapybos ir grafikos dar
bų. Virkau tapyba yra radikaliai 
moderniška — ekspresionistiš- 
kai abstraktinio pobūdžio. Žiū
rovui ji beveik nesuprantama. 
Grafikos darbuose Virkau pasi
rodo esąs rimtesnis, su didesniu 
skoniu dailininkas. Ir formoje ir 
turinyje čia juntama gilesnių 
meninių nuotaikų ir išbaigimo.

• Dail. Antanas Rūkštelė nu
piešė viršelį kun. dr. Juozo Prun 
skio religinių pasiskaitymų kny
gai “Augštyn* širdis”. Knygą lei 
džia Immaculata leidykla. Teks
tas spaustuvėje jau surinktas, 
baigiamus Irnžyti į puslapius ir 
tuoj pradedamas spausdinti. Iš
eis iš spaudos šios vasaros pa
baigoje.

• Tautodailės paroda ruošia
ma Sv. Kazimiero seserų vienuo 
lyne 2601 W. Marąuette road. 
Paroda įvyks ryšium su Lietu
vaičių seserų instituto ruošia
mais lituanistikos kursais. Pa
roda tęsis nuo rugpj. 17 d. iki 
pabaigai mėnesio.

• Dr. V. Literskis atsiuntė 
savo straipsnį knygai “Mano pa
saulėžiūra”.

-
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Nukankintos Lietuvos šauksmas I °KUP. LIETUVOJ
PROF. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Dame

Antras gen. Stasio Raštikio 
atsiminimų tomas baigiamas tuo 
tarpu “sulūžusio laivo keliais”, 
tautos ir šeimos tragedijos vaiz
davimu. Autorius neneigia gali
mybės tęsti savo atsiminimų, 
nes istorija dar nepasakė pas
kutinio žodžio, dar nepasibaigė 
tėvynės kančios, dar neišdžiūvo 
kraujas ir ašaros, dar tikime ir 
laukiame Lietuvos prisikėlimo.

Mūsų visuomenė jautriai suti
ko pirmą atsiminimų tomą ir jį 
išpirko, nors žmonės “neturi lai
ko” skaityti storų knygų. To
kios knygos mums labai reikalin 
gos. Turėjome romanų iš šios 
mūsų

mų dalykų. Nuotykių mėgėjai 
seks p. Raštikio dramatišką pa
bėgimą: buvo sukurta legendų,

▼ Lietuvos Valstybinė Groži
nės Literatūros leidykla ir Vals
tybinė Politinės ir Mokslinės li
teratūros leidykla Vilniuje šie
met išleido: Juozo Baltušio no
veles “Parduotos vasaros”, 352

jas autorius griauna. Prisimena- pusi.; J. Karoso “10,000 km. ap-
me ir kitas legendas — apie va
dovavimą partizanams, apie pa
kvietimą pas Franco.., Istori
kams bus vertingi atsiminimai

link Europą”, 235 pusi.; D. Sau
kos "Salomėjos Neries kūryba 
1921-1940, 207 pusi.; lietuvių 
liaudies pasakos “Užburta kara-

apie laikinąją vyriausybę ir san- lystė”, iliustruotos V. Palaimos,
tykius su vokiečiais. Beveik nie
ko neturime mūsų literatūroje 
apie gyvenimą tremtyje, gal tik 
humoristinį “Dievo paukštelį”? 
Autorius primena tą liūdną mū
sų praeities laikotarpį su Unrros 
komunistais, screeningais, šmeiž 
tais, irttrygomis, spekuliacija,

. gandais apie karą ir bėgimą, 
netolimos lmdnos prael- siuntinėliai ir t. t. Labai rim. 

fes. ir jie buvo gyva. ,r temin- autoriaus nuomon, apie st0. 
gai parašyti, bet visdelto jie bu
vo romanai. Kas kita — gyvo 
ir žinomo žmogaus memuarai, 
tikri ir dokumentuoti, nors ir 
subjektyvūs.

vykių neigiamybes:
“1945-1946 metais savo sto

vyklose mes buvome dar vienin
gi. Vėliau susiskaldėme į politi-

307 pusi.; V. Zaborskaitės “Re
alizmo klausimai 1905-1917 m. 
lietuvių literatūros kritikoje”, 
230 pusi.; A. Tolstojaus apysa
ką “Emigrantai”, 366 pusi.; al
bumą “Antanas Žmuidzinavi
čius”, 159 pusi.; “Kauno Vals
tybinio Medicinos instituto dar
bai”, III t., pusi. 150; “Lietuvos 
TSRS Mokslo akademijos dar
bai”, serijos A ir B antrieji to-
mai, 248 ir 192 pusi., M. Natke- 
vičaitės-Ivanauskienės 
pasaulio plėtotė”, pusi. 92; J. 
Tonkūno “Lauko bandymų me

AUŠROS VARTŲ MARIJA 
f

Šv. Jono Krikštytojo liet. baž
nyčioje naujojo altoriaus medyje 
išdrožta skulptūra. Darbas skulpt. 
J. Vainausko; foto J. Pilipavičiaus.

▼ M. Mickevičius studijuoja ▼ E. Morkūnienė yra Lietu- ▼ V. Paketuriui teko laureato 
Lietuvos Valstybinėje konservą-1 vos Žemės Ūkio akademijos Šo-J vardas už sukurtas variacijas

V ienas iš žvėriškiausių 
bolševikų žygių

Jei pirmas tomas galėtų būti 
pavadintas “Prieš audrą”, ant
ram tiktų “Taifūnas” — audra 
iš Rytų. Čia aprašyti skaudžiau
si įvykiai: bolševikų klastinga 
okupacija, kariuomenės likvida
vimas, bėgimas per žalią sieną, 
karas ir antra okupacija, trem
tis ir emigracija. Ponia Raštikie 
nė aprašo savo ir šeimos trage
diją: kankinimą, kalėjimą ir vai 
kų bei tėvų išvežimą. Raudonu 
siūlu per abudu tomu eina ta 
skaudi ir žiauri tėvų žaizda. Li
kimo nuskriaustus tėvus tega
lima vienu paguosti: jų nelaimė 
paskatino daugelį tūkstančių lie 
tuvių bėgti į Vakarus, nes bol
ševikų pasielgimas su Raštikiu 
šeima buvo vienas iš žvėriškiau
sių jų žygių išniekintoje Lietu
voje.

S. Raštikio likimas turi daug 
bendro su Lietuvos tragedija. 
Juk Lietuva nebuvo nei kiek nu
sikaltusi Rusijai: ji neturėjo ka
rinės sutarties nei su vienu kai
mynu. Gal ji tik perdaug tikėjo 
Rytų paranoikų pažadais: sve
timos žemės mums nereikia nei 
pėdos! Ir gen. Raštikis niekuo 
nebuvo užsiangažavęs: jis buvo 
prieš valdžios grobimą karine 
jėga, nors daugelis to iš jo pa
geidavo ir laukė. Jis pasiliko Lie 
tuvoje, nes nejautė jokios kal
tės, ir tik dėl to nukentėjo. 
Agentai į tremtinių stovyklas

Šiaip ar kitaip, bolševikai pa
darė didelę klaidą. Ir jie mėgino 
ją taisyti. Du kartu siuntė sa
vo agentus į tremtinių stovyk
lą, net su asmeniškais Paleckio 
ir gen. Vitkausko laiškais, vilio
dami Raštikį grįžti į okupuotą 
Lietuvą, grąžinę iš Sibiro dvi 
likusias gyvas dukreles. Vienas 
iš agentų prasitarė, kad už žiau 
rumus Lietuvoje buvo sušaudy
tas Gladkovas, kurio bijojo pats 
Paleckis. Po to, kai sušaudyti 
didžiausi Lietuvos engėjai — De 
kanozovas, Berija, Gladkovas, 
kada ruošiama kilpa Molotovui, 
bolševikai turėtų padaryti išva
das: pirmoji — išleisti į užsienį 
Raštikiu šeimą. J. Paleckis skai 
tys Raštikio atsiminimus (ma
nau, kad jam leis saugumas), 
ir jis pajus krislelį žmogaus sie
los savo širdyje: jį patį trėmė 
Lietuvos valdžia, bet neskriau
dė jo vaikų. Ir aš šiomis eilutė
mis apeliuoju į Paleckio sąžinę! 

Tremties dienos

nes partijas ir grupes. Pagrin-' todas”, 252 pusi.; “Valgių ga-
dą ir pavyzdį tam davė mūsų 
centriniai organai, priešaky su 
Vliku, kur atskiri nariai atstova
vo ir tebeatstovauja ne visiems 
mums, bet tik atskiroms savo

minimas” II laida, 547 pusi., Z. 
Zinkevičiaus “Lietuvių kalbos 
įvardžiuotinių būdvardžių isto
rijos bruožai”, 131 pusi.; “Pra
monės ekonomikos klausimai” 
(Darbų 4 t.), 191 pusi.

GEN. STASYS RAŠTIKIS

grupėms, nors kaikurios tos gru 
pės tada ir dabar, turėjo ir te
beturi tik tiek narių, kiek jų sė
dėjo ir tebesėdi tuose organuo
se” (psl. 497-498).

Labai būdingos autoriaus nuo 
monės apie kaikuriuos žmones. 
Palankioje šviesoje jis parodo 
atsiųstą iš Rusijos gen. Baltušį 
-Žemaitį, ir kitokioje Gestapui 
tarnavusius lietuvius, kaip Pauk 
štį ir pan. Įdomi detalė: milici
ninkas pažino gen. Raštikį auto
buse ir sekė jį, tik tam, kad ga
lėtų atiduoti pagarbą. Giliai pras 
minga nuomonė apie tuos kriti
kus, kurie nematę įvykių, neken- 
tėję drauge, sėdėję saugiuose 
užsieniuose (psl. 413).

Mūsų karininkai
Daug vietos gen. Raštikis pas

kyrė geram Lietuvos kariuome
nės vardui apginti, ypač kari
ninkų. Jis nepasakė dar vienos 
tiesos: niekas nebuvo nuskriaus 
tas emigracijoje daugiau, kaip 
karininkai, kurių mokslas ir ži
nios čia- pasirodė nereikalingi: 
jie dirba nespecialistų darbą ar, 
geriausiu atveju, pasirinko brai
žytojų specialybę. Joks darbas 
nežemina, bet gaila neįvertintų 
žinių bei prityrimo. Tačiau, ar 
verta ginčytis su kritikais ir 
šmeižikais, kurių čia turime ap
mokamų ir neapmokamų. Mano 
nuomone, tokios diskusijos ma
žina rimto veikalo vertę.

Apie knygą galima daug rašy
ti, ir apie ją rašys. Reikia ją 
perskaityti ir turėti savo nuo-

▼ Dainų ir šokių ansamblis
iš Vilniaus išvyko gastroliuoti 

Au?alų' P° Prov’ncŲ4- Lankysis Ukmer
gėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tel 
šiuose, Palangoje, Klaipėdoje,
Šilutėje, Skaudvilėje, Tytuvėnuo 
se, Raseiniuose ir kitur. Ansamb 
lio gastrolės truks beveik mė
nesį laiko. Gastrolių metu pa
kartos programą, kurią atliko 
Lenkijoje, lietuvių kultūros dėka 
dos metu.

▼ Išėjo iš teatro, šešiolika Lie 
tuvos teatro žmonių pasitraukė 
iš scenos, išeidami į pensiją. 
Tarp jų minimos pavardės: P. 
Zaniauskaitė, operos solistai J. 
Byra ir Stasys Sodeika, J. Ja- 
saitytė, baleto artistės A. Gra
bauskienė ir B. Ustianavičiūt’ė, 
J. Stumbras ir kiti. Iš teatro or
kestro į pensiją išėjo: K. Saka
lauskas, A. Končius, M. Olšaus
kas, A. Klepackas. Šiuo metu 
Lietuvos teatro orkestre yra 
73 muzikantai.

▼ Škėma ir Bagdonaitė studi
juoja Vilniaus Pedagoginiame 
institute; sudaro instituto instru 
mentalinį duetą.

▼ E. Saulevičiūtė ir V. Adam- 
kavičius yra Lietuvos Valstybi
nės operos solistai.

taisyti vieną technišką netikslu
mą : Mazgas yra 1 jūrmylia per 
valandą ar 1 ir 1/8 statutinės 
mylios (psl. 589).

▼ Vilniaus Valstybinio uni
versiteto Dainų ir išokių Liau
dies ansamblio meno vadovu yra 
Bartusevičius.

▼ Vilniaus Jaunimo chorui
vadovauja Krogertas.

▼ Dainų ir šokių ansamblis 
Vilniuje turi sudaręs kamerinę į 
grupę, kuriai vadovauja Tamo
šaitis.

▼ Kauno Miesto Kultūros na
mų Estradinis ansamblis yra
vadovaujamas Tiškaus.

▼ Digrys, Juodišius ir Kuli
kauskas studijuoja Čaikovskio 
vardo konservatorijoje Maskvo
je; jie yra sudarę studentišką 
dainininkų trio.

T M. Kazlauskas, dirbęs Kau
no Inkaro kombinate, viename 
meno konkurse laimėjo pirmeny
bes grieždamas lūpine armonikė
le. '

▼ S. Juodikis ir S. Jokubaus- 
kas studijuoja Kauno Politech
nikos institute.

torijoje; pasižymi grodamas fa-l 
gotu.

|
▼ S. Bieli,onytė studijuoja fon

tepioną Dešimmetinėje Muzikos 
mokykloje.

▼ A. Vainiūnaitė, D. Ponie- 
rancaitė studijuoja smuiką Vil
niaus Dešimmetinėje Muzikos j 
mokykloje.

▼ S. Narūnaitė studijuoja vio 
lenčelės kursą Vilniaus Dešim-, 
pietinėje Muzikos mokykloje.

▼ R. Jautukas yra violenčelis- 
tas Lietuvos Operos ir Baleto 
teatre.

▼ R. Vaitkus studijuoja vio- j 
lenčelę Lietuvos Valstybinėje 
konservatorijoje.

▼ T. šernas dirba Lietuvos ra 
dijo komitete.

▼ E. Bedunkevičiūtė, priklau 
santi Vilniaus Mokytojų na
mams, dainavimo konkurse lai
mėjo pirmą vietą.

▼ E. Kaniava ir K. Matulio
nienė, abudu iš Valstybinės kon
servatorijos, laimėjo dainavimo 
konkurse.

▼ St. Vainiūnas sukūTė dainą 
jaunimo festivaliui, pavadintą 
“Broliškas pasveikinimas”.

▼ V. Paltanavičius sukūrė 
dainą “Ateinam, ateinam”.

▼ V. Laurukas sukūrė bala
dę chorui, solistai ir simfoniniam 
orkestrui. Kompozicijos vardas 
— “Motina”.

kių kolektyvo vadovė; neseniai 
ji sukūrė choreografinį vaizdelį 
“Išleistuvių vakaras”.

▼ K. Tamutis yra Kauno Po
litechnikos instituto Studentų 
Dainų ir Šokių Liaudies ansamb
lio vadovas. Jis neseniai sukūrė

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI rR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma 

■ SI valandos skambinti telefonu
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad ir 
šeštad

Res. tel. GRovehIU 6-5608

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-73X3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
I 4 *r 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

Gb’RKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South YVestern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. h 7-# vai. 
vak SeAtadieniais 10-a vai Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso ’elefonaa: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-5076

altui ir fortepionui.

17,339 universitetui
Iš JAV Polijo fondo St. Louis 

(jėzuitų) universitetas gavo 
aukų $17,339, kad galėtų gilin-

naują liaudies šokį “Trampol- ti studijas apie proteinų vaidme 
kis”. nį į polijo virusų dauginimąsi.

Ofiso Ir butu tel. Ol.ymplo 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.

Atliekame dideliui Ir irsžua automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 Wesi 71 st Str. (Kampas Talman Avė.)
Teiel. PRospect 8-9842, Namu tel. Wfllbrook 5-5934

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ ir vidaus ligos 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos ir Damas 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.: WA)brook 5-3048

TeL RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM

•'OYTOJAS IR CHIRURGĄ
IKTITV1S

S925 West 59tb Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30 
vai. vak. Trečiad. h- šeštad. 1—4 v. 
p. p. •------------------------------------------ i

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 YV. 15th St., Cicero

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 8-8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette t-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm antr., ketvirt 6-8:30 v 

Trečiad tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja (r Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South We«tern Avenue
(MEDICAD BVIDDING) 

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

Office tel. RE 7-1168 
Res. tei. WAIbrook 5-3765

Tel. ofiso — HE 4-1262 arba REp. 
7-9706. SiimŲ — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-D76O 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vldaim 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.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< »rt hopeda* I •roL.xU.Laji 

A) uratai-Protezai, Med. ban- 
<1» žai spėji. pagalba kojon 

(Areli Supporta) Ir t- U 
Vai. » 4 ir tt-s Šeštadieniais 9-1 
OKTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB
2850 YV. 63rd St., Chicago 29, IU 

Tel. PRospect 6-5O84

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 VI. 63rd St 
ofiso tel. RElianoe 6-4410 

Rezld. telef. GRovehlll 6-6617
Vaiandoa: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. CLlffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Clvic Opera House, kamb 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. Cliitral 6-2294

6602 U'est lOth Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8. šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnliall 3-6959 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7086

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika ir moterų Ilgos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. 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 YVest 71st Street 
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Tel ofiso- DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

" )1. ofiso HE.4-6849 rez. HE.4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 YVcst 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penxt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 ooiitli Mlchigan Avė.
Bato 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. v!.u 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,
išskirtu, trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — f’Ullnian 5-6769 
Buto - - BEverly 8-3946

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

CRANESAVINGS
2665 YVEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pletldevicz, prez.; E. R. Ptetidewlca, jsetor. Ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 
valstybės bonus. Taupytajam* patarnavimai Bemokamai.

Pradekite tanpytl atidarydami sąskaita Uandlen. Apdrausta Iki *10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vah vakaro; 

antr. ir penk. 9 iki B; treč. uždaryta, o 8e*t. nuo 9 11d vidurdienio.

monę, nes ji to yra verta. Kny- 
Skaitytojai ras ir antrame to- 1 ga išleista gražiai, nedaug liko 

me daug svarbių ir mažai žino-1 korektūros klaidų. Norėčiau ati-

AMU// AMB/ TtOM-NAUMUM KMUSTM AB$6$IW 
HJgų MITU t*TrM*M3-HCUS

JUOZAS NAUJOKAITIS
8022 W. 69 st. CHICAGO 36, Iii. Ta VMIU^k S-S2O9

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendroves praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų nažnmo atžvilgiu, nėra žangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpinina pas mns gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augStų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, ui kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti. ,

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

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

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

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

Atdara: pirmadienį nu«f 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 1H 4, ketvirtadienį nuo 9 Ikd 8.
Trečiadienį uždaryta vtaų dieną, o fteAtadienį nuo B Iki 1 valandos po pietą.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8817 South YVestern Avenue 
Chleago 29, HI 

telefonas REpublic 7-4900 
Reridenda: GRovehIU 0-8101

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 

Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 8-S:B0 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso taL Vlrglnla 7-OOM

dos teL BRverly 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-97OO 
Rez. RE 7-6847

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

2464 W«t 71et Šįmet 
(71-oe ir Campbell Ava. kampas)

Atostogose iki rugpjūčio 15 d.

Ofiso telsš. VArds 1—1104 
— 8Tewart 8-4511

L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

766 Weet S6th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatve) 

VAL. 1- — 4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETTTV18 OTDTTO/AS)
2600 Weet OSid Street

VAL kasdien nuo S—4 p p Ir T:D« 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Z/I

Telefono GRovehilI 6-1596

DR. ALDONA JUŠKA
AKIU LIGŲ SPECIAIJST® 
— PRTTAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. p 
susltarlma Išskyrus trečiadienius.

W38 W

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PUAUCIŲ IR VIDAUS EIGOS 

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

Priima pagal susltarlma

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

(Arti Archer Ava) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 1—6; 7-9. 

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4949.

Namų — OEdarerest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St.. tel. Republtc 7-8818. 
ATOSTOGOSE IKI RUGP. 11 D.

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2525

DR. AL RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligoninį 
Telef. REpublic 7-2290 

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad ,r
kitu įeiki, susitarus telefonu 
ATOSTOGOSE IKI RUGP. 19 D.

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

keičia stiklus Ir rėmus 

4456 S. Oalifornia Ava. YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). šeštad. 10 ryto Iki I v. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 1-074L

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street

Kamp. Halsted Ir 31-mos gatvių 
Prišmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. 1-6446, rez. HE.4-8156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 va.. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, re*. PR. 6-64M 

Rezld. 6606 8. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
TeL YArds 7-1829 

Pritaiko akintus 
Kreivas akla 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weot S5th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tr» 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

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

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę Ir toltregys 
tę. Prirenki! teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. 8peciall atyda kreipiami 
{ mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki S vai. Rekmnd Ir treč uždara

Perskaitę dienr. “Drau^”, duokite jį kiticuis.
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M irę seniausia musų rašytoja
B. BABKAUSK1S, Cicero, III.

Šių metų liepos 19 d. Lietuvo
je mirė rašytoja Marija Ivanaus 
ka;tė Lastauskienė, neseniai at-l 
šventus' 85 rnetr sukaktį. Su jos 
mir timi netekome seniausios mū ‘ 
su rašvtoios, slaptosios Lazdy
nų Pelėdos.

Marija gimė 1872.V.15 d. Šiau 
liuose, au?o Paragių dvare, Trvš 
kių vis., Šiaulių aps. Tėvas Ni
kodemas Ivanauskas, miręs 
1931 m. Paragiuose, buvo daili
ninkas, taip Įiat rašė ir spaus
dino lenkiškus eilėraščius. Būda
mas dailininkas, nemėgo ūkio 
darbų, todėl su žmona ir maža 
dukrele Sofija praleido Muen- 
chene 4 metus, kiek trumpiau 
pagyveno Varšuvoje, Krokuvo
je, iš kur grįžo į Šiaulius, ir čia 
gimė antroji dukrelė Marija. Šei- 
nfininkui besivažinėjant dvaro 
reikalai smunka, skolos didėja. 
Grįžta namo, kur abi busimosios 
rašytojos iš mažens patiria rū
pesčius ir vargą. Namie išmoky
tos skaityti, abi skaitė labai
daug apysakų (aišku, lenkis-j 
kai), be to, paveldejusios iš tėvo 
polinkius rašyti, pačios ėmėsi 
kūrybos. Augštesnio mokslo mo 
kytis į Šiaulius tėvai teleido jau
niausią sūnų Gustavą, kuris, ta
pęs girtuokliu, augštojo mokslo 
nebepasiekė ir-, sulaukęs 40 me
tų, mirė.

Rašytoja — siuvėja
Marija, sulaukusi 15 metų, iš

ūžiama į Šiaulius mokytis siūti. 
Pasimokiusi trejus metus, išvyk 
sta Varšuvon pas tetą, kurios 
rankdarbių dirbtuvėje išdirba 9 
metus. Gautąjį uždarbį siunti
nėja į namus. Rašyti ir spausdin 
ti lenkiškus eilėraščius Marija 
pradeda anksčiau už savo vyr. 
seserį Sofiją. Tačiau pas tetą tu 
rėjo tiek daug darbo, kad rašyti 
nebuvo kada. Susipykusi su te
ta, grįžta į Paragius, bet, išvy
dusi skolas ir vargus, važiuoja 
į Petrapilį, kur susiranda darbo 
žydų dirbtuvėse. Po poros metų 
pereina dirbti į Petrapilio lenkų 
skaityklą, čia malonesnė darbo 
aplinka, čia ir pati gauna laiko 
paskaityti, tik- atlyginimas žy- 
mai mažesnis, tad pinigų gauna 
prisidurti, imdama siuvinėti na
mie.

Susipažįsta su Lietuvoš gudų 
veikėju Vaclovu Lastausku, ku
rio gudų-lietuvių k. žodynas iš
leistas jau nepriklausomoje Lie
tuvoje Kaune (bene 1924 m.), 
ir išteka už jo. Petrapilyje išgy
venusi arti 10 metų, su šeima 
grįžta į Paragius, bet nuolatinis 
pinigų trūkumas verčia Mariją 
jieškoti darbo Rygoje. 1908 m. 
jos vyras pakviečiamas į Vilnių 
gudiško laikraščio redaguoti. 
Nėi Varšuvoje, nei Petrapilyje 
Marijai nebuvo kada rašyti — 
rašymui tegalėjo panaudoti va
saros atostogas.

m a savo gyvybę, Marija Lastaug 
kienė netrukus po tos naujienos 
paskelbimo išleidžia jau savo 
vardu naują didoką apysaka Ra-| 
dybos (1930). Tai intriguojanti 
nuotykių apysaka iš XX a. pęa-! 
džios.

M. Lastauskienės raštai
1934 m. išeina M. Lastauskie- į 

nėg apsakymėlių jaunimui rin- į 
kinys Gyvenimo perlai, 1939 m. į 
pasirodo didžiosios apimties M. į 
L. kūrinys, būtent romanas Iki Į 
m’rties. Žinoma, pagyvenusi au
torė nebepajėgė sustoti į vieną 
eilę su išprususiais jaunesniais 
mūsų romano kūrėjais, ir žymes 
nio pėdsako jos romanas nepa
liko. Okupuotoje Lietuvoje dar 
parašo porą smulkesnių apysa
kų, be to. išleista du parinktų 
jos raštų tomai.

Ankstesniej’ jos raštai, kuriu 
daugumas paskelbta bendru Laz 
dynų Pelėdos vardu, yra šie Au
ka, Burtininkė, Naujasis takas 
Vanka, Paša, Kazematų sapnas, 
Šiaurės sostapilėje, Praeities 
šmėklos. Pavasario rytmetis, Už 
mirštasis. Poilsis, Pirmoji tar
nystė, Verpetai, Atsilikęs, pora 
dramų ir kt. Daugelyje apysa
kų, ypač iš Petrapilio laikų, vaiz 
duojama darbininkų išnaudoji
mas, mieste žlunganti jų moralė 
ir pan. Kaimas Marijai teikia 
daugiausia šviesių prisiminimų, 
jis yra jos paprastai idealizuo
jamas.

Stambesnė iš ankstyvesniųjų 
jos apysakų yra Naujasis takas, 
spausdinta Draugijoje 1912 m. 
Tai autobiografinė apysaka, ap
rašanti Skurdiškių dvaro savinin 
kų dukrelės Stenios badą ir var
gus, patekus į Petrapilio siu
vyklą. Kartu parodomas jos tau 
tinis atbudimas, susidūrus Pet
rapilyje su lietuviais. Tai ir yra 
jos naujasis takas.

Vaizdelis Vanka (rus. Jonelis) 
atidengia klaikią Petrapilio siu
vyklos realybę, kur girtuokliai 
darbininkai nunuodija šykštuolį 
savininką, taip pat siuvyklos ma 
žametį patarnautoją Vanką, ku
rį tėvai atvežė iš Ukrainos į Pet
rapilį, kad išeitų čia į baltaran
kius ponus, — tie patys mora
liai puolę darbininkai pasuka 
slidžiu keliu ir — į mirtį. Užuot 
tapęs ponu, Vanka kartu su ki
tais nežinomos kilmės lavonais 
miesto pareigūnų palaidojamas 
nepažymėtam kape — duobėje.

Nemažiau graudus trumpas 
vaizdelis Paša, kur regime gra
žią merginą, palyginti iš gero 
gyvenimo nuėjusią nedorais ke
liais. Tai vis didmiesčio žaizdos, 
supurčiusios jaunos Lietuvos lau 
kų mergelės Marijos Ivanauskai 
tės širdį.

Apysakoms gūžėtą autorė ė-

Bendras sesučių darbas
Vilniuje pagaliau Marija atsi 

deda rašymui. Kalbėti žemaitiš
kai kalbėjo, bet rašyti buvo sun
ku, todėl rašė lenkiškai, o jos 
sesuo Sofija, jau nuo 1896 m. 
Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu 
rašanti lietuviškuose laikraščiuo 
se, išversdavo jai lietuviškai. Pir 
mąją didesnę apysaką “Auka” 
M. Lastauskienės vardu išspaus 
dino Vilties dienraštis. Kadangi 
nežinomai rašytojai buvo moka
mas daug mažesnis honoraras, 
tai seserys, kurioms svarbiau
sias dalykas buvo nesibaigian
čios medžiaginės sunkenybės, su 
tarė abiejųaraštus spausdinti ben 
dru Lazdynų Pelėdos vardu. O 
Lazdynų Pelėdos vardas tuo me 
tu buvo plačiai žinomas ir skai
tytojų laukiamas. Ir taip prieš 
Didįjį karą Marija savo sesers 
slatpyvardžiu išspausdina daug 
apysakų. Karo metus praleidžia 
Paragiuose, o nepriklausomoje 
Lietuvoje įsikuria Kaune.

Seseriai Sofijai 1926 m. mirus 
džiova, Marijos raštus į lietuvių 
kalbą verčia jos duktė, kuri Vė
liau ir pati ėmė rašyti apysakas. 
Nuo 1930 m. Marija rašo jau 
lietuviškai. Po Sofijos mirties 
praėjo dar treji metai, kol L. 
Gira atskleidė paslaptį, jog vie- 
nasJ^azdynų Pelėda mirusi, o ki
ta tebėra gyva. Lyg ir paliudyda

I

iDIENKASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Rochester, N.Y. lietuvių liaudies šokių pildylojai

, tos muskulą Tas organizmą pa- 
' skatina išugdyti priešveiksmius 
1 prieš virusus, kurie, manoma, 
j sukelia tą ligą.

i

KAZYS ČESNAUSKAS
6144 SO TROV ST.

Telef 'VAlbrook 5-7670 ir 
Hbsoi. 8 <988

• Gert-ralis kontrnktori na na u 
,'J niinių vairiems re
ninui i ma- i> namų pert varky 
mums • Turini- ii-lelj. patyri 
’itų namų statyboje • Patys 
ttiiekame remonto Ir medžio 
darbus • Apkainavimai nemo- 
k amai

1 A

I
U♦

PERKRAUSTAU
B A L D U S 

Vietoje ir iš toliau
K. E I D U K 0 N I S

2318 W. Olst St., Chicago, III. 
1 PRescett 9-2781

D

Kultūrine kronika
• Viktoras Petrauskas, dipl. 

inž., gyvenąs Los Angeles, Calif. 
iš kart finansuoja du LITU- 
FILMAS gaminamus filmus. 
Prie vieno iš jų dirbama arti 
dvejų metų. Filmas bus garsinis 
ir lietuvių visuomenėn paleistas 
šiemet “Lietuva — Europos nu
galėtojas” visi filmavimo darbai 
baigti. Dabar kruopščiai dirba
ma prie redagavimo, garsų įjun 
gimo ir t.t.

• Senų Pabaltijo žemėlapių iš 
XVI amžiaus ir iš kitų laiko
tarpių atrandama Anglijoje, 
Prancūzijoje ir kitur; randama 
ir kitų senų Pabaltijį liečiančįų 
leidinių. Atrastas ir senas Vil
nijus planas. Dalį tų senienų įsi
gijo Pabaltiečių Centrinė biblio
teka Europoje.

• Lietuvos sutartys su Sovie
tų Sąjunga, kurias Maskva su
laužė, suminėtos brošiūroje “Šie 
haben sich demasiert” (Jie save 
demaskavo), išleistoje leidyklos 
Zeitbild Verlag Bonnoje.

• Baltijos jūra, Nemuno ba
seino vandenys aprašomi nauja-

i me veikale “Sowiet Watrways”, i 
1 išleistame Muenchene veikiančio | 
j Sovietų Sąjungai Tirti instituto.
: Knyga turi 164 pusi., Ją paruo- 
1 šė autoriai Andrei Lebed ir Bo- 
ris Jakovlev. Knygoje yra sky
relis apie Nemuno reguliavimą, 
apie stambiosios jėgainės staty
bą ties Kaunu.

• Dail. V. Jonyno ir kaikurių 
kitų dailininkų piešiniai, skirti 
parodai, įvykusiai Jaunimo kon
greso ir Dainų festivalio proga, 
dėl Railway Express bendrovės 
tarnautojų streiko, Chicagą pa
siekė tik šiomis dienomis, kada 
paroda jau seniai uždaryta. Jei 
ne tas streikas, meno paroda 
buvusi dar turtingesnė.

• Šv. Rašto Senojo Testamen
to II-jo tomo spausdinimo dar-^ 
bai Romoje jau beveik įpusėti. 
Iš spaudos knyga išeis po Nau

jųjų Metų. Šiuo metu renkama 
Jeremijo pranašysčių knyga. 
Spausdinama Romoje. Prie šios 
laidos daug dirba J. E. vysk. 
V. Padolskis ir prel. L. Tulaba.

• K. Barėno redaguotas mū
sų dailiosios literatūros rinki
nys — skaitymų knyga, turinti 
550 pusi., pavadinta “Sauja 
derliaus”, išeis dar šį rudenį. 
Leidžia Nidos Knygų klubas An 
glijoje. Klubo nariams kainuos 
$2, rinkos kaina — $3. Įrišt 
egzemplioriai vienu doleriu brai 
gesni.

Gydo jų pačių krauju
Dr. Fred J. Ansfield (iš Glid- 

den, »Wis.) praneša, jog atsiek
ta gerų rezultatų gydant nuo 
skausmingos odos ligos, vadi
namos herpes zoster. Pasiseki-1 
mo susilaukta sergančiam į- 
švirkščiant apie 15 lašų jo pa
ties kraujo į ligos apimtos vie- i

INTERIOR & EXTER, PAINTING 
l^-iui and < iii 82 per Coat, per win- 
dow, seraped, puttied, Chose brand 
paint. Kesidential, Industrlal, Com- ' 
merclal. We specialize in chnrches, 
schools, convents, rectories, semina- 
ries, hospitals, orphanages, etc. ,
Work guarariteed. Free estimates. 

Call KEdzie 3-7978 — Ilays or
VAn Buren 0-2095 Eve’s, M. N

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

mė iš gyvenimo, nešykštėdama 
vaizduojamiems dalykams senti
mentų. Sutinkame apsčiai į na
tūralizmą pasinešusių scenų. Y- 
patingo stiliaus savitumo M. Las 
tauskienės raštuose nepastebime 
vien jau dėl to, kad jos stilius 
gerokai suniveliuotas tų raštų 
lietuvintojų.

Pradėki! Taupyt Šiandien. Turėsit Rvtoi?
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINOS AND LOAN!

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

Siuntiniai Į LIETUVĄ per 3-4 savaites.
Siunčiame siuntinius Į LIETUVĄ bei kitus kraAtus. mais

tą, avalinę, odą, teksilės medžiagas, muzikos instrumentus (akor
deonus), kirpėjam reikmenis ir kitus dalykus. Siunčiame pigiau
siom kainom ir pristaitome trumpu laiku.. Čia paduodame kai ku
rių kainas: kainos jau su muitu:

Vaistai:
Streptomycin 10 gr. $2.80;
Isoniazid (rimifon) 1000 tabl. $7.00;
PAS granulate V^kg (500 gramų) $5.40;
Cortison 50 tabl. $9.50.
Prie vaistų galite prijungti ir kitus dalykus kaip maistą ir t.t., o 
persiuntimui ir licencijai pridėti dar $6.50.
Cukraus 22 svarai $6.45 plius $6.50 — Viso $12.95.
Tankai kiauliniai 22 sv. $17.10 plius $6.50 — Viso $23.60.

O R B I S
4414 South Rocktvell St., Chieagd 32, III.- YA 7-2445

298 Bathurst St. Toronto 2B Ont., (Kanada, EM 4-2810
Užsakymus galima siųsti paštu prijungiant money order. Rašykite 
lietuviškai.

ANKSTI KĖLĖS, JAUNAS VEDĘS,

PAS RUDAITI
PIRKĘS - NESIGAILĖSI!

Visos prekės tik geriausių Amerikos fabrikų. 

Kainos žemiausios visoj Chicagoj.

★ ★

3 dalių sofa ir kėdė nakčiai dvi lovos dabar tik $ 99.00 

Skalbimo mašinos, 10 svarų skalbia į 30 minučių, tik $ 89.00

Virimui parceiano pečiai ................................ .. ........ J 89.00

5 dalių formica viršum virt. stalai, įvairių spalvų, tik J 39 00
Komodos baltinių sudėjimui, tik ................................ J 29 00

Rūbų spintos ............................................. .. $ 19.95

Šaldytuvas S cub. pėdų Admiral, Westiiihoiis<- $ 159 00

Knygom spintos stuibnnoim stiklo durim.................. $ 29.09
Vatiniai matracai .......................................................... J Į 3

7 dalių valgomo kambario baldai su formica viršum $ 99.00 

Sofa ir fctelis svečių kambariui puikiausių spalvų $ 150.00

Kavos staliukai, formica viršum ........ ....................... $ 9.50

Kilimai 9x12 Bigellotv ar Alexander Smith, tik .... J 39 50 

Gėlėms staliukai ąžuolo ar riešuto ąpnlvos .. .......... $ 2.50

Ne tiesa, kad reikia daug pinigų įsigyti baldus. Tik reikia 
žinoti, kur juos pirkti.

MAJOR FURNITURE,
3207 So. Halsted Street

Telefonas _ CAIumet 5-3207

Vedėjas E. RUDAITIS

INC.

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

Liepos ir rugpjiūčio mėn. krautuvė sekmadieniais bus uždaryta.
J

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJĄ

R H E E M

LOWBOY

ŽIEMINĮ
AlR-CONDiTIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, Iii.

TOtvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

ARTHRITIS
J Vorma/ Hand Tyrinėjimai SPEARS Arthritic Hand 

ligoninėje pravėrė duris 
į sveikatą tūkstančiam“ 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad'jien, 
nebėra pagalbos nuc 
arthrito ir rtieumatinių 
skausmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių .nuo skausmų bei 
invalidismo jungo, ra
šyk dėl nemokamos lite
ratūros; ir užeik pas jū
sų vietinį chiropraktą.

SPEARS CHIROPRACTIC 1IOSPITAL 
Dept. L-106, Denver 20, Colorado

Siųskite dovanas ank 

sti Kalėd'oms bei žie
mai! Tik patelefonuo 

kitę. ar parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

SIUNTIMAI f

L I E T U V Ą
ir R U S 1 J Ą

Visi muitai iš anksto apmokami 
Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS ir VARTOTUS RŪBUS 

Medžiagas, Vaistus, Maistų ir t. t. 

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTU KLIJENTŲ 
VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

/ Reikalaukite mūsų naujo katalogo

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 S. State Street, suite 1200 

Chicago 4, Illinois

Ttel.: WAhash 2-9854 Mes turime tiesiogi
nę sutartį su Intuo 
rist Maskvoje nuo 
1947 metų.
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1/910 LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

AMLRlKOS LIETUVIU MOKYTOJU S-GOS SKYRIUS
Redaguoja — J e r. I g nat orus, Ą630 S. Paulina St., Chtcago 9,1 
tel. F R 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonai

Ar jau viskas tvarkoje?
Praeitą kartą LM skiltyse bu

vo paskelbta apie ALMS centro 
valdybos nutarimą įsteigti pašto 
vią metinę premiją už geriausius 
jaunimui ir vaikams grožinės li
teratūros kūrinius. Šis centro 
valdybos nutarimas visais atžvil
giais sveikintinas ir remtinas.

suomenė dosni ir negalima nusi
skųsti. Bet kodėl taip abejinga 
lietuviškajai knygai?

Prieš porą metų Mokytojų są
junga paskelbė dramos veikalui 
parašyti konkursą ir tam reika
lui išsiuntinėjo aukų lapus. Ir 
kas iš to išėjo! Surinkta keli šim

PIRMASIS TAUTINIS ŠOKIS KAUNO KULTŪROS AIKŠTCJE KAUNE 1935 M.

Šoka Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokinės

lOOOOODDOOODOODOOOOOOOODOOO

RADIJUKAS = 
— LIETUVON

I Naujausi, maži, lengvi Transiatorl- 
niai (be lempų) radijo aparatukai,

I labiausiai tinka aiųati į Lietuvą. La- 
, bai ekonomiški: ilgai veikia iš pigių 

baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dydį.

Užeikite jsitilunti j šią modernišką 
elektronikos krautuvę. Čia rasite taip 
pat didelį pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.

fsales - serviče)
• Sav. Ini. A. KHHBNib 

3321 S. Halsted — CLiffslde 4-5665 
Atdara: kasdien 9—«. pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9
<XXXKXXXXXXXXXH><><KX><HXKKXK>

Jaunimo ir vaikų literatūra bu- tai n- vjena auRa neprajoko
vo palikta kaip ir už borto. Dėl 
jos daug kas sielojosi, bet nie
kas nesirūpino. Dabar radosi glo 
bėjai ir šioje srityje atrodo vis
kas tvarkoje.

Bet gi iš anksto kelia rūpes
čio, kiek ši priemonė bus veiks
minga ir kiek ji prisidės šios sri
ties literatūros lygiui pakelti. 
Premija $250 — tokia yra ma
ža, jog mažai kas ja besidomės 
ir tokiu būdu vargu ji bus paska
tinimu jaunimo ir vaikų litera
tūros rašytojams. Tiesiog yra 
lyg ir tos literatūros nuvertini
mas. Tose pačiose skiltyse prieš 
porą metų buvo mestas šūkis 
$1000 — jaunimo ir vaikų lite
ratūros veikalui premija! Rado
si balsų ir už ir prieš. Buvo skel
biami atsitiktiniai konkursai, tik 
ne tūkstantinės, ir rezultatus tu
rime veik tuos pačius, kaip ir tu
rėjome. O vis tik reikia pripa
žinti, kad gerai organizuoti kon
kursai ar pastovios premijos bu
vo ir bus geriausia priemonė li
teratūrai ugdyti.

Iš vienos pusės konkurso ar 
premijos paskelbimas dar ne
išsprendžia jaunimo ir vaikų li
teratūros trūkumo. Pirmiausia 
reikia šias knygas išleisti ir jas 
išleidus išplatinti. Maža kas iš 
leidėjų besidomi vaikų ir jauni
mo literatūros knygų leidimu. 
Tad Mokytojų sąjungos didžiau
sias rūpestis turėtų būti šios sri-

dešimkės. Kodėl? Ar mūsų 
duosnieji tautiečiai neišgirdo mo 
kytojų balso, ar jų nepasiekė mo 
kytojų ištiesta ranka aukos? Iš 
vienos pusės atrodo, kad mažai 
kas besidomi jaunimo ir vaikų 
literatūros ugdymu. O iš kitos

RŪTŲ IR GINTARO ŠALIES PASAKOS

“Mūsų dirva — vaiko siela..."

Šiandie lietuviui mokytojui, iš 
klydusiam tremtinio keliais į pa
saulį, pasidarė savojo darbo dir
va — vaikų siela — nebeprieina-

, . , , .. . ma. Dar ji siek tiek prieinamapuses — galvojama, kad šioje , , . ,. ? ; . . , ,i mokytojams, dirbantiems vieno-sntyje viskas tvarkoje. Jauni-1, . ... , . .. ... . .. .. . . kio ar kitokio tipo lituanistinėsemui ir vaikams pasiskaityti yra
•pakankamai svetimųjų autorių 
verstinių veikalų. Ir šias knygas 
noriau imasi leisti mūsų leidėjai, 
negu naujausius mūsų autorių 
šios srities veikalus.

Kyla klausimas, ar operų pas
tatymai, tautinių šokių šventės, 
vasaros stovyklos būtų didesnės 
vertės lietuvybės išlaikymui, ne
gu jaunimui ir vaikams literatū
ra? Ar svetimųjų autorių vers
tiniai veikalai daugiau pririš mū 
sų jaunimą prie Lietuvos rūpes
čių ir vargų, negu mūsų auto
rių išgyventas sielvartas! Čia ne
norima nuvertinti nei vieno, nei 
kito, tik norima iškelti, kad mū
sų visuomenės samprotavimuo-

I

kų kalba turtins jo lietuviškąjį 
žodyną.

V. Frankienės “Karalaitės Gin 
tarės ilgesy” skaitysime apie 
Baltijos dukrą geraširdę Ginta
rę, biauraus Raudonojo Slibino 

mokyklose, bet kitiems - nebe- "“MokStą į svetimus vandenis, 
pasiekiama. Bet štai atsiranda svetimos aplinkos ne
mokytojų, kurie jieško kitų prie ■nalonumus » besiilginčią lais- 
monių, kitų būdų prabilti į vai- v'e8 Ru‘» ,r Gintaro šaliai. Če
ko sielą. Tos priemonės - Ui ™‘°?_
vaikams rašomos knygos.

A. L. Mokytojų s-gos Chica-

kerelis ir baltosios lelijos pada 
ro ją atsparesnę laukti laisvės 
ryto. Kitoje tos pačios knygos

gos skyrius šiais metais gali pa- Į pasakoje sužinosime baltųjų van 
sidžiaugti ir pasididžiuoti, kad Į dens lelijų atsiradimo istoriją, 
net dvi to skyriaus narės išlei- gį knyga primins jauniesiems,
do vaiko pasauliui skirtas kny
gas. Tai S. Tomarienės “Saulės 
vestuvės’’ ir V. Frankienės “Ka
ralaitės Gintarės ilgesys”. Abi 
gražiai iliustruotos: pirmoji — 
V. Stančikaitės, antroji — sese
lės kazimierietės Mercedes.

“Saulės vestuvės”, išaugusios
se ir veiksmuose ne viskas tvar-1 iš mūsų tautosakos, apvilktos
koje.

Kolegos mokytojai, mūsų pa
reiga kelti šį klausimą, plačiau 
pasisakyti ir išsikalbėti šiuo rei
kalu, tiesiog išsiverkti, kad pra
sivertų dosnumas ir jaunimo bei 
vaikų literatūros reikalams. Išei
kime į visus kelius ir vieškelius, 
kur tik lietuvis sutinkamas ir

ties knygų išleidimos ir jų išpla- pakvieskime jį į talką jaunimo ir
tinimas, o tik paskum ir jų pre
mijavimas.

Čia nenorima padaryti centro 
valdybai priekaištų, kad ji per 
mažas premijas skelbia ir lyg 
ne nuo to galo pradeda. Ji ima
si tų priemonių, kokioms ji pajė
gi atsakyti ir skelbia tokias pre
mijas, kokias ji ir galės ištesėti. 
Kyla tik klausimas, kaip ir ko
kiu būdu sutelkti lėšų ne vien 
tik didesnėms premijoms, bet ir 
jaunimo ir vaikų literatūros kny 
goms leisti.

Kai pasiskaitai spaudoje, ten
ka tik stebėtis savotiškai keistu 
reiškiniu. Šimtinėmis aukojama 
operos pastatymams, tautinių 
šokių šventėms, vasaros stovyk
loms ir kitokioms lietuvybės iš
laikymo pastangoms. Mūsų vi-

vaikų literatūrai ugdyti. Sukaup 
kime visas jėgas ir sutelkime 
Mokytojų sąjungai išteklius, kad 
ji galėtų ne vien tik didesnes 
premijas skelbti, bet ir jaunimo 
ir vaikų literatūros mūsų auto
rių veikalus išleisti.

nauja ir turtinga forma, nukels 
vaiką į fantazijos pasaulį, kuris 
toks mielas ir savas jam. Iš tų 
pasakų vaikas mokysis daug do
rybių. Jis supras, kad melas, 
smalsumas, gobšumas, neteisin
gumas turi būti baudžiami ir rau 
narni iš širdies, o teisingumas, 
gailestingumas, artimo meilė ir 
kitos dorybės sės sėklą vaiko 
sieloj. Žodinga ir sklandi paša-

Džiugu ir norisi sveikinti mo-| užkurs jaunose širdyse tėvynės 
kytojas, laužiančias sunkius ir Į ilgesio ugnelę, norą dirbti jos
materiališkai neapsimokančius 
knygos leidimo ledus. Bet vien 
džiaugsmo permaža. Mes moky
tojai turėtume pasistengti, kad 
tos knygos atrastų kelią ne tik 
į mūsų šeimų vaikų rankas, bet 
patektų į mūsų draugų, pažįsta
mų ir nepažįstamų namus. Ne
leiskime joms gulėti knygų pla
tintojų lentynose, bet padėkime 
joms pasiekti mažųjų rankas 
ir širdis. Juk lietuviška knyga

gerovei ir laikui atėjus, padės 
surasti kelią atgal prie Baltijos I
kranto. B. B.

CK>(X>00<XKKXK><K><K>0<KWKK>000

Skelbtu ‘DRAUGE apeini. >a- 
ues jis yra plačiausiai skaitom^ 

lietuviu dienraštis o .Kelbiii.
• Hm*, yrh pi eiuanih nsiem.

Naujasis Testamentas— 
Šventas Raštas

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

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

kad ir jie yra ne savoj žemėj, 
įdiegs norą ugdyti kilniuosius 
žmogaus būdo savumus, įkvėps 
laisvės ilgesį savo pavergtai tė
vynei.

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. Š E R Ė N A S
2047 W. 67th PI., Chicago,

III. VVAIbrook 5-8063

o 1 MIDLAND
1 Savings and Loap<<u.^ 

Association
- rtlNSURED.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

• E NDROVį

4038 Archer Arenus Tel. iA3-67t» 

AUGUST SALOUKAS Pr*sl«to«M(
Z

Dėmesio Namų Savininkai 
PILNAI ĮRENGIAME 
FORMICA VIRTUVES

NUO $1,395 su instaliacija

f\

Žemas įmokėjimas. Iki 3 metų 
išsimokėti. Nemokami apskaičia
vimai bet kur — Chicagoje ar 
priemiesčiuose.

MARSH KITCHEN
DIV. HOUGH MFG. 00. 

6242 W. 26th Street
RERVVYN GUn 4-3112

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Jei jieškote geresnių vartotų auto

mobilių, Matykite JAN MOTORS.
★ S T A R VALKUES*
★ '53 BUICK SPEC. 4 durų( radijo,

šildytuvas. 2 tonų žalias. Dinaflow, 
labai švarus, vieno sav. — $745

★ ’53 DODGE CORONET. Gražus 2
tonų pilkos ir mėlynos spalvos, 
automat. transmisija, baltais šo

nais padangos ........................... — $645
★ ’55 CHEV. — 2 durim, radijo, šil

dytuvas. Gražus 2 tonų žalios ir 
baltos spalvos. Pilna kaina $995.

Perkant naują automobilj priimame 
.... švarius vartotus — “trade-in”. 
2035 W. «3rd PRospect 6-6151

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILLl 

Telefonas — FRontier 6 1882

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. PRospect 6-7960

PRIVAT-rMODERlT^ 

NURSING HOME
Modern. privatūs namai sveikstan
tiems ligoniams senyviems, diabe
tikams, gydytojo pacijantams, ir 
gulintiems ligoniams. Prieinamos 
kainos. Registruotos gail. seseles 
prižiūri 24 vai. Didelis gražus kie
mas ir porčius. Namų aplinka.
MARIE’S NURSING HOME

2346 S. Union Avė. Blue Island, III. 
FUlton 8-2242Life-.

STEIK TEXTILE BENDROVĖ YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

- „v-
•>. ASevvv

ANTANAS TVERAS
DII’L LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalal), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h $t. RE. 7-1941

JON mimu AS
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 

Visi Ptttshurgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programa

— vadovaujami* ■-
Lietuvos Vyčių PittMburgh.

JI TRANSU' OJAM * 
Kiekvieną sekmadlen* «n»

1:30 Iki 2:00 /ai p - 
ra STIPRIOS IR (JaLINOOi-

WLOA
radijo stoties braddockr

Visais reikalais krelpkltOs Muo adr» 
su: IJTHUANIAN CATHOLIC HOUI 
Radio fltatioo WLOA. Braddook. Pa

uiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHt

J. G. TELEVISION 00. PARDAVIMAS IR TAISYMAS
1958 m. TV, radio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionariais —

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2612 W. 47th St. TeL FRontier 0-1998
Atdara kasdien Iki 6 vai., plrniad. 4r ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta

i%:

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

J 0 S Ų BALDUS!

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

MOVNC

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui j užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ...................................... $4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffe- 
ta” paprastai $1.98, dabar tik ..........................................98c

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

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite į STEIN TEXT1LE ir patys įsitikinkite. Sn kiek

nei.n pirkinis virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
«aip dovaną. '
Pas STEIN ’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

“laces”, satiną, taffetą, “bTocades", Shantung, ir t. t.. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

PniAome aiškiai įsidomėti H4lrvs*> — l34Mt SO. UNION —, nes Stein 
TmUle yra ilk šioje vietoje Ir Jokių skyrių muturi.

I biiikHM | rytus nuo HalMted St., D/2 bluku į pietus nuo 
Roosevelt Bd. Atdara 7 dienaa navaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel MOnrue 6-8152

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

GRANE SAVINOS & LOAN ASSN.
2555 W 47th St,_______________Chicago 32, III

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S 49th Ct„ Cicero 50, 111., tel. TO 3-8131-32

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

NAUJI RAKANDAI SUPIRKTI Iš GERIAUSIŲ 
FABRIKŲ PAS BUDRIKI ANT PARODOS

Miegamo kambario setai svečių kambarių setai, Dinette setai, lo
vos, matracai, pečiai, lempos, staliukai, kaurai, kilimai, klejonkes, 
televizijos, radij64, fonografai, oro šaldytuvai, šaldytuvai, skal
biamos mašinos. Deimantai, Jewelry, laikrodėliai, rašomos ma
šinėlės, siuvamos mašinos.

KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS IR KREDITAS. 

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, Ine.

3241 So. Halsted Street
z

Atdara pirmad. ir ketvirtadienio vakarą iki 9:30 
Sekmadieniais uždaryta per vasarą

Budriko Radijo Valanda iš WHFC, 1450 kil. radijo stoties 

ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vai. vakare.
Dėl televizijos ar radijo sutaisymo patelefonuokite 

Budriko mechanikams CAlnmet 5-7237

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga. t _____

Univeraal Ravings and Ixmmi Assodatlon nžtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui Ir letkallngl rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų paatangoa.

Galite taupyti atvykdami anmeniškal ar per laišku*. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalaia kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAT1ON 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

z3
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Vytauto Maželio portretai
PAULIUS JURKU S, Brooklyn, N. Y.

New Yorko miesto centre, 32 
gatvėje, netoli Pennsylvanijos 
stoties, yra didžiulė Willoughby 
krautuvė, kur sutelkti tik foto 
reikmenys (Krautuvė laikoma 
didžiausia pasaulyje). Prie cent
rinio įėjimo yra viena siena, kur 
nuolat vyksta foto parodos. Čia 
galima pamatyti pačių geriau
sių Amerikos ir kitų kraštų fo
tografijos meisterių darbų. Taip 
parodai vietą gauti nėra leng
va? .

Vytautas Maželis birželio gale 
šioj krautuvėje buvo išstatęs ke- 
lioliką savo fotografijų, didesnė 
jų dalis portretai, kiti — gamto
vaizdžiai (Tai antras jo pasi
rodymas šioj krautuvėje).

Į fotografijos meną Vytautas 
Maželis atėjo senokai. Dar ne
priklausomoje Lietuvoje daly
vavo Foto Mėgėjų draugijos ren 
gtose parodose ir uoliai bendra
darbiavo spaudoje, pateikdamas 
daugiausia gamtos vaizdų. Ame
rikoje nuodugniau studijavo port 
retūrą. Nūnai yra perėjęs į šią 
sritį, į portretą. Gamtos moty
vai jo nuotraukose sutinkami 
tik retkarčiais.

Kaip portretistas, fotografas 
Vytautas Maželis turi rimtą sko 
nį. Jis jungia amerikonišką mo
kyklą, ios techniką su europėji- 
nėmis tradicijomis. Taip jo port
retuose nerandame to pigaus e- 
fekto, kuris sutinkamas ameri
koniškose komercinėse foto stu
dijose. Nerandame nė nusistovė
jusio šablono.

Klasikinėje kompozicijoje
Gerai pažindamas šviesas ir 

jas apvaldydamas, jis savo port
retą organizuoja ramioje klasi
kinėje kompozicijoje, kur domi
nuoja estetinis balansas. Pap
rastai jo nuotraukoje veidas už
ima svarbiausią vietą. Jis kont
rastuojamas su fonu ir stipriai 
iškeliamas. Kitos dalys dėsto
mos ritmiškai, atliepiant pačiam 
veidui, faktūriškai turtingos. 
Kur j:s eina prisitaikydamas 
prie publikos skonio, ten veido 
detalės pritildytos, iškeliamas 
švelnumas, pabrėžiama bendras 
charakterio įspūdis. Kur jis ne
varžomas prisitaikymo momen
to, kur jis siekia studijinių pro
blemų, ten veido išraiškoje su
randa kurkas daugiau charakte 
rio bruožų. Ten išryškėja švie
sos ir šešėlių pripildytos raukš
lės. Pats kontrastas tarp juodo 
ri balto darosi švelnesnis, tapy- 
biškesnis. Nelengva įspėti, kad 
šie portretai kūrybiškesni.

Senųjų ir jaunųjų portretai
Būdinga Maželiui, kad senųjų 

žmonių portretuose jis prasklei

džia ne tiek gyvenimo rimtį, kiek 
nkaidrumą. Jo sukurtieji senu
kai simpatingai ramūs, rodos, 
gražiai, be rūpesčio nugyvenę 
ilgus amžius, surinkta gyvenimo 
šviesa ir dabar spinduliuoja.

Jaunųjų portretuose iškelia
mas jaunatvės grožis, kur švel
nia gaida praskamba melancho
lija, liūdesys. Iš tamsių užak
centuotų mergaitės akių prasis
kverbia lyg egzistencijos baimė, 
lyg artėjančio rytojaus nerimas. 
Gi moterų portretuose sutinki 
ramumą, pasitikėjimą savimi, vi 
dinę šilumą ir žaismą.

Būdinga taip pat jo fotogra
fijos menui, kad vieną savo mo
delių dalį pasuka į kairę ir pra
lenkia jų galvą. Atrodo, lyg jie 
praeidami žvilgteri į mus. Kitų 
gi veidai nųgręžti dešinėn. Šių 
portretų rūšyje įvestas ir ran
kos motyvas. Jie jau nebežen
gia,-bet pasirėmę mąsto.

»
Rankų motyvas

Rankų motyvas tiek dailinin
kų. tiek fotografu nėra taip leng 
vai suvaldomas. Fotografui rei
kia saugotis, kad rankos neiš
kiltų už veido linijos, nes tada1 
nuotraukoje nenormaliai padi
dės. Maželis šio pavojaus išven
gia, stengdamasis rankas išlai
kyti tame pačiame plane kaip 
ir veidas.

Rankos įvedamos ne charakte 
riui ryškinti, bet pačiai klasiki
nei kompozicijai pilniau išbaigti. 
Štai po moters smakru sudėtos 
abi rankos. Veido išraiškos jos 
nestiprina. Jos turtina tik pačią 
kompoziciją. Senelio portrete 
priešais veidą sudėtos rankos 
pakartoja tik veido baltą dėmę. 
Dail. A. Varno portrete ranka 
kerta įstrižainę kompoziciją, gi 
dail. V. K. Jonyno portrete ran
kos užsklendžia ovalinę kompo
ziciją ir paryškina judesį.

Gyvi ir natūralūs žmonės
Kiek šie portretai parodo vi

dinį charakterį, sunku pasakyti, 
nes gerai nepažįstame jo portre- 
tuojamų žmonių. Pirmiausia jam 
rūpi ne tiek charakterio sklai
da, kiek estetiškai meniškas kom 
pozicijos išbalansavimas. Tačiau 
jo portretuojami žmonės pasi
lieka gyvi ir natūralūs, rodos, 
tuoj pakils ir išeis iš savo rė
mų.

Gamtos motyvuose vienur iš
keliamas faktūrinis turtingu
mas, kitur — nuotaika. Ypač 
jam pavyksta pagauti vandens 
purslų blizgėjimas. Tokia Nia
garos krioklio nuotrauka, iš pir
mo žvilgsnio akies nepatraukian 
ti, yra viena iš geriausių jo nu
fotografuotų gamtos motyvų.

SKIP’S SVrfv,Ce 

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

AUGUST-RUGP. 8, 9, 10 d. d.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.29

HENNESSY THREE STAR COONAC, Fifth $5-09

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

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth1 $-|S9

KIJAFA WINE Fifth $|.69

IMPORTED CANADIAN YVHISKEY Fifth $4.19

IMPORTED PINE APPLE OR CREAM OF
BANANA LIQUEUR Fifth $4.98

OLD STYLE LAGER BEER
Case of 24 — 8 oz. bottles Case $2.59

BUDWEISER, SCHLITZ, MILLER, HAMMS
or PABST, Caee of 24 12 oz hottlea $3 49

I I
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KAČINSKAS 
Foto V. Maželio

plentai siauroki, o autostradų I šeimos. Reikėtų dar pridurti, nereikia rašyti apie mūsų išei- 
dar maža. Todėl visuomenės bur kad ir religinių sektų anemišku- vijos jaunimą. Nereikia rašyti ir 

valdė labai puikiai. Visos nuo- n°jimas Pasiekia ir spaudą, kuri mas nepasitarnauja šeimos do- apie sveiką ją britų tautos dalį,

Laboratorinė technikaM
Laboratorinę techniką jis ap-

visą kaltę verčia transporto mi
nisterijai. Naujų plentų tiesi-

rovės palaikymui, tuo labiau jau kur ir klusnumas, ir meilė savo
tingai, precizškai. Laboratori- •“■—••J“*- —j* t—v — nimo sudrausminimui. Dėl šito vietoje; kur galvojama sveikai,
nia darbu jis vra išvystes kaiku- mas Pra8ldės &al P° treJ^ metų, pranešimo jau iš anksto tikima- svajojama gražiai ir kur roman- 

♦ ^5! 1- b-"*™ — d tika dar neavetima Kaip ir

traukos parengtos švariai, rūpės

negatyvus tain kad todėl ir kantriam britui pritrūks si audros.
- J P’ , ta kantrybės. Dėl Molotovo ir

į kompanijos pavarymo nuo Krem Dūmai liko dūmais
Neabejotinai Vytutas Mažę- liaus lovio britai mažiau rūpina- ts „u j i -i , . . v • • . 1 . . ... ... , . aliarmo dėl rūkymo kaip irlis yra vienas iš geriausių musų si nei dėl penų trukumo dar vie- ni„u o. • . . .____dJiod,, d.A divim n]ek° ne^ejo. Specialistai pasi-

| rėmė tik mirtingumo statistika, 
Dėl tautos žiedo ° aiškesnio vaizdo dėl rūkymo

kenksmingumo plaučiams nepa-

riuos savo 
išgavo maksimalinį įspūdį.

vi-
sur, toji dalis yra tautos tvirto
vė, aplink kurią, deja, priviso 
šungrybių.

fotografijos meisterių. Kai eilė. nam stiklui alaus 
kitų fotografų pasitraukė iš sa
vo profesijos, jis gi rūpestingai 
skiriasi kelią pirmyn. Belieka 

;jam linkėti — pasisavinti visus 
i naujus šios rūšies laimėjimus 
lir nuolat augti, nuolat turtinti

x.. .. , savo gausų portretų rinkinį —Čia subtyliai pagautas vandens ° r *
šaltas blizgėjimas. Jo efektas mŪ81i kultūrinininkų, visuomeni- 
dar sustiprintas geru laborato- ninku veidais. Tai bus brangi me 
riniu darbu. džiaga ateičiai.

Anglijos padangėje
S. LAUCIU S, Anglija

Visuomenės ir kultūros gyve- ( sodyboje buvo pašventintas bū- 
nimo pulsas niekad nesiliauja j dingas lietuviškas kryžius — Rū
plakęs, nors apkrovimą lydi iš
sisėmimas, nors politinės sensa
cijos kartais nustelbia' naujas

pintojėlis, kurs suteiks šiam 
gamtos kampeliui tikrai lietu-

Anglijoje vis rimčiau ir daž
niau pradedama kalbėti apie 
klystkeliais žengiantį jaunimą, 
kurio masė, neturėdama aiškaus 
gyvenimo idealo, vaikosi pigių 
sensacijų, leipsta dėl džazo dai
nininkų, keistai bei neskoningai 
rengiasi, smarkiai dažosi, aist
ringai rūko, tuščiai svajoja apie 
milionierių gyvenimą ir lengvai 
linksta į kriminalinius nuoty
kius bei ankstyvą lytinį pasi
tenkinimą. Iš tokio jaunimo sky 
staprotiškumo gerą pinigą kalą 
tam tikros firmos, kurios per 
geltonąją spaudą palaiko ir ska 
tina tą lengvapėdiškumą. Fil
mai taip pat atlieka meškos pa
tarnavimą, nors cenzūra šituo

NUO U2SISENE JUSIU 
SKAUDANČIU ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

viškos dvasios. Neužmirštas nė atžvilgiu čia kurkas griežtesnė!
meno apraiškas. Tačiau šį kar
tą nekalbėsime nei apie politiką; 
nei apie meną, o tik apie visuo- no redaguotą kaip ir chrestoma

gimtasis žodis. Būtent, Nidos | nei Amerikoje.
Knygų klubas išleidžia K. Barė-, Naujiena čia ir pienburnių ve-

meninį gyvenimą.
Savi dalykai

Kaip buvo įmanoma ir kiek 
lėšos leido, D. Britanijos Lietu
vių Sąjunga (DBLS) per Sek
mines atšventė savo gyvavimo 
dešimtmetį. Be abejo, DBLS su 
vaidino žymų vaidmenį tarp čia 
atsidūrusių pabėgėlių, nors tu
rėjo įtakos ir į senąją išeiviją.
Paliksime tos organizacijos nuo
pelnus ir klaidas panagrinėti ki
tiems. Verčiau stabtelėsime ties 
jos veiklos vieno baro baiga. Ji 
buvo pažymėta Sąjungos meti
niu suvažiavimu Lietuvių namuo 
se, iškilmingu posėdžiu tolimoje , Įęyįį išdykauja baseinuose. Šie 
Lietuvių sodyboje ir pasilinksmi. meį veržimasis prie jūros tiesiog 
nimu. Vis tai įprastiniai daly- į masįnis, nes tikrai reta vasara, 
kai. Įdomu betgi pabrėžti, kad . Ir tas veržimasis iš miesto dul- 
šią sukaktį paženklino dail. A. • kjų vigomis susisiekimo priemo- 
Petrikonio meno paroda, kurio-, nėmįs kelia rimtą rūpestį vy- 
je buvo išstatyti 36 jo paveiks-1 ^augybei, nes savaitgaliais tie- 
lai. Susidomėjimas buvo pelny-:siog neįmanoma ' pa judėti plen
tas, ir dalis paveikslų jau par- ; tais. Automašinų susigrūdimas 
duota. Ta pačia proga Lietuvių pasibaisėtinas. Vargas mat, kad

tiją — “Saują derliaus”, 
ga jau spausdinama.

Kny-
dybos, o paskui staigus nusivy
limas ir — .arba pakartotinų 

; vedybų manija, arba slidus ke-
Iškilmių dienomis Londono ' ^as i prostituciją. 

Vaidila surengė ir vaidinimą. De i Vėžio diagnozė
veikalas (Mokyklos drau-ja,

gai) buvo parinktas neapgalvo
tai. Senstelėjęs, svetimas ir nuo
bodokas dalykas nė kiek nepri
tiko prie iškilmių, o kartojamas 
susilaukė mažai publikos. 

Bendros nuotaikos

Britai ligūstai mėgsta paplū
dimį, tačiau retas kurs maudo
si jūroje. Jie mieliau sėdi atkran 
tėję, kaitinasi ir kvėpuoja van
denyno oru. Mėgėjai gi pasitaš-

Londone ir kituose miestuose 
rimta kova su prostitucija dar 
tik užuomazgoje. Lig šiol polici
ja buvo bejėgė kovoti su ta blo
gybe dėl senų ir painių įstaty
mų. Speciali komisija apie trejus 
metus svarstė tą klausimą ir ne
trukus paskelbs savo praneši
mą. Nors ir ne vienbalsiai priim 
ti pasiūlymai, tačiau projektuo
jama iš pagrindų pertvarkyti 
įstatymus taip, kad policija tu
rėtų laisvesnes rankas kovoti 
su tuo visuomenės vėžiu. Pavo
jingiausiomis, žinoma, bacilomis 
laikomi: blogas filmas, porno
grafinė literatūra ir pakrikusios

Jau laikas užeiti į... <
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAM ASSOCIATIOH

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMRK ROflD VIrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

SPECIALUS BARGENASŠALDYTUVAItik

DIDElJh PArtlRINKIM Ah įVAlKIAUSię BALDU 
► Eli* A. KAI IXIMS. S EI.I.IK HEKTI LIS. Sao.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Roosevolt Rood Tolei. SUIey 3-4711

Krautuvė atidaryta aekmadtAnlaUi ouo II Iki <:S0

teikė. Tai ir leido spaudai skep
tiškai pažvelgti į visą antiniko-, 
tininę kampaniją, o vyriausybei 
prikišti, kad ji pati nesusivoku
si iš katro galo pradėti. Tad ir 
toliau senimas bei jaunimas lei
džia dūmais milionus svarų ster 
kngų, o iždo kancleris nesivar
žydamas lupa akcizą. Ir kodėl 
jam nelupti, jei ir geltonsnapių 
paakiai pajuodavę nuo rūkymo. 

Laimei, tokių liūdnų dalykų

Duooą Ir įvairias skoningas 
bulkuteą keps

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 S. Litaanica Avė.

TeL CLlffside 4-637B 
Pristatome } visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 1A- 
slunčlame 1 visus artimuo
sius miestus.

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ.
IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nlal sčdStl Ir naktimis 

miegoti nes Jų užalsenSJuslos žalždos 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEOULO Ointment Jos grydymo 
ypatbyes palengrvins Jusu skaudėji
mą Ir galSslte ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi paSallna 
niežėjimą Ilgos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi paSallna perŠSJlmą Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplySlmą 
tarpptrSčiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskilslos odos dedlr- 
vlnių, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 

I et., $1.26, Ir $3.60. 
j Pirkite valstinSseChl- 
| cagoj Ir apylinkėse—

Milwaukee. Wisc . Ga 
i ry, Ind. tr Detroit, Mi- 
i chigan arba rašyki- 

•c 1 r atsiųskite Mo- 
1 ney order I

I -
L.EG (i I A), Department D.. 

5618 W Eddy SU Chicago 84, III,

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

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

PARDUODAME IR TAISOME

■SS?.

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 FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

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

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

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

Standard Federal Savings
Z-

ij^li

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
(Archer Avė. at Sacramento) 
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JAV knygos pasaulyje
Jl’KGIS GLIAUDĄ, Los Angeles

Redaktoriui pageidaujant at-| Problema matymo skaityme 
naujindamas šią sk'ltį aš d'.iau- yra pirmas akstinas rastis min-; 
giuosi, kad tasai ankstyvesnis čiai atva;zduoti tą rašinį sceno- 
redakeijos sumanymas, tiekti ži-' je. Inscenizuoti romaną yra tas

pat, kaip parengti romaną ek
ranui. Romano jfilmavimas tei
kia daugiau dėkingu galimybių, 
kad romanas bus oatiektas vi
same norimų įspūdžių komplek-

nių apie tą milžinišką reiškinį, 
kurį matome greta mūsų, ir ku
rį pavadinsime knygų pasauliu 
Amerikoje, yra skaitytojų ver
tinamas ir juo domimasi.

Kasmet, apytikriai, Ameriko-1 se.
je pasirodo 230 filmų. Iš to skai-! „ ■ , i T c v.. x • r-, Garsuss lenkas Josef Korze-c,BU8 nemažai filmų statoma pa- niūvskj (J Co
gal anksčiau pas,rodžiusius ll- ra,f™ klasikas, tarė: mano tiks 
teraturos veikalus: romanus, dra 
mas, apysakas. las, kurį aš vykdau rašyme, yra 

parašyto žodžio galia priversti
veikalas sudomina filmu leidyk- £ gWėti: priverSti £ jausti' 
, , ... ... . - . . . i bet, visų pirma, priversti jus malą, kurie tokio literatūrinio vei-■. .. m . 5 . . J .. . . , . x x , x. t tytl. Tai buvo tarta 1902 metais,kalo privalomai turi patraukti, ■ ........ . . . kada pasaulis nepažinojo ekranofiljnuotojo demesj, ir kuo skina- t- j

Kodėl tam tikras literatūrinis

si literatūrinis veikalas nuo ek
rano veikalo? Panašią problemą

burtų. Dabar tą Conrado išpa
žinties posakį vykdo galingoji 
modernaus filmo technika suišspręsti pasiėmė George Blue- ..... . ,, • • , i . <,«.» , neįsivaizduojamu seniesiemsstone naujoje kbygoje: “Novels 

into Film”, kuri pasirodė J. Hop 
kin^ Press leidinyje.

Kiekvieno autoriaus pastan
gose, rašant literatūrinio žanro 
kūrinį, slypi siekimas priversti

fektu.
e-

Taip G. Bluestone suranda in
tymiausius saitus tarp novelisto 
darbo metodo ir jo brovimosi į 
skaitytojo matymą dar toli gra-

skaitytoją netiktai mąstyti ir, žu prieš filmui atsirandant.
išgyventi, bet ir pastanga pri
versti skaitytoją tam tikras vei
kalo scehas matyti bent dvasinė 
mis akimis. Kaikurios literatū
rinių šedevrų scenos kaip gyvos 
stovi prieš mus, jas perskaičius 
iš knygos bejausmių puslapių. 
Kas nepergyveno visame realu
me Dostojevskio romano “Nusi
kaltimas ir bausmė” dvigubos 
žmogžudystės scenos, kaip rea
liai matyto vaizdo? Kiekvienas 
su Ponia Bovary pajunta troškų 
agonijos scenos vaizdą. Ir mūsų 
pastarieji iškilesnieji romanistai, 
kaip Ramonas, Mazalaitė, Alė 
Rūta, kaip mūsų naujieji: Barė 
nas, Baranauskas, duoda mums 
apsčiai scenų, kurias mes regi
me, turėdami prieš akis tik rai
dėmis išmargintą knygos pusla
pį-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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-

Tačiau tie intymūs filmo sta
tytojo ir novelisto tikslai turi 
tam tikrus savo nesuderinimus 
praktikoje. Jie kontrastingi sa
vo esme. Kiekviena forma: ro
manas ir filmas, turi savo stip
rias ir silpnąsias puses, nes vie
nur ir kitur yra specifiški reika
lavimai, kaip traktuoti vietą ir 
laiką. Pareinamybė nuo techni
kos ir nuo auditorijos čia yra 
vienas reikšmingiausių diktatų. 
Todėl ekrane įkūnytas romanas 
nėra tas pats, koks jis yra kny
gos formoje. Tam tikrais atve
jais filmas yra pilniau prisotin
tas vaizdo, bet tam tikrais at
vejais filmas turi stoti antroje 
eilėje, už romanisto nugaros, 
traktuojant iškeltą temą jos vi
sumoje.

Autorius nagrinėja šešis romą 
nūs, įkūnytus filme, nurodyda
mas jų rekonstrukcijos savybes, 
jiems pereinant iš puslapių į ek
raną. Filmo menas yra naujoji 
meno šaka, kuri labai ambicin
gai kovoja dėl savo principų. G. 
Bluestone akademiškai dėsto vi
sus pro ir contra literatūros ir 
filmo, traktuojant temą. Geriau 
esmė aiškėja iškeliant tų menų 
priešingumą. Taip, romanas turi, 
palyginamai, nedidelę auditori
ją, sukuriamas vieno individo, 
ir nepažįsta žiaurios cenzūros, 
sako autorius. Bet filmas, tęsia 
Bluestone, skiriamas masinei au 
ditorijai, jis kuriamas koopera-qru liekanų: eilutėms, sukne 

lems, paltams, sijonams ii 1 cijos pagrindais, priklauso nuo 
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.

Telef. HUmboldt 6-3353
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Chlcagos švariausias ir mod r- 
niškiausias Pikniku Daržas — 

BUČO D z RŽAS
WILL0W WEST 'NN AND 

PICNIC GROTE
8Srd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

oooooooooooooooooooooooooo 
Nauja mostis ir tabletės atnaujina 

vlltj kenčiantiems nuo

ARTHRITIS-RHEUMATISM
ši nauja kombinacija, AMKRPOL, 

skubiai palengvina sąnarių uždegi
mo sukeltą, skausmą, paraudimą ir 
sumažina skaudančių raumenų suti
nimų, kurį sukelia arthrltis ir rheu- 
matismas. Mostia: Skubiam paleng
vinimui reikia jtrintl ryte ir vakare. 
Tabletės: Ilgesniam palengvinimui
imti 2 tabletes 3 kart i dieną po 
valgio.

Mostis. 98c; Tabletės, 73.50 pas 
jūsų vaistininką artia Aluose vaisti
nėse:

Sbimkus, 3301 S. Halsted
Dargis, 2452 Marąuette Blvd.
Pullman's. 1 1254 S. Mfchigan
Kartanas, 2468 W. 69th
Olldewell's, 3557 W. 63rd
Blestek, 3000 So. 52nd, Cicero i
Slkytas, 2635 W. 51st
Lewicki’s, 5558 8. Pulaski
Kopec, 5109 W. Fullerton
Rakus, 3 201 S. Halsted
Arba rąžykite tiesiog )

AMHKFOIj, 957 N. Ashland Avė.,
ChiciMto 22, III.

<XXXXXXXXXX><XXXHXXXXXXXXXX:

1 industrinių priežasčių, ir turi pa
klusti produkcijos kodeksui.

Tasai produkcijos kodeksas y- 
ra tam tikras kompleksas, kas 
ir kaip galima ir negalima filme.

Romanas stiprus savo galia pa 
rodyti veikėjo vidų, filmas tegali 
atsiekti to tik išviršiniai mato
momis priemonėmis; bet čia fil- 

i mas turi galingą poveikį, nes jo 
ginklai yra masėms suprantami 
veido mimika ir kūno judėsiai. 
Filmas papildomas fono kolori
to, muzikos, garsų. Todėl filmo 
gamintojas, rašo autorius, trak 
tuoja romaną kaip žalią medžia
gą sukursimas filmui, kur jis 
ras jam reikalingus motyvus, 
ir jam reikalingas scenas.

Tačiau publika atsiliepia į fil
mą, kuris pastatytas pagal ro
maną, susidomėjimu tuo roma
nu, kurio siužetas pasirodė fil
me. Tokio romano laidos yra 
bematant išperkamos. Taip fil
mo žiūrovas instinktyviai suran 
da kompleksą bendrojo įspūdžio. 
Ir, mes pridursime nuo savęs, 
ar tai nerodo, kad tuo reiškiniu 
atiduodamas pirmumas roma
nui, tarytum paverčiant filmą 
to kūrinio iliustracija, milži-

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO. ILLINOIS

HARTFORDO, CONN. TAUTINIŲ ŠOKIŲ MERGAIČIŲ • GRUPE

SOPHIE B i h C U S
RADIO PROGRAMA

i«t WGI'> Htutiea Banga 13»i 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—‘ *

••M \II IKI PKNKT .1 
8:45 Iki 9:80 vai. ryte

ŠK8TAD. S: 30 iki 8:30 ryt< 
SEKMAI*. 8:30—#30 v. r. M »U.ll«-

UOl'A — 1400 kll.
/los. So MAP1.KWUOD AVĖ

i iilraifo 29 111 HKmlock 4-2413

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

FRONCZAK’S HARDWARE 
2606 W. 47 St., VI 7-3138

Pilnas pasirinkimas įvairių 
SDalvų ELLIOTTS PAINTS. 
Elektriniai ir kanalizacijos reik
menys bei motoriniai įrankiai. 
Atvykite ir įsitikinkite.

TERRY’S PLVMBING HEATING
• Skubus patarnavimas visiems 

Apšildymo ir kanalizacijos patai
symas.
• Nemokamas planavimas ir apskai
čiavimas.
• Joks darbas nei per didelis nei 
per mažas.

• ' Darbas garantuotas kainos, ku
rias jūs išsigalite mokėti.
TAylor 9-8185. 1942 S. Halsted St.

nįška, įspūdinga, bet neišse- 
miančia, visdėlto, visos tos ga-i 
lios, kuri sudėta tarp kuklių nu
filmuoto romano viršelių.

Mirė rašytojas Guitry
Liepos 24 d. Paryžiuje mirė 

plačiai žinomas teatralas, akto
rius ir komedijų autorius, gar
sių • filmų scenaristas ir statyto
jas Sacha Guitry, sulaukęs 72 
metų amžiaus. Tai buvo nepap
rastų gabumų ir didelio origina
lumo asmenybė. Jis buvo gimęs 
Petrapilyje 1885 metais. Jo tė
vas Lucien Guitry tada vaidin
davo Petrapilio scenose. Jau 
5-rių metų vaikas jis pasirodė 
scenoje su savo tėvu ir garsiuo
ju rusų aktorium Davydovu. Įsi 
kūręs Paryžiuje šio šimtmečio 
pradžioje Sacha Guitry yra pa
rašęs d&ugiau kaip 150 'teatro 
veikalų, iš kurių per 100 buvo 
pastatyta scenoje ir daugumoje 
iš jų jis pats vaidindavo. Pra
dedant 1932 m; jis pradėjo do
mėtis filmu, bet pirmieji jo pa
ties teatro veikalų filmai nepa
traukė žiūrovų. Tačiau, savo fil
mu “Vieno apgaviko romanas”, 
kuriame pirmą kartą buvo at
skirti veiksmas ir pasakojimas, 
jis staiga pagarsėjo.

Po paskutinio Pasaulinio ka
ro Sacha Guitry pastatė tris 
visą pasaulį apsukusius istori
nius filmus: “Jei man būtų pa
pasakotas Versalis”, “Napoleo
nas” ir “Jei man būtų papasa
kotas Paryžius”. Sacha Guitry 
ilgą laiką sirgo. Jo mirtis giliai 
sujaudino teatro ir literatūrinį 
Paryžių. Dienraštyje “Le Mon
de” Prancūzų akademijos na
rys Robert Kemp rašo: “Sacha 
Guitry yra didis velionis. Jis pa
lieka tuščią vietą, kurią mes ga
liausiai galėsime matuoti ramiu 
masteliu ir nesudrumstu žvilgs
niu...”

Dienraštyje “L’Aurore” akto
rius Marcei Achard pareiškė: 
“Didžiausias 20-jo šimtmečio po- 
etas-komikas mus apleido. Jis 
parašė tiek žavingų pjesių, kad 
linkstama pamiršti, jog kaiku
rios iš jų yra tikriausi šedev
rai”. Kompozitorius Albertas 
Willermetz pareiškė: “Prancū
zų teatro menas apsigaubia ge
dulu. Su Sacha Guitry jis nu
stojo savo tikriausiojo repre
zentanto”. Visi atžymi nepapras 
tą velionies darbingumą ir kant
rybę. Didžių skausmų suspaus
tas, jis ne tik griežtai atsisa
kė vartoti narkotikus, bet be
veik ligi paskutinės gyvenimo 
vaalndos vis dirbo, jieškodamas 
kūryboje apsivaldymo ir užsimir 
Šimo.

Knyga apie vengrų 
sukilimą

Melvin J., Lasky parašė kny
gą “The Hungarian Revolution: 
The,Story of the October Upris- 
ing”. Veikalas iliustruotas, turi 
318 pusk; kainuoja $5, išleistas 
Fredricko A. Praeger; leidinį 
skiriant Kultūrinės Laisvės kon
gresui. Kritikai leidinį vertina 
kaip geriausią ligi šiol išleistą 
knygą apie vengrų revoliuciją. 
Veikale labai daug vertingų in
formacijų, kurios net pralenkian 
čios Jungt. Tautų specialiosios 
komisijos tuo klausimu surink
tąsias žinias.

Pergalė priklauso ištvermin
giesiems. — Napoleonas

SKELBIAME

DIDELI IŠPARDAVIMĄ
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VILNONE VVR. KOSTIUMUI 
worsted (Bharskin) medžiaga 
regai, vertė $8.59 
specialiai už jardą 
tik ........................

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3*4 vardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik MOTERIMS VILNONE PAL

TAMS MEDŽIAGA už /ąiniai 
papigintą kainą

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar 
už jardą tik......... $5.50

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą 
tik .............................. S“,,00

MERAS
AND SUPPUCS

MARQUETTE 
PHOTO 8UPPLY

Gifts for Camera Fane — Au- 
torized Dealer of Kodak, Ansco, 
Leica, Bolex, Revere and Bell 
& Howell.

3314 W. 6Srd Street 
PRnspect 6-8998

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR Į KITAS 
EUROPOS ŠALIS

Mes esame vienintelė 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 rąžykite arba telefonuokite

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

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

HELFANDS TEXTILE 
COMPANY

Telefonai: MOnroe 6d 210 
SEeley 3-8806

1210 So. Union Avė.
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS 

U« KIEKVIENA PIRKINI 
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 

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

Atomine energija
vulkanizuoja padangas

Goodrich bendrovės moksli
ninkai išrado būdą, kaip ato
minę radiaciją panaudoti pa
dangų vulkanizaeijai. Moksli
ninkai tvirtina, kad šiuo būdu 
vulkanizuojama padanga būna 
daug patvaresnė, kaip ligšioi 
žinomuoju.

IMMEDIATE

DELIYERY

PFMRGLEUM CARBON
Coal & Fuel Oil

VANDER WAGEN BROS. 
4552 W. 63rd St.

POrtsmouth 7-8020

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nuo agnles namas, baldas, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis-parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDING COMPANY 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUUUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL ASSURANCE COMPANY

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
VVESTERN CA8UALTY & SURETY COMPANY

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrriters

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

Telefonas CEntraJ 6-6206

f
VAISTAI LIETUVON!

IR I KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 
SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS 

SERO MI CINAS

LARGACTILIS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CYOLOSERINAS

J?

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

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

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

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

įsilipdami Juozo Spalčlo alumlniaju# “S t o r m 
Wtn<iows" langus. Juos turint nereikSs rūpintis 
kiekviena pavasari ir rudenj langų ISlmlmu Ir 
sietelių sudėjimu. J. Spaičio aluminijaus “Storm 
Wtndows” laikys tiek Ilgai, klok Jūsų namas sto
vės. Pašaukite mus dar Šiandien ir mes pada
rysime Jums tuos nuostabius langus.

, Pas mus taip pat galite įsigyti visų rūSių 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
3259 Ho. Halsted St. Tel. Vlctory 2-A472
Galite skambinti kasdien arba atvykti Į mūsų 
įstaigą nuo 9 vai. iki 6 vai. vak. Pirmad. ir ket- 
virtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th St., Tai. LA 3-0670

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRISMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, Iii. Teief. LAfayette 3-3085

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

•VOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

k. GASIŪNASJZ1.™/
Priima moteriškų kostiumų Ir paltų užsakymus.
Iš Įvairių kailių nisakyti paltai dnodamt hšmo- 
kėjimul. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
Ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUEf »

Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329
000<XK><XH>000000<XXX>00000<XX>0<XXX><X>00000000000000^0000Pasinaudokite "Draugo” Classiticd skyriumi
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ŽIEMOJANTI ADELAIDĖ
PULGIS ANDRIUŠIS, Australija

Aštuonis mėnesius be persto- perame itingas sekretorius, ete- 
gės spirgino saulė, grasindama rinis idealistas muzikas (Opuls- 
australų ūkininko piniginei, bet kis) suteikė spektakliui alanti- 
gegužės pabaigoj pašlakstė lie-' nj atspalvį. Dail. Neliubšio de-' 
tus ir taip mes pradėjom žiemą: koracijos*nelenda į akis. tikslin
Adelaidės kalnai pasipuošė ža 
liais kilimais, pievose sužydo 
laukinės gėlės, o žmonės ėmė... 
drebėti nuo šalčio. Aš pats per 
žiemą vaikščioju be kepurės (dėl 
galutino nusidėvėjimo palikau 
svečiuose) ir be palto (po to kai 
pavogė važiuojant traukiniu, 
taip ir neprisiruošiu nusipirkti 
naujo), bet rašydamas šias ei
lutes užsikūriau žibalinę krosne
lę bent psichologiškai sušildyt. 
Pirmąją žiemą ties Sidniejum 
praleidžiau su draugais brezen
tinėje palapinėj ir buvo juoko 
žiūrint, kaip dreba čiagimiai aust 
ralai, bet dabar ir mus krato 
drebuliai, kai termometras rodo 
50-60°, nors kieme už durelių 
žydi apelsinmedžiai ir skečia der 
lingus lapus kopūstai.
Antras teatras atidarė duris
Ir pakvietė į V. Alanto “Bu

halterijos klaida”. Dainienės, 
paskui P. Rūtenio Teatro Mė
gėjų Grupė, pristigusi režisierių, 
ilgokai pamerdėjus, perėjo į akt. 
Venslovavičiaus (Klaipėda) ran 
kas ir pareiškė vėl norinti gyven 
ti. Adelaidė nebūtų Adelaidė,

gai blaivios sukaupė dėmesį į 
pačius aktorius.

Žmogau, hūk mirti gatavas!
Gyveno Adelaidėj jaunas stu

dentas Jurgis Naujalis, arti mū 
sų bendruomeninio avilio, netoli 
nuo architekto diplomo, kurį vis 
dar tolino tarnyba duonos kąs
niui užsidirbti. Vyresniosios se
sers (Marmakonienės) globoja
mas pasitraukė jaunutis iš Lie
tuvos, Australijos saulėje, išau
go į žvalų jaunuolį, paslaugų 
skautą, džiaugsmą saviems ir 
visiems.

Vieną gražų gegužės savait
galį giminės ir pažįstami jam 
linkėjo laimės, vedus jaunąją 
J. Paliulytę, o sekantį šeštadie
nį... mašinų voros lydėjo jį į ka
pus saulėtų kalnų papėdėj. Pir
madienio rytą, apiberti linkėji
mų, fotografuojami išvažiavo 
kelionėn į Melbourną, lenkdami 
sunkvežimį neišaiškintu būdu at 
sitrenkė paplentės stulpan: jau
nasis visai nepabudo, o jaunoji 
pabudo provincijos miestelio li
goninėj sužalotu nugarkauliu ir 
permuštais viduriais. Šios žaibi-

jeigu jinai pasitenkintų tiktai nės pervartos nusmelkė Adelai- 
vienu lietuvišku teatru. Vadina-i dės lietuvius, su užuojauta bu 
si, vėl garantija, kad šį sezoną
turėsim du-tris naujus spektak 
liūs be šito minėtojo.

Rež. Venslovavičiaus spektak 
lis pagirtinas dėl gero skonio, 
paprastumo. Kas buvo komedi
joj juokinga, išėjo salėn be prie
vartavimo. Banaloki dialogai, I
įdėti į juokingas situacijas, šį 
veikalą paženklina humoru. Pa
ryškinęs tas situacijas, režisie
rius patiekė linksmai žiūrėtiną 
spektaklioką. Viršininkas (Ja

vo minimos australų laikraš
čiuose, paliko ašarų klanuose 
velionies seserį, pakirto rankas 
darbštiems jaunosios našlės tė
vams, nors ir jų likimo paženk
linta duktė taisosi.

Tritautė demonstracija 
Kai dėl birželinio teroro mi

nėjimų tai patarkit kas daryt?
Adelaidėj nusistovėjo tokia 

tvarka. Į Rotušės iškilmių salę 
Pabaltės komitetas sušaukia di
delę minią pabaltiečių, iš savo

nulis) nešiojosi po sceną jaukią, j tarpo paskiria kalbėtoją, po to 
būdingą, bet nepersūdytą asme-: pakviečia žymią australų asme
nybę. Solidžiai, patikimai judė- ■ nybę tarti žodį, po to koncer-
jo, tik nenormaliai kalbėjo (re 
žisierius jam bumon įdėjo karš
tą bulvę), šį fizinių jėgų neap- 
skaičiavimą pašalinus, Janulis 
būtų tikras viršininkas ir vers

Koncertinėj programoj šiemet I 
latvių ir estų chorams nereikėjo 
giedoti Lietuvos Himno. Tai at
liko estų, latvių ir lietuvių cho
rai drauge. Mūsų dirigentas V. 
Šimkus po energingos verbavimo 
akcijos viešai pasirodė su savo 
sustiprėj. siu mišrių balsų cho
ru. Kai 200 balsų jungtinis bro
lių choras giedojo Reųuiem, bu
vo jaučiamas ir lietuviškas įna
šas (V. Šimkaus “Lituanica” ža 
da įdomų sezoną). Tarptautinėj 
koncerto programoj A. Gučiu- 
vienė-Binkevičiūtė ir E. Vasi
liauskienė pasireiškė muzikaliai, 
šiltai.
Abstraktus lietuvis stoja į ugnį

Koloniallškai komercinėj vi
suomenės santvarkoj menas yra 

! dvasia be vietos. Taikomojo me 
! no visas pozicijas (reklamas,
1 pašto ženklus, etiketes, plaka
tus, net knygų iliustracijas),

I kurios duoda kiek pelno, negrą 
žinamai pasiglemžė biznis. Dai
lininkui paliktas tiktai grynių- 
gryniausias menas. Jis pats čia 

, dar skirstomas į tradicinį ir mo- 
į dernujį. Karališkoji Meno dau- 
gija ir Moderniojo Meno sąjun- 
ga. Pastarajai srovei naujo 
kraujo įpylė pokariniai imigran 
tai iš Europos. Adelaidėj dabar 

, viešpatauja du broliai Dutkie- 
wiecz’iai ir Ostoja-Katkowski. 
Pagal juos ima rikiuotis ir aust
ralų bei imigrantų prieauglis. 
Turi įsisteigę savo studiją, sam 
dosi modelius, vieni kitiems pa
deda patarimais, kritikomis, ren 
gia parodas, manosi kaip išma
no. Autoritetingos meno mokyk 
los (be pritaikomųjų) čia nėra.

Žiemos sezoną šiemet atidarė 
dail. Leonas Žygas, surengda
mas savo pirmąją viešą darbų 
parodą, išstatęs 54 aliejus ir 3 
skulptūras. Kauno baletininkas 
(su tokia pačia'žmona), tremti
nys, P. Australijos Contempo- 
rary Art draugijos narys, ap
siskaitęs viduramžis vyras, lie
tuvių bendruomenės žygių daly
vis, keletą kartų pasirodęs aust 
ralų bendrose moderniojo meno 
parodose, net buvo atrinktas į 
nremijuotinųjų dešimtukę. Pas
taruosius metus pasitraukęs iš 
darbo vergų . rinkos, smarkiai 
padirbėjęs, Karališkosios Meno 
sąjungos parodų salėje parodė 
savo darbų rezultatus. Viskas 
salėje nebetilpo, reikėjo keletą 
paveikslų pakabint prieangyje.

Parodą kviestinei publikai ati
darė vietos Simfonijos orkestro 
dirigentas, australų kompozito
rius Henry Kripps, papasakoda
mas L. Žygo istoriją, jo atkak
lumą nepaisant pabėgėliškai per

tas. Tik visuomet vargas, kai 
išeina kalbėti toji žymi asmeny
bė. Pernai profesorius pasako
jo asmeninius anekdotus, o šie
met kitas universiteto lektorius

tų save gerbti. Viršininkaitė' kvietė mus tinkamai suprasti 
(Ridliskaitė) scenoj kaip žuvis Į britų imperializmą. Nelabai pa
vandeny, judri, gyva, šilta, tik 1 guostas išeina po to pabaltietis. 
tarsena prašosi lyginama. Krikš į Be to, australų publika nesilan- 
tatėvis (Vosylius) šioj komedi- ko šiuose minėjimuose. Lieka tik 
joj tikra individualybė, svoris,Į trijų broliškų tautų savitarpinės 
pasitikėjimas (reikėjo tik soli- paguodos demonstracija. Gal ir 
dėsnio kostiumo). Sausai tem- to pakanka.

Nedelskite nei minutės... Pasiimkite

NEMOKAMAI 
DOVANĄ ŠIANDIEN!
TILT "N" TOTE 1
SERVING SĖT ]

už $500.00 santaupas
I

Nepalie jauti tacą ir 6 žavios 
stiklines... nešti užkandžius 
ir gėrimus vienoje tacoje... 
arba naudoti kaip gražų 
centrinį padėklą ar sienos 
papuošimui NEMOKAMAI, 
kai jūs atidarote taupymo 
sąakatą $500.00 arba įde
date tokią pat sumą į seną 
sąskaitą.

DA BAR
MOKAME DAR DIDES
NIUS DIVIDENDUS UŽ 
TAUPYMO SĄSKAITAS 

SANTAUPOS, ĮDĖTOS IKI 
10 RUGPJŪČIO, NEAA 

PELNĄ NUO 1 RUGPJ.

ATSILANKYKITE.. ,
Mūsų Draugiški Tarnauto
jai su Malonumu Atsakys 
Į Kiekvieną Jūsų Klausimą

20 Dalių Pikniko Servyzas 
už $100.00 Santaupas

Tai daiktas, kuris jums 
reikalingas vasaros ir ru
dens išvažiavimams — NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote naują taupymo sąs
kaitą $100.00, ar įdedate 
tokią pat sumą į jau turi- 
mą sąskaitą.

Assets Over $16,000,000.00
FINANCIAL STATEMINT

CartHUd Juo. 30. ,957 

Asscn
Hnt Mortgag. Real Esat. loom______. *13,001,030.34
Federol Home Loon Bank Stnck 350,000.00
U. S. Govoroaaat Bond._______________ _ 300,000.00
Cmfc------------------------- --------------- 330,143.10
Office, lond and BuiUIng

Aber Depreeiation.....__________ 44,940.73
Office Eguipenant ond Fbcturoe

After Dnprncintinn 44.099.BS
Otber AM*___________________________ 1,540.75
TOTAI ASSETS_________________________  *14,031,794.47

IIABILITIES
Memben' Stior. Account,.......... ........................ *13,345,499.95
Advonce, Irom Federol Home Loon Banlu__ 1,440,000.00 
Account, Payabl*._________________ 4,007 31
Loant In Proco,,........... ...................-.. 1,334,740.91
Etcrow Paymenl, lo» Tomo, and lnturanen._ 75,004.15
Spedfic Romcvo,........... ..........._............. ......... 3.09S.B7
General Reterve, and Undivided FroRt»..._ 049,034.47 
TOTAI IIABILITIES ANO CARITAL.________ *14,031,794.47

INSURED
Where fhe 

SAFETY of Your

Savingt COMES FIRST

Officr. Hnm Įor YOVR Convmimet
Mondoy. 9 AM. TO 8 F M. talurday. 9 A.M. TO t F.M.*

luetdoy - Thurtday - Friday. 9 AM. TO 5 P-M.
CIOSED AU DAT

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association

1447 So. 40th Ct
TO 3-8131 • Cicero 50
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mainingo gyvenimo, stovyklų, 
darbo sutarčių (Adelaidės gele
žinkely net gavęs kvalifikuoto 
vagonų sukabinėtojo pažymėji- , 
mą) tapti dailininku.

Vietos d:enraščio “AJvertis- 
er” meno kritikė parašė, girdi, ' 
tai viena įdomiausių čionai pa- i 
rodų, kokią jai iš viso teko re
cenzuoti. Girdi, dailininko spal
vinės konstrukcijos nebetelpa 
drobėje, veržiasi pro rėmus. Ki- į 
to dienraščio recenzente (taip 
pat moteris...) pasitenkino pas
tabomis, girdi, kaip visa tai ne
paprasta, gudru, mokyta: anti- 
cipatorinė operacija, poetinė in- 
troversija, baimės tendencija ir 
t. t.

L Žygas nuo pat lopšio pra
deda kaip abstraktikas, atsisa
kęs ilgos, alinamos, neįdomios 
daiktiškumą mokyklos. Vėlokai 
Australijoj įsivietinęs moderniz
mas dabar darosi madingas. Ank 
styva būtų spręsti, ar mūsų dai
lininkas ryžtasi ant šios bangos 
išplaukti gyveniman, ar tai yra 
jo širdies būtinybė. Nesileidimas 
į spalvines orgijas, jieškojimas 
individualių tonų rodo tam tik
rą siekių kryptį. Atkaklus, am- 
b’cingas tautietis išeina Adelai
dės viešumon nusikariauti sau 
sklypą erdvės, kuri čia dar nėra 
taip smulkiai išparceliuota, kaip 
kitose pasaulio dalyse.

Kelionė ne ta kryptimi
Pagal neseniai paskelbtus val

džios davinius Australijoj dabar 
gyvena 10,000 lietuvių, iš jų 293 
išemigravo į kitus kraštus. Rei
kia manyti, nemažiau 90% pasu
ko Amerikon, kantriai sulaukę 
eilės numerio. Užmerkusių do
kumentus Amerikos konsulatuo 
se, reikia manyti, bus čia dau
giau negu pusė visų mūsiškių, 
sprendžiant pagal šnekas.

Tad gi dįdelė buvo sensacija, 
kai neseniai p. Varnauskienė, 
praeitais metais išemigravusi 
New Yorkan,. žiūrim, vėl grįžo 
Adelaidėn, pasiryžus niekur iš 
čia nepajudėti, išskyrus laisvon 
tėvynėn.

Kartą svečiuose pas niujor- 
kiškius lietuvius, vienas “naujas 
amerikietis” pašaipiai jos pasi
teiravęs apie kengūras. Jinai 
taip atsakiusi:

— Esu jas mačiusi tik Adelai 
dės žvėryne, o čia, New Yorke 
mačiau jų tūkstančių tūkstan
čius požeminiam traukiny ke- 
turaugščiais laiptais bešokinė- 
jant žemyn ir augštyn, vienu 
šuoliu praleidžiant dvi-tris pa
kopas! (štai jis — lokalinis pa
triotizmas !).

Jos duktė New Yorke tarnau
janti raštinėje. Iš ryto tarnybon 
važiuojanti autobusais valandą 
ir 20 minučių vienan galan, sto
vėdama suspausta ant vienos ko
jos. Nuvažiuojanti jau pavar
gus, grįžtanti — dar labiau, 
nors pats darbas nevarginamas. 
O kam tai?

Be to, girdi, New Yorke nepa 
matysi linksmų lietuvių, darbas 
ir skuba išmušę jiems kvapą, 
vaikščioja, girdi, kaip sielelės 
tamsinyčioje. O ir tų pačių nėr 
kur susitikti, iš ten bendravimas 
išsiveisęs.

Naujoji repatrijantė Adelai

dėj turi kitą dukterį, vadinasi, 
jos sprendimas yra bešališkas.

P. Varnauskienei tuomet iš
važiuojant Amerikon, net aust
ralų dienraštis įsidėjo straips
nelį, vaizduodamas ją kaip žino
mą Adelaidės lietuvių visuome
nės veikėją, šalpos, ligonių lan 
kymo, įvairių parengimų asme
nybę. Linksmų veidų, bendruo
meninio veikimo sugrįžėlė nie
kuomet nepristigę Adelaidė ję, pa 
lyginus kaimiškai ramiame mies 
telyje, kur ir šiokiadienio vaka
rą galima užšokti pas pažįsta
mą ir prie kavos sumesti porą 
žodelių.

Meilūs žodeliai Amerikos 
. lietuvaitėms

Vasaros atostogos, turbūt, ir 
Amerike bus palankiausias ro
mantikai sezonas. Kuomet, ko
mercinės kasdienybės išbaidyta 
širdis vėl grįžta į savo slėptuvę 
ir kur nors paežerėje ima austi 
svajones apie Žilviną, laukiamą 
ir nesulaukiamą ant pieno pu
tos.

Nežinau, koks amerikietinės 
Eglės sulaukiamumas, bet gerai 
žinau, kad Australijoje kiekvie
nai lietuvaitei (20-40 metų am
žiaus) atitenka mažiausiai de
šimt Žilvinų.

Adelaidės lietuviai jau matė 
dvi transokeaninės romantikos 
istorijas. Vienas Žilvinas, dar 
Vokietijoj nusižiūrėjęs sau Eg
lę, kažkodėl atplaukė ant pir
mosios emigrantinės putos Aust 
ralijon, o jinai — Amerikon. 
Margų laiškelių ir abrozdėlių 
kurstoma draugystė neatvėso, 
nors ir skiriama vandenų, Eglė 
gavo Amerikos pilietybę, atosto
goms atvažiavo pas Žilviną, nu
vedėm juos abudu prie’altoriaus. 
Po to jaunoji grįžo į Čikagą, o 
po pusės metų, Amerikos kon
sului laiminant, išsirašė ir savo 
Žilviną, gi dabar gyvena abudu 
gintariniuose rūmuose, augin
dami Ąžuolą Čikagoje.

Kitas romantinis įvykis atsti- 
ko pernai. Atplaukė jauna lietu
vaitė aplankyt savo tėvų Adelai 
dėj. Šis apsilankymas labai trum 
pu laiku baigėsi prie altoriaus 
Šį sykį Eglė net pamiršo Ame
riką, apsigyveno savo Žilvino 
rūmuose Adelaidėje, prie marių 
krašto.

DAŽYMAS 
DEKORAVIMAS

VL VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

Įvairiomis dažymo-dekoravi- 
nio technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekora
tyviam įrengimui — interior 
dficorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

7144 S. SACRAMENTO AV.
Tel. PRospect 8-8815
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RADIO PROGRAMA
Liet Radlo Programa 13 stotie, 

LVBMS, 1090 kil. sekmadieniais 13— 
12:30 vai. per pietos: liet mualka 
dainos. Ir M&gdutfle Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptu | Steponą Minką. 
Baltlc Florlste, (Milų Ir Dovanų Kran 
tuvg, 402 E. Broadway So. Boston 
17. Masa Tel. So. 8-4483. Ten pat 
raunama telk. .Drauge**' 
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TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATOH). Vloe-PreeMent

5819 So. Western Ava. Tol. GRovohlll 9-3745

Į paminklų patalpas Ir atgal mos visuomet parūpiname 
tranaportarfją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadlenlaU nuo B vai. ryto Iki I vai. popiet

I3RIHINKITB DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIBNOJBt 
JOKIO ĮMOK (JUM*. SUMOK®»r»TC KAPINIO DIBNOJB.

Adelaidės lietuviai, ypač 25- 
50 metų amžiaus rėmuose, norė
tų matyti daugiau tokių pasa
kų tampant tikrove. Atsimin
kim, kad pirmomis bangomis į 
šį kraštą atplaukė tik viengun
giai jaunuoliai ir ne taip jau 
jaunuoliai, kurie jau dešimt me
tų kaip jieško ir neranda Eglių, 
nors jau seniai pasistatė ginta
ro rūmus. Taip ir turi leisti var
ganas, dienas plaukiodami ant... 
alaus putos. Visa australų imi
gracijos politika paremta vis 
naujais ir naujais viengungių 
transportais. Taigi, pasvarscyk, 
antele, cykiai plaukiodama Mi
čigano ežere...

M O V I N G
A BENIULIS atlieku įvairius 
perkraustymus bei pervežimim 
i ♦oliirni ir Artimu atstumu

Tel. Blshop 7-7075

• »<5K v
BEYKKLt MILLS GRLINYCA
tfei iauaio." gėiėn udl .eatuvių, ban»- 
u laidoTiivfi) l» kitu i.apuosiin

2443 West 63rd Strees
rrl PRo-tnv, Ir l’K

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENTCO
391.4 West lllth Street

Tel — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVF 1410 S0. 50th AVĖ

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

TQwnhall 3-2108, 3-2109

uoataio VALANDOJ 
SssEltt

MAŽEIKA * EVANS
UMCHŲ DIREKTORIAI

kttese sslssto MUyeej 
ardlaa Jtteffi namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias’
' vimas dieną ir nak- EsT Jn v s o s e Chicagos ir i 
• tį Reikale šaukti g Roselando dalyse ir|

I ynus tuojau patarnaujame, i

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICĄ AVĖ. Tel YArds 7-3401

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

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

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

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

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
\646 W. 46th STREET YArds 7-0781

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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"Mano atsiminimai"
Dr. V. Tumėnienės-Mingailaites nauja knyga 

O. KRIKŠČIONIE N E, Chicago, 111.

Neseniai išėjo iš spaudos d-rės 
Tumėnienės-Mingailaites, Vyt. 
Didž. universiteto profesorės, 
knyga: “Mano atsiminimai". 
Knyga 176 pusi., išleista autorės 
lėšomis, Chicagoje, spausdinta 
M. Morkūno spaustuvėje, tir. 
800 egz. Kaina nepažymėta.

D-rė Tumėnienė, Kauno V. D. 
universiteto vaikų ligų profeso
rė, dirho jame nuo jo įsikūrimo 
pradžios, visą nepriklausomos' 
Lietuvos laikotarpį, pradedant I 
vyresn. asistente, toliau docen-' 
te, ekstraordinarine ir ordinari-l 
ne profesore. Jai vadovaujanti 
Lietuvoje kūrėsi ir vystėsi pe
diatrijos mokslas. Ji organizavo 
vaikų ligų katedrą, skaitė iš vai 
kų ligų paskaitas studentam me 
dikam, įsteigė vaikų ligų klini
ką ir ruošė gydytojus kovai su 
vaikų mirtingumu. Užtai ji pati 
visa tai aprašydama ir sako sa
vo žodyje skaitytojams: “Kas 
galėtų tiksliau apibūdinti pediat 
rijos vystymąsi, jeigu ne asmuo, 
organizavęs ir dalyvavęs veiki- 
me .

Jos knygoje mes randame ap
rašytą jos asmenišką gyvenimą, 
jos profesinę veiklą; kaip gydy
tojos ir profesorės, o taip pat, 
nors trumpai, reiškimąsį visuo
meniniame gyvenime, jos veiklą 
Vokietijoje ir sunkų kūrimąsį 
Amerikoje.

Ji stipri asmenybė, ji pati kny 
goję sako, kad: “sustoti pusiau
kelėje — nebuvo mano būdas”. 
Dr. V. Tercijonas ir d-rė A. Bi
ru tienė (Biru ta vičienė), dirbę pe 
diatrijos srityje kartu su dr. Tu
mėniene, įvadoje į “Mano atsi
minimus” sako apie tą knygą, 
kad ji yra parašyta lengva ir 
aiškia kalba ir ji sudaro labai 
vertingą indėlį Lietuvos nepri
klausomybės laikų medicinos is
torijai. Tie atsiminimai duodą 
gražų vaizdą, kokios kultūros

AUSKARAI
EL. VASYLIDNIENE, Lawrence, Mass.

Pietų pertrauka jau artinosi, 
o mano mintys vis buvo padri
kos ir be jokio ryšio. Juo grei
čiau dirbo mano rankos, juo tuš- 
čiau darėsi mano galvoje: paga
liau pradėjo man vaidentis pa
puošalai, ypač auskarai. Ir neži
nau, kodėl mano vaizduotėje bliz 
gete blizgėjo jų šimtai: mačiau 
krūvas auskarų, išdėliotų krau
tuvių languose, viduryje ant sta
lų. Pagaliau ir man užsinorėjo 
nubėgti tų tikrųjų auskarų pa
žiūrėti. Tik suskambino skam
butis, tekina leidausi didžiausios 
krautuvės link, mano mintys ir 
ypač vaizduotė nešte mane ne
šė.

Įėjau į krautuvę, kuri buvo a- 
pytuštė. Tik prie papuošalų sta
lų stovėjo dvi žmogystos. Pri
siartinau iš kitos pusės stalų ir 
mano dėmesį patraukė ne blizgu 
čių mirguliavimas, bet keturios 
rankos, kurios toje spalvotų ak
menėlių krūvoje rausėsi. Tai bu 
vo raukšlėtos, kiek iškreivintos 
rankos, nešiusios ne tik am 
žiaus, bet ir fizinio darbo pėdsa 
kus. Automatiškai pakėliau gal 
vą ir pažvelgiau į rankų savinin 
kių veidus. Elektros lempa ap 
šviestos stovėjo dvi senos jau 
moterys: jų veidai buvo irgi 
raukšlėti, gal ne tiek, kiek ran 
kos. Pažvelgiau į tų veidų išraiš 
ką — keistas susikaupimas, įsi 
traukimas į blizgučių žvilgsnį 
ir.... kvailumas. Negaliu paša 
kyti, kad tie veidai būtų negrą 
žus, juose spindėjo noras gy 
venti, kaupėsi energija, bet la 
blausiai matei paiką išraišką

ir medicinos mokslo pažangos 
pasiekė laisva tauta, nors laiki
nai atsipalaidavusi nuo svetimų 
jų priespaudos.

Dr. Tumėnienės darbus Lietu
voje įvertino čia Amerikoje Nėw 
Yorko ir Chicagos Lietuvių Gy
dytojų draugijos, kaip viena, 
taip ir kita, išrinkdamos d-rę 
savo garbes nariu. Ir okupuoto
je Lietuvoje dabar jos darbą tę
sia jos paruošti įpėdiniai — pe
diatrai, buvę vaikų klinikos asis 
tentai: Andrius Matulevičius, 
dėsto vaiku ligas Kauno medi
cinos institute ir veda vaikų kli
niką, ir Petras Baublys dėsto 
ir veda universiteto vaikų klini
ką Vilniaus universitete (apie 
tai mini knygoje, prieraše dr. 
Tercijonas).

D-rės Tumėnienės knygą pa
tartina paskaityti visiems, dėl 
jos įdomių aprašymų, o, kaip, 
ji pati sako “kaip kam gali būti 
ir naudinga panaudoti mokslo 
darbui apie Lietuvos praeitį”.

MOT. IMMACULATA,

viena iš pirmųjų trijų šv. Kazi
miero seserų, kurių vienuolynas šie 
met švenčia 50 metų sukaktį.

Tarp tų dviejų veidų staiga įsi
vaizdavau save ir tai daug kvai 
lesniu žvilgsniu, kaip jos, kurios 
ten stovėjo.

Apsisukau ir nepalietusi bliz
gučių išėjau iš krautuvės. Dabar 
žiūrėjau augštyn, į mėlyną dan
gų, toliau nuo tų veidų. Ėjau 
tiesiai gatve ir mano dėmesį pa
traukė gotinės bažnyčios bokš
tas. Jis taip dailiai švietė sau
lės spindulių nuauksintas ir at
rodė taip arti. Kiek paėjusi, pri 
ėjau didelę bažnyčią ir įėjau į 
vidų. Apytamsis didelis pasta
tas buvo visai tuščias, tik prie 
altoriaus žibėjo raudona lempe
lė. Atsisėdau.

— Viešpatie, kodėl Tavo na
muose negalima pasilsėti? Čia 
taip tylu, nei mašinos ūžesio, 
nei kvaili veidai nesivaidina, — 
pagalvojau ir užsimerkiau. Pra
dėjau mąstyti apie visą tą chao
są mūsų minčių kasdienybėje, a- 
pie tas palaidžias avis, mūsų gal 
vose besiganančias be jokio ga
nytojo. Jei kas sutvarkytų mū
sų mintis, kas užpildytų mūsų 
vaizduotę kuo nors kitu, kaip 
kasdieną besikartojančiais rū
pesčiais apie kasdieninę duoną, 
pastabomis apip kitų kvailumą 
ir savo nekaltumą Kad kas pri
pildytų dvasin’o peno minčių ir 
vaidinių pavidalu...

Laikas buvo grįžti ir nuspren 
džiau išeiti pro šonines dureles. 
Atidariusi pirmąsias duris, prie
angyje pamačiau nedidelį Jė
zaus širdies paveikslą ir įrašą: 
“Karaliau mano širdies, aš Tave 
garbinu, Širdie mano Karaliaus, 
aš Tave myliu", šį įrašą perskai

Irena Juozaitytė ir Vytautas Beliajus, šoka Chicagoje

APIE SVORĮ, PILIULES IR MILIONUS

Dan. Mickutė - Mitkienė

ATGALIOS
Kur, oi, kur, brangi jaunyste, 
Taip skubi tu tekina? —
Vos bespėjusi pražysti,
Kaip pavasario diena,
Kaip lakūnai debesėliai 
Kur beskrisi vėliai?

Ar dalužė nepatiko 
Tokia rūsti nuolatos? —
Kaip žolės ant lauko pliko 
Nieks negaili užartos —
Taip dalužę savo karčią 
Žagrele aparčiau ...

.. Akmenėliu ją prislėgčiau, 
Kad iš kapo nekeltų,

/ Ir palikus lėkčiau, lėkčiau ... 
Tesustočiau ten, kur tu, 
Jaunystėle mano šviesi,
Jau sparnų netiesi. —

Nesivyk, nebesuspėsi — 
Pasigirdo balsas jos.
Tik minėt mane galėsi,
Ir dairysies atgalios ...
Ir nuskrido vienui vienos 
Jaunos dienos.

Storuliai amerikiečiai, siekian 
tieji liaunų liemenų, išmeta dau 
giau, kaip 100 milionų dolerių 
kasmet nevertiems, o kartais I 
ir labai kenksmingiems nutuki
mą mažinantiems vaistams, taip 
buvo pranešta Washingtone per 
vedamą investigaciją.

Dr. S. W. Kalb iš Newark,
N. J., kuris studijavo žmogaus 
nutukimo problemas per 25 me
tus, patiekė valdžios nariams, 
kurie patys linksta į apskritu
mą, visą gryną teisybę:

Dar nėra surasta tokių vais
tų, kurie panaikintų dvigubą 
smakrą arba apskritą pilvelį, be 
pavojaus tų vaistų ėmėjui. Taip 
gi gimnastika bei masažai pap
rastai yra bergždi. Vienintelis 
efektyvus metodas sumažinti 
svorį yra skaičiuoti kalorijas, 
mažiau jų priimti, negu kad 
normaliai reikalaujama. Tai reiš 
kia, dauguma atvejų justi alkį.

Dr. Kalb parodė valdžios atsto 
vams visą galybę vaistų-piliulių, 
vaflių, kramtomos gumos ir kap 

I šulių — labiausiai reklamuoja- 
! mų spaudoje, per radiją bei te- 

■' leviziją su pridėta literatūra,

čiau kelis kartus ir išmokau. 
Grįždama darban automatiškai 
šiuos žodžius kartojau.

Ar kas patikės, kad popietėj 
mano mintys buvo geriausioje 
tvarkoje. Mąsčiau apie Tą, kuris 
turėtų mūsų širdims viešpatau
ti, apie Jo meilės įsakymą, apie 
tuos žmones, kurie šį įsakymą 
vykdė. Pagalvojau, kaip čia at
rodytų, jei ir aš pamilčiau visus 
žmones, kurie taip kvailai žvel
gia į auskarus, gal jie man ir 
kvaili nebeatrodytų...

ONA IVAŠKIENE,

Bostono šokėjų mokytoja

kad jie numuš svorį be dietos.
Tai yra didž;ausia apgavystė, 

kokią tik medicinos pasaulis pa
tyrė”, komentavo dr. Kalb.

Dr. Kalb paskelbė labai blo
gas naujienas moterims, kurios 
lanko salonus, kur pažadama 
numušti svorį bei pagražinti fi
gūrą per masažus. Jis papasako 
jo apie eksperimentą, kurį jis 
pravedė su 40 storulių moterų. 
Keturiosdešimt iš jų prisilaikė 
dietos, o likusios valgė, kaip pap 
rastai normaliai. Visoms joms 
buvo masažuojamos rankos ir 
kulšys du kart dienoje per de
šimtį savaičių.

Besilaikančios dietos numetė 
apie 23 svarus kiekviena, kitos 
gi — nė svaro. Masažai nei kiek 
nenuplonino rankų, o atvirkš
čiai — dar šiek tiek pastambi- 
no kulšis abiems grupėms mo
terims.

Paklaustas dėl vaikščiojimo 
reikšmės, gydytojas atsakė: 
“Jei eisite, 33 mylias gan grei
tu žingsniu, numesite 1 svarą 
kūno riebalų”.

Studijuodamas tųkstančių nu
tukusių savo pacientų atskirus 
atsitikimus, dr. Kalb pasakė ra
dęs iš jų: 72% buvo anemikai; 
18% turėjo cukrinę ligą; 22% 
turėjo širdies ligas; 37% turėjo 
nerviškas ligas; ir 7% turėjo 
tulžies sutrikimus.

“Tokiems žmonėms yra labai 
pavojinga laikytis dietos be gy
dytojo priežiūros”, pasakė dr. 
Kalb. “O kaikurie svorį numū
rantieji vaistai, esantieji rinko
je, gali būti jiems fatališki”.

t
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Rabino duktė — katalikė
Simone Acher Warner, Jeru

zalės rabino duktė, Grantwoode, 
Mo., pakrikštyta katalike. Jos 
tėvas tebesidarbuoja vienoje 
Jeruzalės sinagogoje. Ji ir jos 
vyras buvo vedę sinagogoje 
1947 metais. Jos vyro tėvas bu
vo žydas, o motina — protes
tantė, tačiau jis pats prieš še
šerius metus tapo kataliku. At
sivertusi dabar į katalikybę jo 
žmona, rabino duktė, sako:

— Daugelis svyruoja, nesiryž 
darni tapti katalikais, kadangi 
mano, jog sunku išpildyti kata
likybės uždedamas pareigas. 
Man gi rodosi — tapti kataliku, 
tai geriausias dalykas, kas gali 
įvykti bet kam. Dabar mano 
kasdieninė malda yra, kad visi 
kiti, nėsantieji katalikais, ras
tų tokį kunigą, kaip aš radau, 
kuris juos įvestų į katalikų Baž 
nyčią.

KRITIKUOJAMOSIOS
Jau nuo senų senovės Brita

nijoje vyraujanti laisvė leidžia 
kritikuoti visus ir viską, neap
lenkiant nei ministerio pirminin
ko, tik niekada negalima buvo 
paliesti karaliaus arba ko iš ka
rališkosios šeimos.

Su moderniais kritikais visai 
kas kita. Vieni švelniau, kiti drą 
siau kritikuoja Britanijos kara 
lienės motiną, jos seserį prince
sę Margaritą, o šiomis dienomis 
ir pati karalienė Elžbieta II bu
vo paliesta karčios plunksnos.

Neperseniausiai princesei Mar 
garitai vieno drąsaus, nors ir 
santūriai; žurnalisto buvo patar
ta arba prisilaikyti dietos ar
ba... sumažinti savo rūbų per
daug drąsius kaklo iškirpimus.

Šiomis dienomis konservatorių j
lordas Altrincham nustebino Brv l|Į * t
tani ją savo šešių puslapių raši->
niu žurnale, kurį jis pats re- ®Brr. PRINCESE. MARGARITA, 
daguoja, kritikuodamas karalie
nę Elžbietą II.

Anot jo, jos kalbėjimo būdas 
jam suteikia skausmo, nes ji kai 
banti, lyg “išdidi mokinė'

Lordas Altrincham, 33 metų, didelis, arba suknelės kurias ji, dė- 
m'ėnesiniame National and En- vi yra Permažos.
glish Review” pastebėjo, kad 
karalienė turi parodyti save kaip 
“savarankišką ir aiškų charak
terį”, jei ji nori sukurti nepra- 
nykstančią reputaciją.

Jis taipgi kritikavo, kad vi
sos karalienės kalbos yra iš anks 
to parašytos jos sekretorės ma
šinėle, ir kieno nors kito sukur
tos.

Jis išdrįso paliesti ir karalie
nės kalbėjimo būdą.

“Kaip ir jos motina”, rašė jis, 
“ji pasirodo nesugebanti sudėti 
kelių sakinių be parašyto teks
to”...

Toliau jis dėsto, kad posakiai, 
kaip “aš esu giliai sujaudinta”, 
skamba labai tuščiai, kai jie akai 
tomi iš atspausdinto popierėlio. 
Ir jei jau karalienė pasirenka 
skaityti savo kalbas, tiek dides
nes, tiek mažas, ji turi bent pa
gerinti savo skaitymo metodą, 
pastebėjo jis.

GAIVINANTIEJI ŠALTI PUSRYČIAI
Salti, gaivinantieji pusryčiai 

gali daug prisidėti prie nuotai
kos pakėlimo jūsų šeimos na
riams karštą vasaros dieną. Duo 
kitę jiems šviežių vaisių bei uo
gų su įvairiais javų dribsniais 
bei šaltu, gaivinančiu pienu, ir 
jūsų šeimos nariai jausis geriau 
ir dirbs geriau.

Midvvestern universiteto tyri
nėjimai parodė, kad tinkami pus 
ryčiai turi į žmogų netik fizinės, 
bet ir dvasinės ypatingos reikš
mės. Per dešimtį minučių gali
ma paruošti pusryčius, kurių pa 
grindė: vaisiai, vaisių sultys bei 
uogos, javų dribsniai, pienas, 
duona ir sviestas. Penkias dienas 
savaitėje suvalgyti bent po vie
ną kiaušinį. Tokius kasdieninius 
pagrindinius pusryčius pataria 
suvalgyti žinomiausieji gydyto

Šeštadienis, 1957 rugpjūčio 10
*

JANINA. PUODŽIŪNIENE, 
Grand Rapids šokėjų mokytoja

pe. Vienas karalienės pusbrolis 
savo pilyje Škotijoje karštai iš
sireiškė, kad jis pats nušautų 
redaktorių.

Lordas Altricham į visus puo 
limus atsako juoku. Jis save lai 
ko “karštu monarchistu”, kuris 
tik mėgina sustiprinti monarchi 
ją, ją kritikuodamas.

Tik vienas darbininkų laikraš 
tis “Sunday News” pastebėjo, 

i kad Altricham “pasakė garsiai, 
ką daugelis žmonių galvoja — 
Buckinghamo rūmai neturi ben
dros kalbos su 1957 metų Bri
tanija”.

Sijonai rudeniui

Patys geriausieji Italijos ma
dų kūrėjai parodė šiomis dieno
mis Florencijoje savo naujau
sius kūrinius rudeniui bei žie
mai.

Jau mažesnieji Italijos madų 
kūrėjai pranašavo anksčiau, kad 
sekantį rudenį ir žiemą gerai 
besirengiančios moterys dėvės 
rudą bei tamsiai žalią ir juodą 
spalvą dienos metu, o kokteiliui 
— beveik vien tik juodą, gi va
kare — šviesiai melsvą, baltą ir 
geltoną.

Tačiau pereitą savaitę Simo- 
netta, Fabriani, Capucci ir Min-

dėvinti atdarais pečiais suknelę, prOĮini.Guggenheim parodė, kad 
atvyksta į stadiumą, Londone, da- . . , ..... ., ,
lyvauti karališkoje tarptautinėje Jei bus Prilaikoma italų ma- 
arklių parodoje. Vieno dienraščio dos — kuri yra įsiviešpatavusi 
korespontas švelniai pastebėjo, kad
arba princesės apetitas tukinan
tiems maisto gaminiams yra per-

Minimo lordo straipsnis su
kėlė tikrą audrą kilmingųjų tar-

ir Paryžiuje naujose madose — 
tada suknelių sijonai bus trum
pesni. Taipgi dienos metu bus 
siauresnės suknelės ar sijonai, 
o vakare — plačios arba balio
no formos.

KINTAMOS RANKOVES

Šių dienų modernieji madų kūrėjai sugalvoio rankoves, ku
rias galima dėvėti trimis būdais. Pavadino jas Mac Shore 
klasinėmis “kintamomis 3”. Televizijos aktorė Dolly Anne 
jas čia parodo.

jai bei dietų nustatytojai. dribsniais; atšaldytas pienas
Vienų pusryčių pavyzdys: mė- dribsniams bei saldžios bulku- 

ly^iės, avietės, žemuogės (ar tės, sviestas, o jei pageidauja-
braškės) arba bananai su javų ma, ir kava.


