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Neatsitiktinis sutapimas:, pagarbinti. Ir taip, nuvykus į 
nuo pernai prasidėjo gyvesnis l Maskvą, poetą sujaudina met-

ro (požeminio traukinių susi 
siekimo) statytojų “kūrybos 
dydis”: poetas norėtų tuos sta
tytojus apkabinti “lyg brolius, 
su ašarom džiaugsmingai išbu
čiuot”. Tų šaunių statytojų 
“Žygdarbiui nėra pasaulyje ly
gaus”. Pabaigoje, žinoma, ten
ka reziumuoti tą statytojais 
susižavėjimo jausmą, būtent: 
iš to, kad "net marmoras gė
lėm stilingom žydi” išeina, jog 
“ir komunizmo rytas artinas j 
mus” ... Ką gi: laukiame ste 
buklo, kada tas marmurinis 
komunizmas pasijudins iš Mas
kvos ...

Inčiūra pragydo, 
Dreivinis grįžo

Poetas ir aktorius Kazys In
čiūra, baigęs vaidybos studiją 
ir nepanoręs vykti į ką tik į- 
steigtą Šiaulių teatrą, pasirin
ko radijo pranešėjo profesiją 
ir čia savo puikiu balsu ir vi
sad linksma nuotaika išsilaikė 
prie visų valdžių, perėjo visas 
audras. Staiga, bene 1946 m., 
nutilo ir tik 1957 m. vėl išniro 
į paviršių kaip poetas. Dides
nis pluoštas Inčiūros eilėraščių 
paskelbtas š. m. Pergalės Nr. 4. 
Tie eilėraščiai visai inčiūriški 
su jam būdingu eiliavimu, žo
dynu, net ir tematika: apie 
laukelių įvairumą, vakaro sau
lę, apie Nemuno lygumas, Bal
tijos vėją, sveikinantį poetą.

Tegu tėviškė dieviškai žėri,
Pilna meilės, kūrybos ir gė- 

/rio.

Te žaliuoja palangėj rūta,
Kančiomis ir krauju atpirkta.
Paulius Drevinis, paskuti

niais nepriklausomybės metais 
vos spėjęs baigti Tauragės gim
naziją, dar neišleidęs nė vienos 
knygos, savo poetinį veidą jau

kis, mat, J. Šimkų buvo “nu-Į buvo pareiškęs: intymus, as- 
skriaudęs”, nepripažindamas jo meniškas, kartais net “moteriš- 
poetu ir nepakviesdamas į An-, kas”. Ir dabar, po keliolikos 
trųjų Vainikų antologiją, o ; metų, poetas ne kiek tepasikei- 
St. Anglickis į savo Žemaičių »$?s, vidutinšiko pajėgumo. Po 
antologiją garbingai priėmė tiekos tylėjimo metų Dreviniui 
J. Šimkų šalia Vydūno, Vait
kaus, Čiurlionienės, Simonaity
tės ir kitų žemaičių rašytojų.

susisiekimas mūsiškių su arti
maisiais Lietuvoje, tuo pat lai
ku ėmė rodytis naujų vėjų ir 
Lietuvos spaudoje. Jeigu an
ksčiau net moksliniuose veika
luose, pvz. leidžiant Poškos, 
Donelaičio ar kitų mūsų klasi
kų raštus, sąmoningai buvo iš
metamos Mykolo Biržiškos ir 
kitų pavardės net ir cituojant 
tų mokslininkų veikalus, tai 
šiemet ne tik Pergalėje, kurią 
skaito šviesuoliai, bet ir liau
džiai skiriamoje Tiesoje nevem 
giama priminti laisvųjų lietu
vių vardų. Pagaliau ir Švytu
rys nusprendė neatsilikti: Nr. 
13 rašo apie “Mykolą Biržišką, 
kuris savo metu vaisingai dar
bavosi kultūrinėje dirvoje’’, 
apie kompozitorių Banaitį, an
kstesniame to žurnalo nr. su ma 
lonjumu tas pat K.Pranulis cituo 
ja Dievus ir smūtkelius, beje, 
šį kartą nepaminėjęs autoriaus 
J. Aisčio pavardės.

Čia daugiau neminėsiu tų, 
kuriuos Lietuvoje nuspręsta 
prikelti iš užmiršties, t. y. pa
rodyti Lietuvos skaitytojams, 
ką veikiame, ką sakome ir ką 
rašome mes. Įdomiau mums 
patirti, kad nuo 1956 metų pa
čioje Lietuvoje imta “prikėli- 
nėti iš numirusių’’ tuos, kurie 
12 metų pajėgė ar buvo pri
versti tylėti.

Poetas St. Anglickis paleistas 
iš narvelio

Kas gi negirdėjo poeto Sta
sio Anglickio, kelių poezijos 
knygų autoriaus ir, svarbiau
sia, “pažangiųjų” žurnalų (Kul
tūros, Literatūros, Prošvais
tės...) bendradarbio? Nenu
skriaudė • jis nė Šimkaus, ku
riam kompartijos buvo skirta 
apie 10 metų vadovauti Lietu
vos Rašytojų sąjungai. K. Bin

Ir štai dabar po karo An
glickis ramiai sau inspektoriau- 
ja Kuršėnų vidurinėje mokyk
loje, tačiau, kaip poetas, lik
viduotas. Bet staiga nei iš šio, 
nei iš to praėjusių metų liepos 
mėn. Pergalės žurnale iš karto 
išspausdinta šeši puslapiai nau
jų Anglickio eilėraščių. Vien 
jau psichologiškai susidomėję 
puolame skaityti: argi per 12 
tylos metų poetas nebus už
miršęs rašyti? Taigi, jaučia
ma iš stiliaus, kad lyg Anglic
kio esama, tik trūksta jam bū
dingo gilesnio susimąstymo. Ir 
meilė, ir draugystė gerokai pa
viršutiniška:

Mes ėjom dviese ir gvildenom
Visokius pokštus atvirai.
O vasaros naktis sruveno
Ir rožėm tryško pažarai.
Dangus stambiom žvaigždėm

derėjo kur (Lietuvos. Gudijos ar Len- 
Mirgėjo Vilniaus žiburiai. kijos?) š. m. birželio 29 d. Tie- 
Mes ėjom prietemy alėjom, soJe 0 Miciūtg Pasigarsina ne

Ir dviese—buvo mums gerai.
Reikia pripažinti, kad žemai

čio patriotizmas Anglickio poe
zijoje išlikęs sveikąs:

Mus tėviškė kaip motina pri
glaudžia

Ir neapleidžia, neužmiršta 
niekados,

Ir aš jau visuomet, — širdis 
/tai jaučia, —

Pasaulin žvelgsiu akimis 
/Ventos.

Visdėlto St. Anglickis jaučia
si “tarybiniai šaliai” nusidėjęs 
bent tuo, kad taip ilgai tylė
jo, todėl tariasi turįs pareigą, 
jei jau ne Leniną, tai bent di
džiąją šalį vienu kitu posmu

vėliava, tik tos vėliavos spalvų 
belikusi... viena:

Šviesų Spalio rytą
Mano t'ėtis ėjo,
Vėliavos raudonos
Gatvėse šlamėjo.

Iš tautininko — komunistas
Graudžiausias, be abejonės, 

Jono Graičiūno likimas. Matyt, 
jam pririnkta įvairių kabliukų 
iš to ir kito laikotarpio, na, ir 
už tai jis išvežta “pasilsėti” 
prie Baikalo ežero, kurio kal
nus poetas, netikėtum, aprašo 
it koks keliautojas Alpes:

Štabelin darbo diena susikro- 
/vė,

Tarytum be metų kuprinės 
/jaučiuos...

Pabėgo diena nuo manęs ir 
/tikrovė, —

Pakilau į kalnų viešpatiją 
/svečiuos.

Saulę jau prausia bangos 
/palietę,

Baikalas, kaip vaikas, su ja 
/ima žaist...

Iškrinta saulutei iš rankų 
/paletė,

Į balzganą smėlį ištirpsta da- 
/žai...

Deja, po tokių romantiškų 
Sibiro reginių poetas turistas 
persimeta į politiką ir ima pil
ti kaip iš vadovėlio:

Gyvenk, kaip dar nieks ne- 
/gyveno, —

Rutiną nagais ardyk!
Kaip Leninas, griauki kas 

/sena,
Kaip Leninas, kurk ir sta

tyk!

Man brolis tik ieškąs, nors 
/klystąs, —

Nutvieks jį tiesos spindulys!
Dvasia gi ir aš komunistas —
Šviesesnės epochos šauklys! 

(Pergalė, 1957, Nr, 6)
Neskubėkime pasmerkti Grai- 

čiūną. Nebūtinai jis taip laisvai 
prisitaikė: keli ar keliolika me
tų, praleistų Sibiro “universite
tuose’*, gali palaužti žmogų 
tiek, kad vietoj Smetonos ga
li pasirodyti ... Leninas.

Kitą kartą susipažinsime su 
naujų būriu “prikeltų iš numi
rusių”.

leista iš karto net 7 puslapiai 
eilėraščių parodyti Pergalės 
skaitytojams š. m. sausio mėn. 
Eilėraščių turinys neslepia, kur 
poetas savo jaunystę praleido: 
čia jo pasiilgtoji Tauragė, čia 
taiga žiemą ir pavasarį; aišku, 
poetas Sibiro taigos kaimely
je priverstas buvo pamatyti ir 
Lenino portretą. Juk to port
reto akis bus savo laiku nu
žiūrėjusi Lietuvos poetą per- 
keldinti, toji pati dabar nu
sprendė jį grąžinti... Nesunku 
tad suprasti, kad poetas, “gy
venimu nauju įtikėjęs”, plačiai 
plačiai aplink dairosi.

Atgijo simpatingoji 
Vilniaus poetė

Vilnietė Ona Miciūtė, 1939 m. 
išleidusi patriotinės poezijos 
rinkinį “Žiburiai pelkėse”, ne
ilgai tegavo džiaugtis atgau
tuoju Vilniumi: 1940—41 m. 
išvyko iš Lietuvos horizontų. 
Po ilgų metų tylos nežinia iš

tik gyva esanti, bet kartu pra
neša, kad “man teko garbė iš
versti į lietuvių kalbą vieno iš 
žymiausių demokratinės Lenki
jos rašytojų Jerzy Andrzejevs- 
kio apysaką Pelenai ir deiman
tas”, kurioje autorius esą 
“meistriškai pašiepia niekšiš
kumą”. Deja, tikroji lenkų li
teratūra kol kas tokio rašytojo 
nepripažįsta...

Vos praėjo mėnuo — toji 
buvusi patriotinės poezijos kū
rėja O. Miciūtė Literatūros ir 
meno Nr. 29 išspausdino, kad 
ir vaikišką, visdėlto eilėraštį. 
To eilėraščio vardas — Tėčio

JUOZAS PAUTIENIUS Benedikto Babrausko portretas

Rašytojų draugijos pirmininkas B. B abrauskas daug talkininkavo ruošiant spau
dai neseniai išėjusią Lietuvių beletristikos antologiją; taipgi yra narys jury komisijos, 
kuri gruodžio- sausio mėnesį išrinks geriausią “Draugo” premijuotiną romaną.

Paulius Drevinis

GIMTOJOJE PASTOGĖJE
lr vėl gimtosios pastogės atsirėmęs,
Aš susikaupsiu valandėlei:
Tas pats miškų tyliųjų rėmas,
Dangaus kampelis toks pašnėlęs.

Tos pačios lygumos šalimais driekias.
Ir nesuprasi, kur jos baigias,
Ir traktoriais suartos riekės 
Į tolumą bekraštę smeigiąs.

Ir rugio želmenys maži mažyčiai 
Užgulę visą visą kalvą:
Man šiandien rodosi lyg tyčia 
Be galo artimos šios spalvos.

•
Be galo artimas šis sodas senas 
Su slyvom, obelim ir kriaušėm.
Girdžiu, kaip svirtį šulinio skardena, 
Kaip vėjas stogą drasko, šiaušia.

Nes kur einu, aplink girdžiu vis vėją,
Jis toks galingas, laisvas, gyvas. 
Dainuoja eglių ir beržų alėjom 
Naujais gyvenimo motyvais.

Gyvenimu nauju aš įtikėjęs,
Plačiai plačiai aplink dairausi.
Į mano kaktą karštą pučia vėjas, 
Nušvinta akys apsiblausę.

• Vaižganto raštus artimoje 
ateityje ruošiasi pradėti leisti 
prekybininkas J. Karvelis, 3322 
So. Halsted Str., Chicago 8, 
III. Iš viso susidarys 10 kny
gų. Tam reikalui iš anksto ren
kamos prenumeratos. Vienas 
tonas kainuos $5. Prieš kiek 
laiko J. Karvelis išleido Juozo 
Tumo Vaižganto monografiją, 
paruoštą Al. Merkelio.

• Balio Sruogos 1 Ometų mir
ties sukaktuves rengia L. Rašy
tojų dr-ja. Minėjimas numaty
tas Chicagoje gruodžio 1 d. Pro 
gramą sudarys paskaita apie
B. Sruogos kūrybą, jo veikalų torij°s prbfesonus R. H. Milės,

.. .. vengrų pianistė — Baltimoresištraukų vaidinimas, poezijos
deklamavimas, taip pat bus pa-

įrdainuota B. Sruogos dainų 
arijų, surengta B. Sruogos kū
rybos parodėlė. Minėjimą remia 
Profesorių dr-ja, teatralai, Bir-1 Įvairino suruošdamas koncertų 
žėnų drja (B. Sruoga kilęs iš festivalį. Koncertai vyko trijų 
Biržų aps.). savaičių bėgyje, kasdieną arba

VARGONŲ INSTITUTO DEŠIMTMETIS
Andoveryje, kuris sudaro 

Lavvrence miesto tąsą, veikia 
Vargonų institutas, kuris šie
met šventė savo dešimtmetį. In
stituto tikslas yra kelti ir tobu
linti vargonų muziką. Tam tiks
lui institutas kas vasarą ruošia 
pasitobulinimo kursus, kuriuos 
lanko pažengę vargonininkai iš 
įvairių pasaulio vietovių. Kur
suose šiais metais dėsto ameri
kiečiai profesoriai: Baltimores 
Konservatorijos profesorius Ar? 
thur Hovves, Indianos konserva-

konservatorijos profesorė Agi 
Jambor, profesorius Arthur Poi 
ster iš Syrakūzų universiteto 
N. Y. ir kiti.

Savo dešimtmetį institutas pa

Kultūrine kronika
• Beletristikos Antologija iš

ėjo iš spaudos. “Paveizėkime į 
raštininko darbą”.

"Pučiama vėją giria giedojo 
savo amžiną giesmę ir ramu bu- 

, vo tame užkampyje, atitolusia- 
me nuo pasaulio klastų ir apvy
limų. Prie augščiau minėto 

i degtpečio sėdėjo ir rašė Zubric- 
kis, vidutinio amžiaus žmogus 
juodbruvys, o norint apsirengęs 
buvo elegantiškai, bet plati jo 
kakta ir didelės mėlynos akys 
rodė protą, o dailus jo veidas 
aiškino ilgesį ir netekimą tos 
vilties ,kuri mus visą amžį ma
sina.” •

Ši ištrauka, yra paimta iš nau 
jai išėjusios iš spaudos Lietu- 
bių beletristikos antologijos, 
pirmosios dalies. Ši knyga atves 
kiekvieną jos skaitytoją prie šio 
nuošaliai sėdinčio žmogaus, ku
ris, nors neturtingai apsirengęs, 
bet kurio kakta plati ir didelės 
švieąo sakys traukia mus prie 
savęs. Jos liudija apie jo protą 
ir ilgesį, kuris jį vigą gyvenimą 
masina. Tai yra lietuviškas ra
šytojas.

ir du kartus į dieną. Koncertuo
se dalyvavo institutą lankę 
mokiniai ir kaikurie profesoriai. 
Buvo sudarytas ir styginis or
kestras, kuris davė du koncer
tus, su labai įdomiom progra
mom. Orkestro dalyviai — Bos
tono simfonikos orkestrantai, 
papildyti kaikurias lawrenciš- 
kiais, įskaitant ir Izidorių Va- 
syliūną. Solistais buvo išimtinai 
tik vargonininkai.

Šiemet kursai sutraukė klau
sytojų iš Kanados, Šveicarijos, 
nebeaalbant apie Ameriką. Kur 
santų tarpe buvo jau vargonais 
pelnančių sau duoną: William 
Hays — Unijos kolegijos mo-, 
kytojas iš Kentucky, D. Robert 
Smith — Bates kolegijos moky
tojas Maine ir kiti vargoninin
kai, turintieji muzikinį išsilai- 
vinimą. Pats jauniausias visų 
tarpe buvo Vytenis Vasyliūnas, 
kuris, gavęs Massachusetts sti
pendiją, lankė kursus.. Stipendi
ja apmokėjo ir visus koncertus, 
Kurių meninis lygis buvo retai 
sutinkamos augstumos. Kurso 
programą sudarė veikalų inter
pretacija —- priešbachinio pe
riodo, Bacho veikalų ir roman
tikų — Cezar Frank ir lutų vei
kalų nagrinėjimas.

Mokiniui išpildant veikalą, 
profesorius nagrinėjo tematiką, 
charakterį, budingiausius bruo
žus ir aiškino. Kursai vyko 
priešpietinėmis valandomis — 
popietinėmis koncertai, vakare 
vėl koncertai. Koncertai buvo 
gan gerai lankomi, kas net nuo
stabu. Koncertai vyko daugu
moje žymiojoje Methuen Memo
rial Hall. Popietiniai koncertai 
vyko Auditorijoj. Instituto veik 
la įneša augštesnės kultūros 
dvelktelėjimą į mūsų sudolerė- 
jusią civilizacijos atmosferą.

Instituto ruošiami kursai sa
vo programa ir dėstymo meto
du prilygsta Europoje ruošia
miems muzikos vasaros kur
sams, kurie kasmet vyksta Salz- 
burge, Austrijoje ir Potsdame, 
Vokietijoje. Europoj ruošti kur
sai sutraukdavo klausytojų iš 
įvairių kraštų. Panašiai Ando- 
verio Vargonų instituto kursai. 
Kasmet čia yra kviečiami kiti 
profesoriai. Pernai vasaros kur 
suose dėstė prancūzų vargoni
ninkas Andrė Marchall iš Euro
pos, danas Finn Videro, prieš 
kelerius metus yra dėstęs Fritz 
Heitmann (jau miręs). Institu
to veikla turėtų susidomėti ir 
mūsų vargonininkai, kas prapla 
tintų jų vargonų muzikos hori
zontus. —S. J.

• Jono Aisčio naują poezijos 
knygą “Kristaliniame karste” 
leidžia prel. Pr. Juras. Veikalas 
iš spaudos išeis šį rudenį.

Šiame rinkinyje pirmu kart 
visi senesnės kartos beletristai 
yra susitelkę. Niekad panašaus 
rinkinio nebūta. Niekada šis 
žmogus .kuris “sėdėjo ir rašė” 
nebuvo pasirodęs lietuviškai vi
suomenei taip pilnai ir taip su
telktu vienu vaizdu.

Šio rinkinio redaktoriumi 
yra Bernardas Brazdžionis, ku
ris jau 1954 m. šitaip yra api
būdinęs savo vedamąją liniją: 
“Niekam neteikiama pirmeny
bės, neaplenkiama nei viena sro 
vė, nepraleidžiamas nė vienas 
savo laiku turėjęs reikšmės ar 
buvęs popularus autorius... čia 
rasis pora autorių, kurie savo 
laiku arba nepakankamai arba 
ir visai nebuvo įvertinti...”

Lietuviškos Knygos klubas, 
užbaigęs šį darbą, džiaugiasi jį 
galėdamas atiduoti į skaitytojų 
ir narių rankas. Knygoje yra 
keturiasdešimt devyni autorių 
kūriniai. Jie sutelpa 607 pus
lapiuose. Knyga yra įrišta kie
tuose viršeliuose ir turi labai 
menišką dail. R. Viesulo aplan
ką. Jos kaina yra 7 dol. Lietu
viškos Knygos klubo nariams 
ji kainuos trečdaliu pigiau, t. 
y. tik 4 dol. 67 centai.

• Techninių terminų pluoštą, 
paruoštą prof. St. Kolupailos, iš 
spausdino “Technikos Žodis” 
Nr. 3. Pasaulio Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų sąjunga yra 
sudariusi specialią technikos 
Terminų Žodyno komisiją, kuri 
jau yra surinkusi 1880 lietuviš
kų technikinių terminų bei api
brėžčių. v

• Komp. Vladas Jakubėnas 
aranžavo ir suinstrumentavo ke 
lias naujas Antano Vanagaičio 
dainas, kurios bus išpildytos 
Margučio jubilėjinėje šventėje, 
spalio 27 d. Viena tų dainų yra 
“Ilgėjimasis”. Ją išpildys solis
tas Stasys Baranauskas, prita
riant Chicagos Simfonijos orke- 
trui, kurį diriguos Vytautas Ma 
rijošius.

• 1000 valgių gaminimo re
ceptų. Prekybininkas J. Kar
velis Chicagoje išleido naują 
laidą knygos “Valgių gamini
mas”. Joje > telpa 1.000 įvai
riausių valgių receptų, paruoš
tų namų ūkio agronomių: E. 
Drąsutienės, O. Radaitienės, S. 
Starkienės ir A. Šližienės. Kny
ga turi 545 puslapius ir dar ke
liasdešimt puslapių paveikslų. 
Iš pradžių veikale duodamos 
pagrindinės žinios apie maisto 
sudėtį. Aiškinama, kas yra 
baltymai, angliavandeniai, rie
balai, vitaminai, mineralinės 
medžiagos, maisto koloringu- 
mas. Toliau suglaustai nusa
koma apie maisto davinio su
darymą ir paskirstymą: prie 
stalo vartojami indai ir įran
kiai, stalo skalbiniai, valgių 
parinkimas pusryčiams, pie
tums ir vakarienei, stalo pa
dengimas, svečių vaišinimo bū
dai, iškilmingi pietūs ir vaka
rienės, pavakariai, stalas—bu
fetas, gėrimų padavimas, tai
syklės kaip elgtis prie stalo, 
kaip tvarkytis virtuvėje.

Toliau aprašomi valgių gami
nimo būdai: virimas, kepimas. 
Pačiame valgių receptų skyriu
je duodami nurodymai, kaip pa
ruošti užkandžius, sriubas, žu
vis, mėsas, daržoves, miltinius 
ir kruopų patiekalus, pieno ir 
kiaušinių patiekalus. Platus 
skyrius apie įvairiausių saldžių
jų paruošimą, apie padažus, 
apie kepinius su raugu, mielė
mis, cheminiais kėlimo milte
liais. Taipgi — apie biskvitų 
ir tortų kepimą. Pabaigoje 
duodami nurodymą’ kaiD pa
ruošti ligoniams dietinius val
gius. Receptai paduodami 
trumpai, praktiškai. Knygos 
kaina $7.50. Gaunama pas lei
dėją arba “Drauge”.



2 DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, 1957 rugsėjo 14

LIETUVA IR ŠVEICARIJA
Abiejų šalių kultūriniai ryšiai

DK. A. GER UTIS, Šveicarija

Šveicarija yra suvaidinusi pinskis; Ženevoje mokėsi husi
tam tikrą vaidmenį lietuvių tau- masis prof. J. Šimkus; Berno 
tos gyvenime tiek politiniu, tiek universiteto auklėtiniai yra dr.

J. Šaulys, Vasario 16 d. akto 
signataras ir pasižymėjęs diplo- 

Lietuvos jmatas- Prof- Janulaitis, dr. P.
Grigaitis, "Naujienų” redakto
rius, dr. A. Garmus — medikas

kultūriniu požiūriais.

Helvetų valstybėje surado 
prieglobstj ne vienas 
žemių sūnus, turėjęs dėl per
sekiojimų pasitraukti iš gimto
jo krašto. Turbūt, nedaug kas 
žino, kad netoli Solothurno,

ir kt.; Berne kurį laiką mokėsi 
lietuvių komunistų vadas V.

go universiteto auklėtinių se
ka, kiek daug šviesuomenės 
paruošė ši šveicarų augštoji 
mokykla.

Pečkauskaitė, Milifiiiivs, 
Maironis

Mūsų sudarytas Friburgo 
universiteto buv. studentų są
rašas apima laikus ne tik prieš 
pirmąjį Pasaulinį karą. Jame 
rasime asmenų, kurie baigė 
mokslus jau Lietuvos nepri
klausomybės laikais. Tačiau 
norėtume visdėlto dar grįžti į 
laiko tarpą prieš 1914 metus, 
nes su juo susietos dar kelios

Zuchwil miestelyje, pastatytas Kapsukas-Mickevičius. Ciuricho reikšmingos mūsų tautos narių
federalinio politechnikumo pro
fesorius buvo G. Narutavičius, 

lauš žmogaus pėdsakų?). Jis te- iš Lietuvos kilęs, kurio tikras 
nai buvo pakviestas apsigyven- į brolis pasirašė Lietuvos nepri- 
ti šveicarų pasiuntinio Paryžių- klausomybės paskelbimo aktą. 
je P. J. Zeltnerio ir mirė 1817 G- Narutavičius vėliau buvo iš- 
m. spalio 15 d. Jo kūnas vėliau rinktas Lenkijos prezidentu, bet 
buvo iškilmingai palaidotas Kro greit buvo nužudytas. Ženevos 
kuvoje, bet Solothurne dar ir dailės moRykl£* baigęs dail. 
šiandien gyvuoja Kosčiuško var Adomas Varnas- ° Ženevos uni- 
do muzėjus. ! versiteto diplomą gavo Maks

Ženeviškis istorikas J. L. Sis- 
mondi buvo Vilniaus universi
teto garbės narys, o 1808 m.
Vilniuje buvo išleistas šveicaro 
pedagogo H. Pestalozzi auklėji
mo metodo santrauka. Lozanos 
akademijoje dvejus metus (1838 
— 1940, klasikines kalbas ir li
teratūrą dėstė Adomas Micke- 
viičius .gimęs istorinėje Lietu
voje, ten subrendęs ir šimtais gi 
jų su ja susijęs. Po 1831 ir 1863 
m. nepasisekusių sukilimų Švei
carijoje atsirado šimtai emig
rantų, kurių tarpe buvo nema
ža ir Lietuvos žmonių. Neįma
noma nustatyti tikslaus emig
rantų iš Lietuvos skaičius, nes 
anais laikais neskirta lietuvių 
nuo lenkų. Bet tas skačius tu
rėjo būti nemenkas, atsiminus, 
kad po 18Ž1 m .sukilimo tremti
nių Švecarijoje pribuvo per 400, 
o 1863 m. lenkmetis atbloškė net 
1,700 emigrantų. Kaip neretai 
lenkų gyvenime, taip ir emigra 
cijoje Lietuvos žmonės pasižy
mėjo išliekamos vertės darbais.
Lenkų muzėjaus Rapperswilyje 
(Šveicarijoje, Ciuricho ežero pa 
krantėje) steigėjas (1870 m.) 
buvo iš Lietuvos kilęs grovas

paminklas Tadui Kosciuškai 
(kur tiktai nerasi šio universa-

pavardės. Dar prieš pirmąjj 
Pasaulinį karą Ciuricho ir Fri
burgo universitetuose studija
vo rašytoja ir pedagogė Mari
ja Pečkauskaitė (Šatrijos Ra
gana). Ji ypač domėjosi gar
saus pedagogo prof. Foersterio 
paskaitomis ir, sugrįžusi į Lie
tuvą, platino jo idėjas. 1904 
m. į Ciurichą atvažiavo Jonas 
Biliūnas, jau anuo metu pasi
žymėjęs rašytojas. Deja, ligos 
pakirstas, jis nebegalėjo nei 
kaip reikiant studijuoti, nei at-

tu Šveicarijoje. Pastebėsime demijos rektorius prof. J. Mo- 
tiktai, kad anos veiklos fone iš-1 tiejūnas, dr. Kazys Sruoga ir 
kilo taip pat vienas kitas kul-'kt.). Lietuvos universitete dės-1 
tūrininkas, kaip antai prof. J.
Eretas, prof. A. Sennas, klai
pėdietis M. Ašmys, deja, miręs 
Lozanoje dar 1918 m. kovo 
mėn., nesulaukęs nė 30 metų 
amžiaus, prancūzas Padovani, 
kuris neseniai mirė kaipo Pran
cūzijos ambasadorius Australi
joje, ir kt. Taip pat tenka 
specialiai paminėtfc kalbininką 
prof. M. Niedermanną, kurio 
asmenyje lietuvių tauta turėjo 
ne tiktai jai atsidavusį ištiki
mą bičiulį, gynusį jos politines 
teises, bet ir jos kalbos mylė
toją bei žinovą. Dar šiandien 
tebeeina Carl Winter leidyk
los Heidelberge leidžiamas di
džiulis lietuviškai — vokiškas 
žodynas, kurį buvo pradėję trys 
šveicarai: prof. Max Nieder- 
mann, prof. Alfred Senn ir dr. 
Franz Bender. Iš jų gyvas be
liko vienas prof. A. Sennas, 
kuris kartu su prof. A. Spaliu 
žodyną redaguoja toliau ir jau 
yra įpusėję trečią (paskutinį) 
tomą. Pereito šimtmečio ant
rojoje pusėje lituanistas buvo

Dabartim* kultūrinė veikla,

Kai dėl kultūrinio darbo, tai 
tė keli šveicarai (J. Eretas, K. Rietuvių skaičiui paskutiniai- 
Regelis, A. Sennas, F. Bender, siais metais labai sumažėjus, 
G. Studerus); buvo ruošiamos didesnių organizuotų darbų nu- 
ekskursijos į Šveicariją; Kau- ' veikti nebeįmanoma. Darbas 
ne veikė lietuvių šveicarų susi- dirbamas daugiau individua- 
artinimo draugija; trumpai i liai. Bazelyje gyvenąs prof. 
prieš karą Kaune buvo sureng- J. Eretas atspėjamu laiku nuo
ta šveicarų knygos paroda. 

Antrojo Pasaulinio karo me
tu Šveicarijoje vėl buvo dirba
mas pirmoje eilėje politinis 
darbas, o informacinę jo dafį 
teko daugiausiai dirbti šių eilu
čių autoriui. Tas darbas, pagal 
išgales, atliekamas dar ir da
bar.

savo tiesioginių mokytojo pa
reigų rašo, kaip girdėti, veika
lą apie filosofą St. Šalkauską,

Oflto tr buto tel. OLymple 2-138)

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

lr šeštad. tik 10—12 vai.

sidėti literatūrinei kūrybai. Ta- garsusis ženevietis prof. Ferdi-j

Duoną lr įvairias skcnlngas 
bnlkntM kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 8. Lituanica Avė.

Tel. CLlffside 4-6376
Pristatome } visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčiame 1 visus artlmuo- 
•lus njtestus.

Soloveičikas, paskum buvęs Lie 
tuvos ministeris žydų reika
lams. Ženevoje studijavo M. 
Avietėnaitė, Amerikos lietuvai
tė, ilgus metus dirbusi Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijoje.

Bet daugiausiai lietuvių tau
tai šviesuomenės yra davęs ka
talikiškasis Friburgo universi
tetas. Petrapilio dvasinei Aka-

Vladislovas Plateris (gimė , ... . . . ,
1O„D . . -.ri ■ demijai negalint ar nenorint?)1808 m. , studijavęs Vimaus1 ,
universitete ir Šveicarijoje gy- Į 
venęs nuo 1844 m. Jis mirė 
1889 m. ir palaidotas Rappers- 
wilyje.

M. Akelaitis, gyvendamas 
kaipo emigrantas Paryžiuje, 
1870 metais buvo sugalvojęs lei
sti Ciuriche jungtinį lietuvių — 
lenkų — ukrainiečių žurnalą, 
bet iš to sumanymo nieko neiš
ėjo.

Kudirkom ir Basanavičiaus 
ryšiai su Šveicarija

Tautinio atgimimo laikais lie
tuviškasis jaunimas toli* gražu 
nesitenkino rusiškomis augšto- 
siomis mokyklomis. Buvo ne
maža jaunuolių, kurie stengėsi 
patekti į Vakarų Europos uni
versitetus. Šveicarų mokyklos 
irgi patraukė gerą jaunimo bū
rį. Jonas Šliupas buvo pakvies
tas “Aušros” redaguoti iš Že
nevos, kur jis buvo nuvykęs stu 
dijų tikslais. Šveicarijoje yra 
keliais atvejais lankęsis dr. J. 
Basanavičius, o dr. V. Kudirka 
išvertė į lietuvių kalbą Fr. Schil 
lerio “Vilių Teli;”, istorinę dra
mą, vaizduojančią šveicarų tau
tinį laisvės karžygį. Jeigu min
tis dalyvauti su lietuviškais eks 
ponatais Paryžiaus pasaulinėje 
1900 metų parodoje buvo kilusi 
Amerikos Jungtinėse Valstybė
se, tai tiesioginį akstiną davė 
Ciuriche gyvenę lietuviai, 1899 
m. isnaujo išgarsinę aną suma
nymą ir tam tikru atsišaukimu 
kreipėsi į viso pasaulio lietu
vius, atkreipdami dėmesį į ne
paprastai didelę svarbą tokioje 
parodoje dalyvauti. Atsišauki
mas susilaukė gyvo atgarsio ir, 
be abejojimo, prisidėjo prie tau
tiečių išjudinimo.

Mūsų studentai Šveicarijoj

Šveicarijos augštosios mokyk 
los yra išmokslinusios įvairių 
sričių- vėliau pasižymėjusius Lie 
tuvos žmones. Ciuriche kurį lai
ką studijavo buv. Lietuvos uni
versiteto rektorius prof. V. Če-

sutalpinti visų kandidatų, dau
gelis dvasiškių, nepaisydami ru
sų administracijos draudimo, 

į vykdavo į Friburgą, kur įsima- 
trikuliuodavo kitomis pavar
dėmis, tuo tikėdamiesi išsislap
styti nuo persekiojimų. Jau apie 
1980 metus Friburge būta kelių 
kunigų iš Lietuvos, bet jie dar 
dėjosi prie lenkų. Turimomis ži
niomis, 1895 m. Friburgo. uni
versitete viešai pasireiškė pir
mas lietuvis studentas slapi- 
varde Montvidas, o 1899 m. 
gruodžio 7 d. įsisteigė grynai 
lietuviška draugija “Rūta” ir 
tuo būdu lietuviai aiškiai atsi
ribojo nuo lenkų. Po kelerių me
tų draugijos pavadinimas buvo 
pakeistas į “Lituania”, nes ir 
pačiu vardu norėta užakcentuo
ti ir pagarsinti gimtąjį kraštą.

čiau, nors ir trumpai būdamas 
Šveicarijoje, Biliūnas parašė 
kelis vaizdus iš šveicarų gyve
nimo bei gamtos. Jis įvedė į 
lietuvių literatūrą iki tol retą 
alpinizmo temą. Šveicarijoje 
yra pakartotinai lankęsis poe
tas Maironis. Šveisarų gamto
vaizdžiai jam yra įkvėpę kelis 
eilėraščius. V. Putinas-Myko- 
laitis savo didžiojo romano 
“Altorių šešėlyje’ dalį yra pa
rašęs Ženevoje. Itališkosios 
Šveicarijos Tesino kantone yra 

I ilgesnį laiką gyvenęs, ir kūręs 
1 dail. Petras Kalpokas. Šveica
rų rašytojas Kari Spitteler, lai
mėjęs Nobelio premiją, moky
tojaudamas rusiškuose dvaruo
se, yra buvojęs Vilniuje ir su
sitikęs su lietuviais. Tiesa, 
anais rusų priespaudos laikais 
jis susidarė gana niūrų vaizdą 
apie lietuvius ir laikė juos nyks 
tančia tauta ...

Eretai, Sennas, Ašmys . .

Pirmojo Pasaulinio karo me
tu Šveicarijos vaidmuo iškilo 
vyriausiai politinėje plotmėje. 
Šis laikotarpis susietas dau
giausiai su J. Gabrio dar 1911 
m. Paryžiuje įsteigtu Lietuvos 
informacijos biuru, kuris 1915 
m. buvo atkeltas į Lozaną. Mes 
čia nesustosime ties politiniu 
darbu, dirbtu pirmojo karo me-

nand de Saussure, O Neucha 
telyje savo laiku lituanistika 
domėjosi prof. Fr. Du Bois de 
Montperreux.

Nepriklausomybės laikais

Laikotarpyje tarp abiejų ka
rų kultūriniai ryšiai tarp Lietu
vos ir Šveicarijos buvo itin gy
vi. Daug lietuvių jaunuolių 
mokėsi šveicarų augštosiose mo 
kyklose (pvz. Berno universi
tetą baigė Veterinarijos aka-

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

Tel. BIshop 7-7075

< KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 6-7670 ir 
Olbaon 8-4938

• Generalls kontraktorius nau
jų namų statybai. {vairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didel] patyri
mą namų Btatyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkalnavimai nemo
kamai.

IŠ ARTI CR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
3047 W. 67th PI., Chloago,

DL WAlbrook 5-8063

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HIFI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai, 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taigom. 

Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 8 vai. Sekm. uždaryta

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TO CHIRURGAI 

6430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma. 

061 valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kaadtan išskyrus trečiad. tr 
šeštad.

Re*. tel. GKovehlU 6-5608

Tel. ofiso WA 5-8010, rez. PR 6-7883

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS~
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius — -

6822 South VVestern Avenue
vai. kasdien 10-12 vai. h 1-9 vai. 
/ak. Šeštadieniais 10-a vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-8329 
Res tetef. WAlbrook 6-6076

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

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

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti

ofiso LAfayctte 3-6048 
Rea.: W Al brook 6-SO48

•"ll. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2124

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 VVest 71«t Street
Vai. Pirm., ketvlr., pemet. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta. 

skaito paskaitas ir šiaip prisi
deda prie Lietuvos reikalų gar
sinimo. Ženevoje gyvena dai
lininkų pora Juzė Katiliūtė-Sta- 
nulienė ir Gabrielius Stanulis. 
J. Stanulienė yra Ženevoje su
rengusi dvi savo paveikslų pa
rodas, G. Stanulis buvo išsta
tęs savo paveikslus Paryžiuje. 
Šio rašinio autorius savo lais
vą laiką skiria daugiausiai lie
tuviškai knygai ir vienam ki- 

(Nukelta į 3 psl.)

P. ŠILEIKIS, n P

Tel RElianm 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

vnYTOJAS IR CHTRURGJ 
' IKTTTVIS OYPV'i'OJAP 

8926 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P- P-

Tel. ofiso Ir buto OLymple 3-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15tb St., Cicero 

Rei. 1634 S. 49th Avė.* Cicero
Kasdien 1- S vai. Ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

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

0R. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 5-3766

Orthopedas Protczlatas
Ar tratai Protezai. Med ban 
dažai. Spee pagaliui kojon 

(Arch Supports) lr t- L 
Vai.: 9-4 Ir 6-8 Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB
2850 W. 68rd St, Chicago 29, III 

Tel. PRospeet 6-5081

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 W. 63rd St 
Ofiso td. RElIam-e 5-4410 

Rezid. telef. GRovehUl. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. ra., 6-8 p. m. 

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

Ofiso td. CLlffside 4-2896 
Rezidencijas: LAfayctte 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47tb lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 lr 6 iki 9 v. vak 
fieštad. nuo 2 Iki. 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Deive 
(Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

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

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

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT/tAURAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ilgos)
Ofisaa ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba VVE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. ▼., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNĄ*
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 7-9700 
Rez. PR 6-98OI

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus Ilgos 
2454 West 7 lst Street

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6193

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speeialybė: AK1SEKI.IA ir MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(KD-os ir Maplevvood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Miehigan Avė.
Buto 1653 W. 108 S t., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. vI.į, 
VaJ.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

lšeklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto--BEverly 8-8946

Trumpo straipsnio ribose ne
įmanoma suminėti visų lietu
vių, studijavusių Friburgo uni
versitete. Tenka pasitenkinti 
tokiomis pavardėmis, kaip ar- 
kivysk. J. Matulevičius, vysk. 
P. Bučys (savo laiku buvęs 
“Draugo” redaktorius, o Lietu
voje, tarp kitų pareigų, buvęs 
universiteto rektorius), kun. 
dr. Antanas Maliauskas, “Drau 
go” redaktorius rašytojas Pu
ti nas-Mykolaitis, nepriklauso

mos Lietuvos Užsienio Reikalų 
ministrai dr. J. Purickis ir 
arkivysk. M. Reinys, prof. Iz. 
Tamošaitis, kun. V. Bartuška, 
parašęs atsiminimus iš savo 
gyvenimo Šveicarijoje “Lietu
vos nepriklausomybės kryžiaus 
keliai”, vysk. V. Padolskis, kun. 
Navickas ir kt. Iš pasauliečių 
suminėsime tokius kelis var
dus, kaip filosofas prof. S. Šal
kauskis, prof. K. Pakštas, buv 
ministras pirmininkas dr. L. 

Bistras, dr. J. Leimonas, dr. M 
Ambraziejūtė, dr. Ambrozaitis, 
dr. P. Raulįnaitis, D. Micuta, K. 
Ruginis ir t. t. Tą sąrašą dar 
būtų galima papildyti dešimti
mis kitų pavardžių, bet jau iš 
mūsų išvardintų buv. Fribur
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DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

9817 South VVeetern Avenae 
Chieago 39. III 

Idefonas Rlįuhllo 7-4900 
H JBtdenda: GRovehill 6-9191 

pasimatymai pagal autartlea

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 4-8:10 v 
vak. Šeštadieniais nuo 8 Iki 4 popiet 

Trečiadieniai, pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnln 7-0036

los tel. RRverty 8-8944

Ofiso HEmloek 4-6815 
Rez. HEmloek. 4-8761 '

DR. A. NARBUTAS
PIAUClŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešai, ftv Kratau. ligonine) 

Priima pagal susltarlma

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevtčlūtė)

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 
lr kitu laiku tik ausltarus.

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory J-074I

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weat Slst Street
Kamp. Halrted Ir 81-mo. gatvių 

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

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IRI 
910,060.00 ĄAU NUO 1985 M.

Mes viradog esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
IND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Presidenf

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
chicago 8, Illinois

Ofiso HE 4*1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Spee. akušerija ir moterį} ligų 

2404 Mest 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—S lr 6—8 vai. vak. 
ftešadlentals 1—4 p. p. Trečiadieniai, 
utždaryta.

Ofiso telef. VArds 7—1166
■mddendjo. — HTewart 8-4611

DN. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHERURGAfl 

769 Węst 35th Street 
(kampas Halsted lr S6-ta gatvS) 

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadieniu. Atidara 

šeštadieniai. 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rea. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURG Afl 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2000 West 63rd Street

VAL kasdien nuo 8—4 p p Ir 7:1. 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECIALISTE 
— PRTTATKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
siiHitarirną išskyrus trečiadienius.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Wh1pple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandoa: nuo 10 Iki 12; 8—6; 7-9. 

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

Namu CEdarsrcnt 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street 
Kasdien S—7 vai. vak. Šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą. 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. ReonbUo 7-SS18.

Tel. ofiso PR. 3-6446, rea HE.4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 Iki 8 v_ 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0267, rez. PR 6-665. 

Rezid. 6600 S. Artealan Are.
VAL. 11 v. r. Iki S p. p.i 6—7 v. v.

Ofiso ti'|pfoTvw — Blahop 7-3696

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAI,, kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad Ir aekmad tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
RPF.C. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais ftv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpnblIo 7-3390 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.

Tikrina akis Ir pritaiko akinlna. 
keičia stlklna lr rčmna 

4455 S. Oalifornia Are. .YA 7-7S81
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). šeštad lu ryto Iki ■ r p v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArda 7-1839

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisaa Ir akinių dirbtu.?
750 West S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 tr 
šeštadlentaln nuo ’0 Iki 7 vai p p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą, kurt. 

yra priežastis galvos skaudfijtmo bei 
svaigimo lr skaudančių akių karščio. 
Atitaieau trumparegystę ir toltregya 
tę. Prirenku teisingai akintun. Visi 
egzaminavimai daromi eu elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trukumus. Speciali atyda kreipiame 
1 mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArda 7-1373 

Vai 10-80 Iki 7 v vuk fteštad 10-84 
Iki tt vmL Btšlciiirtd Ir tr*ė ušdara
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Iš etnografines muzikologijos 

srities

1. Po svetimas dulkes besirausiant...
JI’OZAS STROLIA, Philadelpia, Pa.

Muzikologijos amžius, paly
ginamai, yra dar labai jaunas. 
Kaip nepriklausoma mokslo ša-

žinomais laikais buvo ir tebė
ra susijęs su viso pasaulio tau
tų tautiniu, religiniu ir sociali-

ka ji išsivystė maždaug per pa- niu gyvenimu, tai etno-muziko-
skutiniuosius 80 metų. Bet ir 
ligi devynioliktojo šimtmečio 
pabaigos dar nedaug kas šia 
sritimi domėjosi ir dar labai 
nedaug mokslo knygų ir raštų 
buvo atspausdinta grynai mu
zikologijos klausimais.

logija, kaip palyginamasis mu
zikos mokslas, savo ruožtu taip 
pat talkininkauja ir kitoms 
mokslo šakoms, sprendžiant ne 
vieną painų rasės, religijos, tau 
totyros bei socialogijos moks
lo ‘klausimą. KaKd muzika turi

Muzikologijos dalykai anka- tampr^ P** su imonija' kaiP 
su sudėtingu rasių ir tautų 
kompleksu, ir kiekvienos atski
ros tautos savitais būdo bruo
žais — yra aišku. Jos ryšis

čiau buvo susiję su t&utosaka, 
su etnografija, o kaikada jie 
būdavo ir dar tebėra painioja
mi su archeologija. Tačiau šių 
mokslo sričių skirtumas mums 
paaiškėja vos susidūrus su la
bai paprastučiu pavyzdžiu. Į- 
vairių šalių archeologai nuolat 
vis atranda vertingų iškasenų, 
kurios j žemę buvo palaidotos 
net prieš keletą tūkstančių me
tų. Tačiau nė gudriausias ar
cheologas nepajėgia iškasti nei 
vieno, tų, prieš keletą tūkstan
čių metų gyvenusių, faraonų, iš
tarto ir išlikusio gyvo akusti-

su religija taip pat yra neabe
jotinas ir visais laikais verti
namas tik teigiama prasme. 
Kad muzika turėjo ir turi dide
lės įtakos į socialinį ir doro
vinį, net į valstybinį, gyveni
mą, tai buvo pastebėjęs jau 
prieš keletą tūkstančių metų 
gyvenęs kinų filosofas Konfu
cijus, kuris savo pasekėjams 
yra palikęs šitokią savo išmin
tį: “Jei norite žinoti, kaip yra 
valdoma kuri nors šalis ir ko-

ŠAULIŲ SĄJUNGOS ŠVENTE KAUNE NEPRIKLAUSOMYBES LAIKAIS

nio žodžio, gyvos tebeskamban
čios jų arfų muzikos, gyvos kia yra tos šalies žmonių do 
giesmės. Taigi, šiame tų dvie
jų mokslo sričių susikryžiavi
me dažniausiai būna taip, kad 
ten, kur* archeologo darbas tik 
prasideda — muzikologo ir tau
tosakininko darbas būna pasi
baigęs.

Palyginamoji muzikos mokslo 
šaka

Etno-muzikologija yra moks
las apie tautų muzikos kultū
ros formas, apimąs visus mu
zikos reiškinius tiek esamojo 
laiko, tiek ir istorijos atžvilgiu. 
Konkrečiai imant, etno-muziko- 
1 ogi ja yra palyginamoji muzi
kos mokslo šaka, kuri remiasi 
ne tik pačios muzikos, kaip me
no ir mokslo, dėsniais, bet nau
dojasi ir kitų mokslo šakų pa
galba, nes tikrumoje kasgi yra 
pati muzika? — senovės grai
kų požiūriu ji yra Olimpo die
vų ir mūzų mėgiamiausias aku
stinis menas, mūsų laikais — 
tik akustinis, nebe dievų,' me
nas, tonų architektūra, — kaip 
kad architektūra kartais būna

rovė, įsiklausykite į jų muzi
ką!”

Šiandien, mums iš visų pusių 
apsuptiems materialistinių ten
dencijų, ši Konfucijaus filoso
fija gali atrodyti kaip koks iš 
senų, necivilizuotų amžių užsi
likęs niekam nebetinkąs archa
izmas. Bet jei akimirkai mes 
nusipurtytume mūsų dvasią 
troškinančias materializmo dul
kes, tai galėtume pastebėti, kad 
ji nėra nustojusi savo reikšmės 
ir mūsų laikais. Pvz. jei ramio
mis, normalėmis sąlygomis mes 
pasiklausytume kurios nors 
mūsų senutės, dainuojančios 
meliodiją vienos kurios nors iš 
tūkstančių lyrinių mūsų tautos 
dainų, ir čia pat pasiklausytu
me ‘to mergiško subrendimo 
ajnžių pasiekusių gimnazisčių 
dievinamojo, Preslio dainavimo 
su pilvo ir kitų dalių kraipy
mų akompanimentu, tai, būki
me tikri, kad neapsiriktume 
spręsdami apie tų dviejų dai
nininkų tėvynės esamą dorovę. 
Čia pačios melodijos ir jų atli-

vadinama sušalusia muzika. kimo būdas mums Pa

Žiūrint gi iš fizikos taško — 
muzika yra niekas daugiau kaip 
įvairių elastinių kūnų virpėji
mų žaidimas, kurių virpėjimų 
skaičius per sekundę ir jų san
tykiai apskaičiuojami matema
tikos pagalba.

Muzika — kultūros ir dorovės 
rodiklis

Kadangi muzika, kaip me
nas, kaip grožis, visais mums

LIETUVA IR ŠVEICARIJA
(Atkelta iš 2 psl.)

sakytų kurio dainininko tėvy
nėje žmonės buvo ramaus bū
do ir nebuvo pamiršę kas tai 
yra artimo meilė, kur patys 
maža ką beturėdami, paskuti
niu duonos kąsniu dalinosi su 
kitataučiu belaisviu, kur dar
bymečiui atėjus susirgusiam 
arba pavargusiam artimui visi 
kaimynai suėję į talką dykai 
nudirbdavo didžiuosius darbus 
ir t t. Ir kurio dainininko tę
sias gangsterizmas, kur pavie- 
vynėje yra išsiplėtojęs didžiau- 
ni ir su talka dykai vūna at
liekami tik tokie darbai kaip

tam studijiniam darbui. Luga- . ...J . T. . . užpuldinėjimas ir pnevartavi-no gyvenąs prei. prof, Kazimie- . .. . „t 1 1 mas vienišų net ligi 6 metų am-
ras Šaulys yra susilaukęs gar
bingo amžiaus, kuris jam ne
beleidžia aktingiau dirbti ku
riamą darbą. Dail. Jonas Mac
kevičius, prieš kelerius metus 
atsiskyręs Šveicarijoje su šiuo 
pasauliu, čionai atvyko jau be
veik visiškai nustojęs regėjimo, 
tad paskutiniaisiais metais ne
bepajėgė kurti ir nebepaliko 
naujų kūrini iš savo buvimo 
Alpių krašte.

Jeigu lietuvių jėgos Šveicari
joje ir nėra gausios, tačiau 
tam tikras kultūrinis darbas 
visdėlto dirbamas. O vienu at
žvilgiu čionykščiai lietuviai tik
rai verti visų tautiečių padė
kos. Jeigu Vasario 16 gimna
zija Vokietijoje taip greit ga-

žiaus mergaičių ir kiti tiems 
panašūs civilizuoto ir "pažan
gaus” pasaulio žygdarbiai. Tuo
met tų paprastučių Konfuci
jaus žodžių filosofija mums ne- 
beatrodytų necivilizuotų laikų 
archaizmu.

Etno — muzikologijos tėvas

Pirmutinis, kuris pradėjo 
mokslinius tyrinėjimus ir ku
ris tuo laiku, kada po 1863 me
tų sukilimą Lietuvoje siautė
jo Muravjovas—Korikas, ėmė 
spausdinti savo knygas etno— 
muzikologijos klausimais ir tuo 
padėjo šios mokslo šakos pa
grindus, šiandien yra laikomas 
anglų fizikas John Ellis (1814-

lėjo išsimokėti skolą už savo 1890)- 

patalpas, tai daugiausiai Švei- Kodėl ne kuris nors muzikas,
carijos lietuvių dėka, kurie su
organizavo šveicarų tarpe pini
ginį vajų ir surinko apie 
50.000 dolerių. To nepapras
tai sumaniai atlikto darbo 
nuopelnas pirmoje eilėje tenka 
tuometiniam vietinės bendruo
menės pirmininkui inž. J. Stan
kui, dabar gyvenančiam Chica
goje.

bet pagal savo profesinį išsi
mokslinimą fizikas ėmėsi šio 
darbo? Tenka nepamiršti, kad 
Didžioji Britų imperija ir tuo
met buvo margiausias rasių ir 
tautų muzėjus. Kai pradėta do 
mėtis kolonijų tautų—tautelių 
papročiais, gyvenimo būdu, kai 
buvo prieita prie jų muzikos ir 
pradėta užrašinėti jų melodi-

Berne, 1957 m. rugsėjo mėn. įjarf, tyrinėti jų muzikos instru

mentus, tai paaiškėjo, kad tu
rimų muzikos žinių tam tiks
lui nepakanka, nes po vokiečių 
kompozitoriaus J. S. Bacho 
(1685—1750), kuris buvo su- 
temperavęs piano tonų derini
mą ir nustatęs tik dvi vartoti
nas tonacijų rūšis: modus du
ms (major) ir modus mollis 
(minor),’* tik tokius temperuo- 
tus intervalus ir tas dvi tona
cijų rūšis tevartojo ir anglai. 
Egzotiškųjų gi tautų muzika 
niekaip netilpo į tuos rėmus ir 
nesutapo su tomis teorijomis, 
nes muzikos intervalai skambė
jo kitaip, taigi, ir jų pavienių 
tonų virpėjimų skaičius į sekun
dę niekaip neatitiko jų europie- 
tiškųjų intervalų normų. Su
rasti bendrą tonų virpėjimų 
vardiklį ir rasti būdus apytik
riai teisingai užrašyti egzotiš
kųjų tautų muzikos melodijas 
tat ir teko pasikviesti fizikos 
— matematikos mokslą į talką.

A. J. Ellis yra parašęs per 
dešimtį mokslo veikalų ir iš
samių straipsnių mokslo žurna
luose apie natūralius ir tempe- 
ruotus tonus ir jų santykius, o 
taip pat apie įvairių tautų mu
zikos skalių įvairumą ir skir
tingumą nuo vokiškųjų dur ir 
moli skalių.’ Jo veikalas “The 
History of Musical Pitch” 
(1880/81) ir “Tonometrical -Ob- 
servations on some existing 
non-harmonic Scales” (1884 
m.) metais vėliau papildytas ir 
atspausdintas vardu “On the 
Musical Scales of Various Na- 
tions” (1885 m.) jam suteikė 
etno-muzikologijos tėvo vardą.

Tuo pat laiku ir vėliau gry
nai etno-muzikologijos sritimi 
ėmė domėtis ir kiti Vakarų Eu
ropos tautų mokslininkai ir 
šiais klausimais prirašė dau
gybę knygų ir straipsnių moks
lo žurnaluose.

Pažanga, katalogai ir 
propoganda

Kartais yra sakoma “kai 
ginklai prabyla — mūzos nu
tyla”. Pažvelgus į muzikologi
jos bibliografijos sritį, galima 
būtų tvirtinti ir atvirkščiai: 
“kai ginklai nutyla — mūzos 
prabyla”, nes šiuo mūzų moks
lu didžiausio susidomėjimo ban
gavimų pakilimai sutampa kaip 
tik su ginklų nutilimo laikotar
piais tuojau po pirmojo ir ant
rojo Pasaulinių karų. Tais lai
kotarpiais universitetuose stei
giamos atskiros etno-muzikolo
gijos katedros ir pasaulis labai 
praturtėja etno-muzikologijos 
veikalais, atspausdintais anglų, 
vokiečių, prancūzų, italų, ven
grų, olandų ir kitomis Raibo
mis. Juos visus suminėti nėra 
šio rašinio uždavinys. Visi tie 
etno-muzikologijos mokslo vei
kalai ir straipsniai dabar yra 
sutraukti į šios mokslo srities 
bibliografijos katalogus. Į tuos 
katalogus yra patekę nedauge
lis leidinių ir iš mūsų muzikolo
gijos srities.

Priežastys, dėl kurių muzika
li mūsų tauta šioj srity tam 
silpnai atstovaujama, gali būti 
įvairios. Svarbiausia priežas
tis bene bus ta, kad nedaug 
kas iš lietuvių terašė savo etno- 
muzikologijos klausimais Va
karų Europos tautų kalbomis,

o antras dalykas, tai mūsų, 
nors ir labai gabios ir garbin
gos tautos, tautinės savigar
bos jausmas ir savos tautinės 
reklamos vertės suvokimas, pa
lyginus su kitomis tautomis, 
buvo ir dabar tebėra daugeliu 
atvejų permenkas. Juk daug 
dalykų, ypač kultūrinėje sri
ty, mes galime padaryti ir pa
darome geriau už mūsų daug 
apie save kalbančius kaimynus, 
bet, mums, lietuviams, trūksta 
savo tautinės idėjinės propa
gandos. Ypač tai yra labai 
jaučiama šiame krašte, kur net 
kandidatai į pačius valstybės 
prezidentus, važinėdami po visą 
kraštą perša save Visiems savo 
šalies gyventojams, kur uni
versitetų studentai prieš savo 
atstovybių rinkimus numargi
na šaligatvius, aplipdydami 
juos savo paveikslais ir plaka
tais, iškeldami net ir menkiau- 

l sias savo “dorybes” ir siūly- 
j damiesi juos išrinkti.

Mūsų muzikologija tarptautinėj 
bibliografijoj

Prieš mane guli Amsterda
mo (Olandijos) universiteto 

J lektoriaus Jaap Kunsto 1955 
metais išleistas etno-muzikolo
gijos bibliografijos sąrašas, 
kuriame tėra įtrauktos vos ke- 

! turios mūsų muzikologijos kny- 
■ gos: 1) Th. Brazys“ Die Sing- 
weisen der litauischen Daina 
(1918); 2) Katzenelenbogen,
terson, A., Old Lithuanian 

j and Latvian Folksongs (1935);
, 3) Morici, G., Canti popolari 
lituani (Roma, 1925) ir 4) Pa- 
terson, A., Aid Lithuanian 
Songs (Kaunas, 1939). Tikru
moje, iš šių keturių sukatalo
guotų knygų mūšų muzikolo
giją atstovauja tik viena pir
moji. Kitose tėra į svetimas 

i kalbas išversta mūsų tautosa
kos sritis — liaudies poezija, 
kuri italų kalba net nesueiliuo
ta, bet parašyta proza. Tuo 
tarpu čia nepaminėti Gothol- 

I do, Barčio, Niemi, kun. Saba
liausko, J. Ehreto, Žilevičiaus 
ir kitų autorių išsamūs veika
lai ir mokslo straipsniai, iš
leisti vokiečių, prancūzų ir an- 

į glų kalbomis grynai mūsų etno- 
, muzikologijos klausimais. Iš 
I eskimų muzikologijos ten pat 
I yra paskelbta net apie 20 lei
dinių, jugoslavų — 46, o Pietų 
Afrikos, Arabijos, Indijos, In
donezijos, Polinezijos, Okeani
jos ir kitų kraštų ir tautų net 
po keliasdešimt ir net po šim
tą ir daugiau atskirų knygų ir 
straipsnių pavadinimų!

Muzikologiniai tyrinėjimai
Didžiąja dalimi tai yra moks

linė muzikologijos literatūra.

Prieš parašydami tas knygas 
įvairių tautų muzikologai yra 
užrašę didelius kiekius muzi
kos melodijų, ištyrinėję daug 
ligi to laiko nežinotų muzikos 
instrumentų ir kitų su muziko
logija susijusių dalykų. Kolo
nijų valstybės siuntė savo mu
zikologus ir folkloristus užra
šinėti egzotiškųjų tautų muzi- 

(Nukelta į 5 psl.)
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KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBULINTUS 
.IAU 19.58 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hi Fi FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos \
— Sąžiningas patarnavirnks 
— Viskas garantuota.
Aplankykite Šią modernišką

elektronikos parduotuvę

LEVISIOn
[sales- Service;

S»». Ini. A. SUttftNAS 
3321 S. Halsted — CLlffside 4-5B65 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai?

ir ketvirtadieniais 9—9 
<XXXXXXX><XXXXXXX><XXX><><)-0-0<)-0

VYRAI MOTERYS
Susipažinimui siploma

RIBOTAM LAIKUI $2.00
Cyclo - Massage Physical Therapy 
— Foot Techniųue padeda kraujo 
cirkuliacijai.
ANTHONY GUCCIARIH, Masseur 

7857 S. Halsted St., Kuoru 209 
Chicago, III.

Atdaras pirmad. ir ketv. iki 7 v v.
Skajnbinti STewart 3-3944, Ext. D. 

G. susitarimui.

COMPTOMETKlO MAŠINRAŠČIO 
MOKYKLA PRADEDA 
RUDENS SEMESTRĄ

Jeigu vis dar tebevargsta dulksta
me fabrike .tai tuojau skambink mo
kyklos vedėjui P. Kcsliimii, nes tavęs 
laukia svarbus darba# raštinėje. Mo
kyklos adresas —
5543 S. Albany av., Tel. WA 5-4315

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

Elliotts Paints — Pilnas pasi
rinkimas dažų spalvų. Elektriniai 
ir plumbing reikmenys. Užeikite 
pamatyti pilną “hardware” pasi
rinkimą. Atdara kasdien 9 v. r 
iki 8 v. v. Pirmad. ir ketvirt. 9 
iki 9 v. v.

DONT SHOP ON SUNDAY
AJAX AUTO COMPANY

AUTHORIZED OLDS DEALER
7800 Stony Island Ave.

SAg4naw 1-1400
OPEN EVES.

Nudėvėti ir nebestiprūs baldai * 
Naujai apkalami ir sutaisomi

PRIEINAMOS KAINOS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI

WALTER’S UPHOLSTERY 
CHELSEA HOTEL I/IBBV

I/)ngbeach 1-3000

Dėmesio Namų Savininkai 
PILNAI ĮRENGIAME 
FORMICA VIRTUVES

NUO $|,395 8,1 instaliacija

Visi Pittsburgho lietuviai
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
kiekvieną sek manim* nno 

1:30 Iki 2:00 vai. p. ”
Iš STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCK R 

Visais reikalais kreipkitės šiuo adre 
au: LITHUANIAN CATHOLIC HOUL 
Radio Station WIX)A- Braddock. Pa.

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

MARSH KITCHEN
DIV. HOIIGH MFG. UO. 

6242 W. 26th Street 
BERWVN GUn 4-3112

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

/J 

X i

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Ave. 
Cicero, Hl.

TOvvnhall 3-6670 
Bishop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

NAMŲ RAKANDAI 
TELEVIZIJOS, RADIJOS 
ŠALDYTUVAI 
DULKIU VALYTUVAI 

SKALBIAMOS MAŠINOS 
LRIKRODĖLIAI 
DEIMANTAI 
JEVVELRY. GINTARAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.

Uždara sekmadieniais

Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonucSiit CAlumet 5-7237

Budriko Radijo Valanda iš WHFC, 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti .

D. JURJONO BENDROVĖJE
• 3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAlumet 5-1064

MULTIPLE SCLEROSIS?
Multiple sclerosis pasireiškia ne

tvarkingu raumenų veikimu. Pa
sveikimas priklauso nuo atgaivini
mo nervinių centrų—tik tada nor
malūs kūno procesai gali včl har
moningai veikti. Chiropraktikai 
stengiasi tą pasiekti — yra jau tu
rėjusi sėkmės savo gydymo būdais 
padėti daugeliui sergančių fnul- 
tiple sclcrosis, duodama Jiems 
Šviesesnės ateities vilt) gyvenime.

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

HOSPITAL

SIUNTINIAI | LIETliVį — KALĖDŲ SEZONAS
ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio. Greičiausias pristatymo laikas. 
Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. Žemiausios kainos. Aukįita 
prekių kokybė. Siunčiame viską kaa yra leistina. Siunčiame maistą 
įvairiausių rūšių pagal Jūsų pageidavimą ir pasirinkimą, riebalus, 
mėsos gaminius, pieno gam., vaisius, miltus, įvairias kruopas, sal
dainius šokoladą ir kitką.
pav.: 22 sv. taukų kiaulinių (su muitu ir persiuntimu) $21.90 

22 sv. cukraus ’’ ” $12.95
22 sv. lašinių

Galite pasirinkti maistą kilogramais ir puskilogramais iš mūsų 
kainaraščių.
Siunčiame odą ir avalynę:
2 kg. odos (5 porom batelių) su muitu $18.30
1 kg. labai storų — 4'/2 mm. padų 3.95
Vyriški tufliai su muitu dbigubu padu 12.90
Moteriški bateliai ” 10.95
Medžiagos kostiumam nuo $9.25 ir daugiau. •

” ” ” 9.45 ’’
Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per

ORBIS
CMcago: 4414 S. Rnekuell St, Chicago 32, Hl. Tel. VA 7^2445 
Centras: Tonmte, Buthurst St. 298, Toronto 2B, Ont., t'anada
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LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

AMfRIKOS LIETUVIU MOKYTOJU S-GOS SKYRIUS
Redaguoja — J e r. Ignatonis, 1/630 S. Paulina St., Chicago 9, 
tel. F R 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonai

Kino filmai jaunimui
N. BUTKIENĖ, Reading, Pa.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS (CHICAGOJE) AUKLĖTINIAI, DALYVAVĘ ŠOKIŲ ŠVENTfiJEYra nustatyta, kad nemažiau 
kaip trečdalį kino lankytojų su 
daro vaikai ir jaunuoliai. Be tos 
publikos nemaža kino savininkų 
vargu sugebėtų išsilaikyti. Čia, 
JAV-se, jiems yra papigintas 
įėjimas ir jie yra leidžiami be
veik į visus seansus su tėvais

sės. Žinoma, pats jaunimas ne
kaltas, kad jis priverstas žiūrė
ti blogus filmus, nes gerų ir jam 
tinkamų filmų niekas, arba ma
žai kas, jam gamina. Bet ir ge
ri filmai sukami suaugusiems, 
ir net jeigu jie yra augštos mo
ralės, visdėlto pritaikinti suau-

ir be tėvų. Žodžiu, jie yra vilio-1 gūsių psichologijai, jų reagavi-

savo filmuose nevengia jaunų spalvinu komunistine 
vaidintojų. Štai paminėtinas iš ganda. 
jo filmų: “Toksi”, “Emilis ir 
sekliai, “Nuodėminga riba”,
“Skrajojantis mokyklos kamba
rys”, “Jaunystės melodija”.

jami į kiną.

Pavojai

Filmai vaidina šiandien jau
nimo gyvenime didelę reikšmę. 
Per paskutinius dvidešimt metų 
vaikų ir jaunuolių, lankančių ki 
ną, skaičius padvigubėjo. Ir 
aišku, kad be kino įtakos sunku 
įsivaizduoti ateinančios kartos. 
Bet jiems mažai kas gamina tin 
kamus filmus, nes paaiškėjo, 
kad tokių filmų gamyba neap
simoka. Ir todėl... tegul jie 
žiūri viską, ką filmų gaminto
jai siunčia į rinką, gerą ir. blo
gą filmą, padorų ir ištvirkusį, 
su augšta morale ir kriminalinę. 
Tad šia kino problema turėtų 
susirūpinti ne tik tėvai, bet ir 
visi auklėtojai iki pačios viršū
nės ; kuri nustato auklėjimo 
problemas. Žinoma, jaunimui 
tinkamų filmų gamyba pareika
lautų ir didelių lėšų ir pasišven
timo ,bet ar tai neapsimokėtų, 
jei nuo to priklauso busimosios 
kartos ateitis?

Nepaslaptis, kad dabartiniu 
metu daugumas rodomų filmų

mui. Net tokie, rodos, nekalti 
ar juokingi filmai, kaip Tarza
nas, Hardy ir Lorens, dar buvo 
Europoje komikų porelė Pat ir 
Patašonas, nevisai tinka žiūrėti 
vaikams, nes žinoma vaikai 
kitaip reaguoja į rodomus fil
mus. Buvo mėginta masiniu ste 
bėjimu nustatyti ,kaip vaikas 
ir jaunuolis reaguoja kine.

Stebėjimų atskleisti faktai

Padaugelio 
paaiškėjo:

metų stebėjimo

1) kad 3-4 metų vaikai visai 
nesidomi, kas rodoma ekrane; 
tuo metu jie užimti savo ar pa
lydovo kepuraite bei pirštinai
tėmis.

2) 5-7 metų vaikai dar ne
pagauna filmo turinio Jie tik 
reaguoja į atskirus filmo įvy
kius. Dažnai dėl tų įvykių išsi
gąsta arba nepaprastai links 
minasi. Be to, jie nenustoja ka
mantinėti palydovų klausimais: 
“Ką nori šitas žmogus?”, “Kur 
jis nuėjo?”, “Ar skriaudžia jis 
vaiką?” ir panašiai.

3) 8-10 metų vaikas taip pat
nėra pageidautinos vaikų ir jau- neviską pagauna, bet dar sti- 
nuolių psichologijai, nes gadina priau reaguoja į pavienius filmo 
jaunimo skonį, papročius ir šie- momentus, pvz. jei rodomas ek 
lą. Tačiau negalima nuginčyti,1 rane tigras ii atrodo, kad tig- 
kad kaikurie filmai, rodydami, ras rengiasi šokti j publiką, to-

dny sako: kombinuotas ir daž
nai keičiąs vaidinimo vietoves 
bei žmones filmas labai sumaišo 
jaunų žiūrovų orientavimąsi, 
nes jų vaizduotėje ilgai pasilie
ka vienos scenos įvykis, paro
dyti jame žmonės bei jų aplin
kuma ,tadėl, greit pasikeitus 
situacija — nauja vieta, nauji 
žmonės — jauni žiūrovai pra
deda sunkiai orientuotis dėl nau 
jai pasirodžiusių vaidintojų bei 
rodomų vietovių.

Vienas pavyzdys

Štai vienas dr. Brudny nuro
domas pavyzdys: ekrane buvo 
pasirodžiusi maža mergaitė, ku
ri užkariavo jaunų žiūrovų sim
patiją. Vėliau, jai jau nesant ek
rane, atvyko kareivių būrys, pa
siruošęs šaudyti, ir tada esan
tieji kino salėje maži žiūrovai 
pradėj rėkti: “Atsargiau! Vai
kas! Vaikas!”; nors tas vaikas, 
anksčiau minima mergaitė, dau
giau ekrane iki filmo pabaigos 
nepasirodė. Jauni žiūrovai taip 
buvo jos paveikti, kad klaidin
gai tolesnius filmo nuotykius 
rišo su ja.

Žinodami jaunimo reagavimą, 
galima nustatyti, kas reikalau- 
tina iš filmo vaikams ir jauni
mui. Jie turi matyti filmus, ku
rie būtų ir pedagogiški, ir ro
dytų jų pačių pasaulį, ir techniš nurodymų — liko išsaugota. Ki-

Aišku, kad yra Vokietijoje ir 
specialiai jaunimui skirtų filmų. 
Vaikams ligi 12 metų daugiau
sia filmuojama žinomos pasa
kos. Tačiau ir tie, filmai, su 
maža išimtimi, nelabai augštos 
kokybės. Ypatingai gerai pavyk 
sta rež. Herbert B. Fredersdor- 
fui. Jo “Baltą katiną” su malo
numu žiūri ir suaugę ,nes jame 
vaidina labai geri artisai. O ki
tas režisorius, Fritz Genschow, 
pasižymėjo originalumu. Jie 
prieš porą metų parodė filmą 
“Raudona Kepuraitė”, pritaikin 
tą šių dienų aplinkybėms. Fil
mas buvo sukamas dvejopai: ne 
spalvotas, kur mergaitė gyveno 
normaliomis gyvenimo sąlygo
mis ir spauvotas, kur ,ji sapnavo 
pačią pasaką. Bet žinodamas, 
kad vaikai yra prisirišę prie sa
vo pasakų personažų ir įvykių, 
jis nepakeitė Grimo pasakos įvy

Britų bandymai

Ypatingai įdomūs bandymai 
su filmais jaunimui daromi Ang 
lijoje nuo 1951 metų, kada su
sikūrė bendrovė “Children’s 
Film Foundation, Ltd.” Ji suda
rė sąlygas režisorei Mary Field 
sukti kasmet iki 4 filmų, nuo 
60 iki 80 minučių žiūrėjimo il
gumo. Šie filmai paskirti ne 
vien Anglijoje rodyti, bet ir vi
same britų Commonwealthe. 
Mary Field pradėjo dokumen-

propa- taliniais filmais, o šiandien jos 
režisuotus filmus galima laiky
ti pavyzdžiu filmams jaunimui. 
O tų jos filmų vardai labiau pa
trauklūs vaikams, kaip antai: 
“Pavogtos rankos”, “Šuo ir dei
mantai”, “Didžiausias pavojus”, 
Tų filmų veiksmai labai intri
guojanti. Ten rodomi šnipai, la
kūnai, sėkliai , net sukčiai, bet 
jos milmai nieko bendro neturi 
su amerikoniškais “Western” 
filmais. Ji nerodo žiaurių scenų,

klaidingos romantikos. Auklėji
mo tendencija paduodama labai 
vykusiai, kaip pasaldytas vais
tas. O svarbiausia, Mary Field 
filmuose vaidina beveik išimti
nai jauni artistai, tuo būdu sti
priai jungiami žiūrovai su vai
dintojais.

Meilė yra labiau varginanti, 
kaip draugystė, nes ji reikalau
ja nuolatinių įrodymų.

—Anonimas.

dr

Užsisakykite spausdinamą
ISTORINĖS LIETUVOS 

ALBUMĄ
Jame talpinama lietuvių, rusų, 

lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įriš
tas į kietus viršelius, 260 puslapių.' 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Šis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima vi

kių eigos, tik aplinkumą. Kėliau Į sisakyti per žurnalą “Užuolankos” 
dama per miestą Raudonoji Ke' administraciją, adresuojant: 
puraitė sutiko ne vilką, o vos!
nepakliuvo po automobilio ra
tais. Todėl pasakos moralė: sau 
gokis ir nenutolk nuo mamytės

Užuolanka, 2918 So.
Chickgo 16,

Ave.,

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

įvairius kraštus su žmonėmis, 
žvėrimis, paukščiais, gamtos 
grožiu ir t.t., yra jaunimui nau
dingi. Jie milžiniškais 
akivaizdžiai praplečia

kie vaikai labai išsigąšta ir bai
mingai rėkia. Tokiu pat būdu 
jie reaguoja į visus kitus filmo 

šuoliais ■ triukus.
jaunimo | 4) net 10-14 metų jaunuoliai

akiratį. Be to, juose jaunimas labai sunkiai pagauna filmo vai 
girdi taisyklingą kalbą, dainas, dintojų kalbas ,tai yra, jie daž- 
muziką; mato šokius. | nai nesupranta apie ką vaidin-

Bet, deja, dažniausia bloga tojai kalba, 
įtaka filme prašoka geras pu- Jaunimo psichologas dr. Bru

kai bei dvasiškai atitiktų jų su
pratimą.

Vokietijoje

Žinoma, labai gerai kai filmas 
specialiai sukamas jaunimui, 
bet kai jų trūksta, galima pa
rinkti ir iš filmų suaugusiems, 
kurie tiktų vaikų psichologijai. 
Tokie filmai pasirodė Vokieti
joje, ypač pažymėtini režiso- 
riaus ir tų filmų autoriaus R. 
A. Stemmlės, kuris anksčiau 
pats buvo mokytojas ir kuris

NEMOKAMOS

DOVANOS

TIKRAS DTJRAN KREP
ŠYS UŽ »1OO SANTAUPAS 
Kai jūs atidarote naują tau
pymo sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba {dedate to
kią pat sumą j jau esamą 
taupymo sąskaitą, tai Sį 
gražų, stiprų ir patvarų 
pirkiniams krepftį tikro 

"DURAN” medžiagos gau
nate NEMOKAMAI.

Rugsėjo menesio taupytojams

TINKAMA MOK YRI,AI 
DftžUTfi UŽ ftlO.OO SAN
TAUPAS, flls visas kom
plektas pieštukų, liniuotas, 
trintuko Ir drožtuko NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote #10.00 ar daugiau tau
pymo sąskaitą, arba įdeda
te tokį pat sumą į jau turi
mą taupymo sąskaitą.

tame savo filme Genschow svar- i 
stė tremtinių vaikų problemą.

JAV ir prancūzų filmai 
jaunimui

I
Amerikoniškuose filmuose 

jaunimui, net tokiuose, kaip 
Disney pasakos, trūksta tautos 
psichologijos, todėl už JAV ri
bų kitų šalių vaikai juos šaltai 
sutinka.

Atvirkščiai, prancūzų filmai 
jaunimui perdaug prancūziški. 
Yra tarp jų ir labai gerų, kaip 
antai, “Jokių atostbgų myli
mam Dievui” arba “Trys telegra
mos”. Vienas jų labai tipingas 
vaikų psichologijai iš Montmar- 
tro (menininkų apgyvendintas 
Paryžiaus kvartalas). Kitame 
parodytos suaugusių silpnybės, 
kaip jas mato vaikai. Deja, pran 
cūzų humoras sunkiai išverčia
mas į kitas kalbas.

Italų ir sovietų filmai

Taip pat ir italų, o ypač so
vietų filmai yra tampriai susi
ję eu tų kraštų aplinka, tad ki
tų kraštų vaikai jų nesupras. O 
sovietiniai filmai dar labai su-

DAŽYMAS 
DEKORĄVIMAS

VL. VAITĖKONAS
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 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikyrdas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų lr 
kt. Turime visus draudimus. 
7144 S. SACRAMENTO AV.

Tel. PRospect 8-2215

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

2313 W. 91st St., Chicago, IU. 
Tel. PReseott 9-2781

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

dr

CHICAGO SAVINGS &
8245 S. Westem Ave.,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III

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

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

DISTRICT 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.

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
lr gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ud 
$10.000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

DABAR YRA PATS LAIKAS ...
TAUPYTI TEN ... KUR UŽ SAVO SANTAUPAS

GAUNATE AUKŠČIAUSIUS 
DIVIDENDUS

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IS WGEP stoties — Banga l»»t 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—S ▼. 
NUO PIRMAD IKI PENKTaD.

8:46 Iki 9:10 vai. ryte 
SEftTAD. 8:10 Iki »:#0 ryte 

MFKMAD. 8:80—»:80 v. r. IA stoti** 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEVVOOD AVE 
Chicago ?« Hl TTEmloolr 4 ’4’»

TIKTAI PASIMCRftKITE I ŽEMIAU DEDAMĄ LENTELĘ 
KAIP MES NEPAPRASTAI IŠAUGOME ...

DĖKA JCSŲ TAUPUMO IR GERO ĮVERTINIMO
DABAR JAU TURTAS VIRŠ

IMI . 
IMI. 
IMI.

________ 1.014,117.74
________ 4,011,412.04
______ O^Il.IOOOO
______ 7,373,403.03
. 8,281,967.19 
10,882,452.14 
14,243,990.52

1954__
1935__
1956 __
1957 ___ 16,081,794.67

ŠEŠIOLIKOS MILIONŲ 
DOLERIŲ

Whero ihe SAFFTY of Your 
Savings COMES FIRST

Offiet Houn for YOVK Conoenimct 
Mooday. 0 A.M. TO • PM. U»w4ay. 0 A.M. TO I P JA.

Tmtdey - Thvnday - frtday. 0 AM. TO S P.M.
CIOMO AU DAT W»ln«<4ay

ST. ANTHONY SAVINGS
and Loan Association

1447 So. 49th Court 
TO 3-8131 • Cicere 50

SERVING YOU SINCE 1922

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublie 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, 
perdirbimas ir nataisymaa.

Greitas, sąžiningas Ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS R TEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRoepect 6-7960

NUO UZS1SENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU 2A1ZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie. kurie kenCIa nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall rarotai sMMI lr naktimi* 
miegoti nes Jų užstsenSJualos žalždos 
nležCJimų ir skau’ŠJlmą senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 

■ EOUIO Olntment Jos gydymo 
pstbyes palengvins jusu skaudini 
iŠ Ir galėsite ramiai miegoti nak- 

I Vartokite ją tapgl nuo skau- 
Ižlų nudegimų. JI taipgi pašai*-"' 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA 
4IS Taipgi pašalina perSBJlmą Ilgo* 
adlnamos ATHI.ETE.8 FOOT. su 

stabdo džiovinimą odos ir perplyšlm . 
‘arpplršetu Yra tinkama vartoti nu. 

i Mastančios suskllslos odos dedlr 
•Intų, odos išbėrimų Ir t t talpg’ 
tnkama vartoti vaikučiams, kads 

pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy 
stvkių J, yra gera gyduole Jiuo Iš
viršinių odos Ilgų l.e

tilo Olntment yra
.ardnodama po 76 

et.. 3,16. ir »».60 
Pirkite valstlneseCh,
seni ir apylinkėse

MI1waukee. VVtse . Oa 
ry. Ind. tr Detroit, Ml- 
•nlgan arba rašyki 
• t r atsiųskite Mo 

n«y order I

LEGI IJ), Department D.
5618 VV. Eddy St„ Chicago 84. IU,

dr

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausiu ,r moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių Ir kt.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30. Ii
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MUZIKOLOGIJA...
(Atkelta iš 3 psl.)

ką ir surinkti visus kitus su 
muzikologija susijusius daly
kus. O abiejų pasaulinių ka
rų metu vokiečiai ir austrai už
rašinėjo iš jiems patekusių be
laisvių dainas ir jų melodijas 
(Each, Robert. Gesaenge ru- 
ssischer Kriegsgefangener. — 
Akademie der Wissenschaft in 
Wien, Phil. — histor. Klasse

Tai yra daugiausia azijatiš-i 
kųjų Rusijos tautų rinkinys iš 
6 tomų). Karų metais Vokieti
jos mokslo įstaigos ir archyvai 
praturtėjo ne vienu šimtu ir 
lietuviškų liaudies melodijų ir 
ne viena mūsų liaudies muzi
kos instrumentų kolekcija, kas, 
be abejo, turėjo vieną vieninte
lį, ne mūsų, bet pačių vokiečių 
tautotyrai gilinti tikslą (Sachs, 
C., Die litauischen Musikins- 
trurnente in der koeniglichen 
Sammlung fuer deutsche Volks- 
kunde zu Berlin — straipsnis, 
tilpęs “Internationales Archiv 
fuer Ethnographie 1915, išleis
tas ir atskira brošiūra).

Fonografo vaidmuo

Etno-muzikologija gal būtų 
dar ilgai palikusi kaip etnogra
fijos mokslo priedas arba kain 
menkutis folkloristikos papil
dinys, jei nebūtų gyvenęs Edi
sonas.

KUNO KULTŪROS RŪMAI KAUNE

i truotas, keliomis spalvomis, su dydžio gintarus saviesiems do- 
lietuviškos sodybos ir verpian-* vanų išmeta, 
čios močiutės vaizdais, su tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
lietuvaitės, su jūsų dugne plau-

n

klubas. RankrasciK susidarė 252 
puslapiai. Su iliustracijomis 
Knyga turės apie 300 puslapių. 
Knygoje visa eilė mūsų vadovau 
jaučių kultūrininkų: profesorių,

Pasakėlė bus miela vaikams 
skaityti. Turima ir pedagoginis

i, . . . ■“B“'-e*“- momentas — tėvų meilė. Šis lei- Ji,,,kiancios žuvytes, su gintaro pi- dinva faus beng nats DUOŽniau. i laikraštininkų, gydy-
lies bokštu bei jūros paveiks-,
lais, meistriškai atliktais, kad 
leidinys atrodo kaip mažas mū
sų jauniesiems 
bumas.

pritaikytas al-

Kultūrine kronika
• Prof. Pr. Šivickis, JAV lie

tuvių spaudos bendradarbis, zo
ologijos ir lyginamosios anato
mijos profesorius Kauno univer 
sitete ,eilės studijų autorius, 
yra gimęs 1882 m. rugsėjo mėn., 
taigi šiemet pripuola jo 75 gim
tadienis. Profesorius tebėra gy
vas Lietuvoje. Jau nuo 1948 m. 
universitete nebedirba. Dabar 
dirba Mokslo akademijoje, Vil
niuje, Kaikurį laiką buvo Para
zitologijos laboratorijos vedė-

_____ Jo išrastasis fonogra- Jas> ° dabar Zoologijos sek-
fas labai pagreitino muzikolo- toriaus vedėJu- Praėjusių metų 
gijos evoliuciją ligi jos susifor- gale buvo išrinktas Mokslo aka- 
mavimo į visai atskirą mokslo demijos nariu.

, šaką. Jei į daiktinių muziko- • Dr. P. Jonikas nuo šios va- 
logijos eksponatų tyrinėjimus saros pabaigos pradėjo dirbti 
fonografo išradimas ir įnešė Chieągos universiteto bibliote- 
nauja, tai ne tiek, kiek į gyvo- koje.

y sios akustinės muzikologijos ___
i* sritį. Čia jis padarė milžiniš

ką patarnavimą, nes su jo pa- Fonogramų archyvai
galba buvo galima tiksliai už- Pirmąsias egzotiškos muzi- 
rašyti įvairių tautų muziką su kos fonogramas (Ui buvo Pa-.■f.?

v visais jos niuansais, su kiekvie- namos Zuni _ indėnų dainų me 
nai atskirai tautai, kiekvienam lodijos) pagamino 1889 metais 
atskiram numeriui būdingomis dr Walter Fewkes. Po to, ta- 

„ nuotaikomis ir su interpretaci- ryfurri) burtininko lazdute mos- 
7 ja, — Uis tyrinėtojui nepapras- tplėills nrip Amerikos ir Euro- 

tai svarbiais elementais, — ko

i

visa nebuvo galima užrašyti, 
naudojantis labai netobulais mu 
zikos rašmenimis — gaidoms ir 
tiek pat- nepatikima žmogaus 
klausa.

Fonografas suprasdino ir vi
są užrašinėjimo darbą, nes da
bar nebereikėjo daug sykių kar 
toti ir varginti atlikėją ligi at
minties nusilpimo. Jis užrašinė
jo visu tikslumu, nepraleisda
mas nė vieno akustinio efekto, 
nė vieno nu muzikos teorijos 
dėsniais nesutinkančio inter
valo ir kurio nors neįprasto rit
mo, kas ankstybesniems užraši
nėtojams gaidomis vis atrodė 
“anomalijomis” ir vis rūpėjo 
taisyti ir “kultūrinti” arba iš 
viso išmesti.

j

i|
I;
i j

• Kun. dr. Justinas Grigaitis, 
nepriklausomoje Lietuvoje pro
fesoriavęs Vilkaviškio semina
rijoje, sunkiau susirgęs ir gau-

• Henry M. Crost, 59 m. am
žiaus, iš Lietuvos kilęs speciali
stas, atnaujina daugelį senų ve
žimų Chieągos Istorinės drau
gijos ir Mokslo - Pramonės mu- 
zėjui. Apie jį “Chicago Ameri
can“ įsidėjo ištisą straipsnį. Jo

Autorė pasakoja apie seno 
žvejo šeimą ir jų dukrelę Gin- 
tarėlę, kuri, begaudydama gin
tarus, nugrimzdo į jūrų bedug
nę ir pateko į jūrų karalaičio 
rūmus. Tėvai jos verkė pajūry 
ir, juos guosdama, auksinė žu
velė apsiėmė nunešti žinią Gin- 
tarėlei, Nepaisydama didelių pa 
vojų, žuvelė pasiekė Gintarėlę 
ir paprašė aplankyti verkian
čius tėvelius. Gintarėlė išsipra
šė karalaitį, kad leistų su tėve
liais pasimatyti. Tas pasimaty
mas buvo labai trumpas. Kara
laitis ją vėl nutraukė į gintaro 
rūmus ir Gintarėlė tik visokio

dinys bus bene pats 
sias iš kada nors Pietų Ameri
koje pasirodžiusių. Spausdintas 
Medelline, Kolumbijoje. Gauna
mas ir Chicagoje ,nes visa lai
da pargabenta į JAV. Autorė 
šiuo metu gyvena Miami, Calif.

• Mano pasaulėžiūra, kolek
tyvinis veikalas, kuriame daly
vauja 63 mūsų kultūrininkai su 
savo straipsniais, jau yra baig
tas redaguoti ir atiduotas spau-

puosniau-. toJUi redaktorių, visuomeninin
kų, iš įvairių grupių, dėsto savo 
pažiūras apie religiją, moralę, 
kultūrą ir lietuvybę.

• Tadas Nuruševifiius, “Vil
ties”, “Maskvos Santaros” ir ki
tų lietuviškų laikraščių bendra
darbis, yra miręs 1927 m. rug
sėjo 16 d. Kaune, taigi šiemet 
sueina 30 metų nuo jo mirties. 
Buvo gimęs 1871 m. Daugirduo-

dai. Leidžia Lietuviškos Knygos se, Kriokialaukio valsč.

na specialų atominių spendulių kilmė iš Lietuvos net antraštė- 
gydymą Cook Apskrities ligoni- je pažymėta. Jis taipgi atnauji-i,
nėję (ward 56, prie Vaikų ligo
ninės). Užbaigęs šių gydymų 
ciklą už poros savaičių tolimes
niam gydymui, numatoma, bus 
perkeltas į Šv. Kryžiaus ligoni

no senus traukinius 1948 metų. 
Geležinkelių parodai. Ypač jis 
džiaugiasi galėjęs atnaujinti 
Lincolno vežimą. Prie jo dirbo' 
du mėnesiu, atlikdamas kalvio,----------------- z —--------------J--------------------- --------------------------- 1--- -------------- » -----------------  ---------

nę. Dr. J. Grigaitis yra gavęs1 staliaus ir dažytojo darbus ir tą j
Louvaine filosofijos doktoratą, 
o Innsbrucke — teologijos.

telėjus, prie Amerikos ir Euro 
pos universitetų ir prie JAV 
Kongreso bibliotekos buvo stei
giami tokių fonogramų archy-' 
vai. Jungtinės Amerikos Vals
tybės šiandien galėtų pasidi
džiuoti, turėdamos tokių fonog
ramų dešimtimis tūkstančių.

Didžiausi ir seniausi žinomi 
Europos fonogramų archyvai 
buvo Vienoje (Mokslų Akade
mijoje) ir Berlyne (Universite
te ir Augštojoje muzikos mo
kykloje). Paskutinio karo me
tais Berlyno archyvai buvo su
griauti, fonogramos išbarstytos. 
Karo veiksmams nutilus, apie 
1300 fonogramų volelių buvo iš 
gelbėta. Likusius gi fonogramų 
volelius, susikrovę į 20 pintinių, 
bolševikai išgabenę į Rusiją.

Kun. dr. JUST. GRIGAITIS

vežimą padarydamas kaip nau-j 
ją. Dabar tas vežimas stovi Is-; 
torinės Draugijos muzėjuje Chi
cagoje ir atrodo taip gražiai, 

ikaip jisai atrodė būdamas nau- 
I jas. Nors Crost prie atnaujini
mo darbų, sutvarkant kokį se-Į 
novinį vežimą, praleidžia po1 
300 — 400 valandų, tačiau at-' 
lyginimo teima, kiek jam pa- j 

i čiam kainuoja sunaudotoji me-1 
džiaga. Pragyvenimą jisai pel
no būdamas dažų skyriaus su- 
perintendantu Commonvvealth 
Edison bendrovėje.

• J. Narūne (Narutavičienė) 
davė mūsų jauniausiems pat
rauklų leidinį — patriotinę le
gendą “Gintarėlė”. Leidinys tu
ri 24 stambius puslapius, labai 
turtingai VI. Staneikaitės ilius-

STATYBA1 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

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

VIKTORO K O 2IOO8 
Lietuvišku. gazolino stotis lr auto

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5769 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9633

HR HR Hfr i!&
-Jil -T' ^Jil “TT -Til “Jil

Siųskite dovanas ank 

sti Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefoouo 

kitę. ar .parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

SIUNTINIAI Į

LIETUVĄ
ir R U S I J Ą

Visi muitai iš anksto apmokami 
Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS RUBUS, Medžiagas, 
Vaistus, Maistą ir 1.1.

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.: VVAbash 2-9354 Mes turime tiesiogi

nę sutartį su Intou- 
rist Maskvoje nuo 
1947 metų.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

SKIP’S SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES _ VVALBROOK 5-8202 
Rugsėjo - September 12, 13 ir 14 dienom

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.39

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifthi $4-89

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifthi $-|39

IMPORTED MADIERA WINE
Medium sweet Fifth $2.69

IMPORTED CANADIAN »
WHISKEY Fifth $3.98

FLORA DELLE ALPI CORDIAL $6-29

CURACAO LIQUEUR Fifth $3-59
VVURZBURGER IMPORTED BEER 

Case of 24 bottles Case

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Chieągos 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 neatidaroma.

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

llllllllllII Wlll,llllllP * (Archer Avė. at Sacramento) 
PHONE: Virginia 7-1141

$7.50
wMgswaffi«aiaHįifliaii

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

įstaigoje - BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ I

CRANESAVINGS
2566 VVEST 47th STREET LAtayette 3-1083

B. R. Pletldevrici, prea.; E. R. Pletklewiez, sekr. lr advokatas
Mokame aufcMus dlvldendoa. Keičiame čekius. Parduodame (r perkame 

valstybes bonoa Taupytolama patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita šiandien. Apdrausta Iki 010,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
intr ir penk. 9 Iki 6; treč. uidaryta, o košt nuo 9 Ud vidurdienio.

š
ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ

PRISTATOM | VISAS MIESTO 
DALIS TUOJAU PAT

Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 Ss. Hoyne Avė. Telef. Virglnla T-T09T

Atliekame dideliut ir rrJius automobilių remontui. Lyginimaa, da
žymas Elektrinio suliedinimae Parduodame automobilių dalia 

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

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



I I
I
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Knyga apie dail. P. Kalpoką
, ANT. BERNOTAS, VVaterbury, Conn.

Pr. Gudynas, R. Kalpokas visomis jos negerovėmis”, vy- 
PETRAS KALPOKAS, Valsty-'kusi "arši klasių kova”, siautė- 
binės Politinės ir Mokslinės Li- JS įvairūs užsienio interventai 
teratūros leidyklos leidinys, Vii- *r kapitalistai.
nius, 1956 .m., 176 pusi.; 8 ats- Nežiūrint tokių “rūsčių” die- 
kiri lapai su spalvotom iliust- nų tėvynėje, dailininkas tuojau 
racijom. gavo gerai apmokamas tarny-

Okup. Lietuvoje išleistas gra
žus leidinys — albumas atmini
mui žinomojo mūsų dailininko 
Petro Kalpoko (1880 — 1945).
Knyga stambi, spausdinta sto
rame gerame popieriuje, įrišta

bas ir darbus ir galėjo sukurti 
pačius giliausius savo amžiaus 
kūrinius bei važinėti po užsie
nius. Autoriai apgailestauja, 
kad dailininkui labai trūkę "idė 
jinio sąmoningumo” ir jis nėjęs 

į kietus drobės viršelius. Ant tuo keIiu> kurio norėJ° k«muni- 
viršeiio užlipdyta spalvota P. partija.

Kalpoko paveikslo "Rudenį” re- Raudoni paveikslų komentarai 
produkcija (ta pati reprodukci
ja yra ir knygoje atskirame 
lape.).

rrzic, v'V’n Hoiza Tn 4-nlr»n nnt.rv I
tinos portretas” (1912), kuria-

DIENRAŠTIS DRAUGAS <’HI('A< H), ILLINOIS Šeštadienis, 1957 rugsėjo 14

LIODAS SAGYS ' 
Clevelando Grandinėlės šokių 

Labai keistai autoriai įverti-1 mokytojas.
na daugumą dailininko kūrinių.) ---------------- •■■•ssrs

T, ... . . , . Antrai kortretą, pavadintą “Mo DAUG ŠIAUDU
Knygos pradžioje telpa auto- ________

rių P. Gudyno ir R. Kalpoko žo
dis, kuriame nusiskundžiama, 
kad labai trūkę medžiagos apie 
dail. P. Kalpoką, ypač biografi
nių žinių, nes jį pažinusieji ne
są parašę savo atsiminimų, o 
taip pat ir daugumos jo tapytų 
paveikslų, nes didelė dalis jo 
ankstybųjų darbų "dingo pir
mojo imperialistinio karo metu 
Berlyne”, o kiti buvę “pusvel
čiui išpardavinėti prekybiniams 
verteivoms”.

Nežiūrint to, autoriai parašė 
gana plačią jo biografiją ir jo 
kūrinių įvertinimą (pusi. 7-65). 
Aprašymas iliustruotas 10 foto
grafijų iš P. Kalpoko gyvenimo 
ir 29 jo kūrinių nuotraukomis

nešdama užmirštą lazdą. Jos vei ----------------................
de ir akyse jis išskaito tokį sti- !ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
prų meilės patvirtinimą, meilės,
kurią jautė ir seniau, kad jiedu 
pasilieka amžinai kartu, sukur
dami šeimą.

Veikalas be didelių literatū
rinių staigmenų ,tačiau nuošir
dus, patrauklus, ypač į pabaigą 
— su didele intryga. Autorė pa
ti ištekėjusi už austrų gydytojo 
ir augina tris dukreles. Litera
tūra domėjosi dar Lietuvoje, 
kur jauna būdama mėgino ra
šyti į vaikų laikraštėlį “žvaigž
dutę”. Tremtyje jos novelių bu
vo galima užtikti “Lietuvių Die
nose” ir Anglijos “Žibinte”.
Naujasis jos romanas, kuriame j 
galima rasti ir pačios autorės į 
pergyvenimų bei įspūdžių, bus i 
mielai skaitomas visų, kurie do- 1 
misi gyvu stiliumi, nuoširdžiu ' 
kūriniu.

triguojančiais įvykiais iš pasku 
timojo karo pabaigos. Vaizduo
jamas sužeistas austrų gydyto
jas, apsigyvenęs viename vieš
butyje, kur pora ponių įkyriai 
bando su juo užmegsti pažintį 
ir kurias jis suterorizuoja, da
vęs suprasti ,kad jis dirba ges
tapo žvalgyboje (jos slapta 
kiauše britų radijo). Viešbučio 
savininko sūnus — dezertyras. 
Slėptuvėje jis suserga ir gydy
tojas jį slaugo. Daug prisiriši
mo prie gydytojo rodo jo sesuo, 
į miestelį įžygiuoja besitraukią 
vokiečių kariai, paskiau ir ame
rikiečiai. To dezertyro numylė
tinė susižavi amerikiečių šoko- 
lodu ir kitomis gėrybėmis; jau
nuolis su šautuvu lekia į jos pa
simatymo vietą su amerikiečių, 
kur įvyksta susišaudymas ir jau 
nuolis žūva. Gydytojui darosi 
nejauku, kur jį, kad ir neteisin
gai ,laiko gestapo agentu. Jis 
išsikelia. Prie traukinio atbėga 
jo slaugyto dezertyvo sesuo, at-

II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII1II1IIIIIIIIIII

Pagelbėkite Dabar Savo 
Giminėms,

Draugams ir Pažįstamiems

K. U I N K I T I s 
•402 H. Kairfleld A»e.. Clikiigu 2* 

Tel. HEnilock 4-8037
Vertimai — Pilietybė — laiškai
duoda painokai, Prieš karą. baigęs 
Čikagos universitetą

1 dol. 26 ct. vai. — privačius

(1-čtas augštas. durys po kairei, art 
• (-čios gatvės tr Califoinla Avė. i

COMPLETE 
FORMICA KITCHEN
PILNAI ĮRENGIAME

FORMICA VIRTUVES
$1,395 su įrengimu

ŽEMAS (MOKĖJIMAS

MARSH KITCHEN
DIVISION HOUGH MFG. CO

6242 W. 26th St.
GUnderaon 4-3112, Berwyn, III.

KRONIKA
• Dr. Milda Ludritnė turėjo 

ilgesių pasih,.uotjum; u "Cm-, 
cago Dany inbimc dienraščio) 
reportere Liudys i'nddy apie1 
lietuvaičių skaučių veiklą. Dr.) 
Budriene įie.nė u naujus skau
čių — skautų leidimas anglų į 
Kalba. Reportere paiase įigouą 
straipsnį, Kuriame suko, kad 
Chicagoje yra apie 250 skaučių 
ir apie duo skautų. Nupasakoja, 
skautų veikių nepriklausomoje Į

! Lietuvoje, tremtyje, lietuvių 
' saautų pastangas gauti pripaži- 
! nimą tremtyje, suminima lietu
vių snautų vauovyoe. straipsny
je paroooma daug nuoširdumo 
lietuviams skautininkams ir pa
čiai Lietuvai.

• Nauja Irenos Jocry knyga. 
Londono Nidos Knygų kluoas 
savo devynioliktu lėmimu davė 
Irena Naudžiūnaitės Joerg ro
maną — “Taika ateina į slėnį”. 
Knyga turi 138 puslapius. Ro
mano veiksmas vyksta Austri
jos Tirolyje ir išmargintas in-

“vargšės” pabėgėlės išgyveni
mus dviejų kontrabandininkų 
laive ir nei įdėjos, nei ko kito 1 
vertesnio neturi.

Ir neaišku ,kur jame randa- Į 
ma tiek garbės Lietuvai, kad 
net pasak p. Kaributo, turėtu
me išreikšti “didžią padėką ir 
rašytojui ir studijai” .. .7

A. Krapas Į

SKELBKITfiS “DRAUGE”MAŽA GRŪDŲ...
(Lietuva Hoolywoodo filme)
Šio dienraščio, 1957 m. rug- 

aiškus pasiturinčios valstietės PJŪčio 3 d. numeryje p. Juozas

me greičiausiai yra nutapyta 
paties dailininko motina, jie ap 
rašo, kad jame yra “soti, savi
mi patenkinta lietuvė valstietė,

tipas; visos detalės kalba apie 
jos luomą, apie jos socialinį 
veidą”. Gi apie “Italo žvejo stu
diją” (1919 m.), sako, kad jis 
“apsirengęs prastais drabužiais, 
jį slegia sunki dalia, skurdas”, 
bet “iš jo akių trykšta viltis ir 
optimizmas”. Tikrenybėje tuose 
portretuose nė vieno, nė kito 
nematyti.

Dar keisčiau aprašytas pa
veikslas “Vakare” (arba “Ark
lį girdo”, 1926 m.). Paveiksle 
matome ūkininką, vakare grįžu- 

bei spalvotu autoportretu (1921 ;si iš darbo namo, raitą įjojanti 
met.).

Reprodukcijų skyriuje telpa 
52 dailininko darbų, kurių sep
tynios reprodukcijos spalvotos.
Žinoma, tai tik dalis visų jo su
kurtų darbų. Knygos gale pri-

Kaributas davė gan išsamų fil
mo “Fire Down Below” siuže
tą, nesitverdamas džiaugsmu, 
kad jame buvo paminėtas Lie
tuvos vardas, o dar labiau, kad 
esą vaizduojama lietuvaitės pa
bėgėlės išgyvenimai.

Nežinia iš kur p. Kaributas 
tiek gėrybių ir prikasė, nes ma 
čiusiam šią filmą ir skaičiusiam 
p. Kaributo recenziją, darosi 
gan neaišku.

Tiesa, filme visai tarp kitko 
užsimenama, kad toji ‘moteris

į upę ir girdantį arklį; tolumoje ( Įrena (Rita Hayworth) esanti1
kaimo sodybos, skęstančios va
karo prieblandoje. Gražus lie
tuviškas vaizdelis, puikus ko
loritas. Gi sovietiniai vertinto
jai paveiksle mato “jaudinantį

iš Lietuvos, Estijos ar kažkur... 
Ji gan neaiškus tipas, nudėvėta 
ir nebetikusi, kaip ji pati pasi
sako ją įsimylėjusiam Tony, ir 
niekuo neprimenanti lietuvai
tės, jei tokią ir būtų vaizda
vusi.

Ji daugiau pigi didmiesčio 
mergina, kuri žino savo “trade”, 
•o ne santūri, kaip p. Kaributas 
nusako, europietė, lietuvaitė. Ir 
tas “aistringas, pūkinis” šokis, 
kuris p. Kaributui taip nepati
ko, jos asmeniui labai tiko.

Turėjusi įtartinų nuotykių 
| Berlyne, pajieškoma dviejuose

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

dėtas talpinamų iliustracijų są- pasakojimą apie nuskendusį bur 
rašas bei sąrašas parodų, kurio-‘ žuazinės Lietuvos kaimą, koks 
se dailininkas yra dalyvavęs ir sunkus ir beprošvaistinis yra 
kokius kūrinius to^e parodose darbo valstiečio gyvenimas bur- 
buvo išstatęs (jei tatai yra ži-) žuazinėje santvarkoje”.
noma). • * j -poks ar panagQS paveikslai

Pagal okupantų norą esą jr jo būriniai iš Nidos žve- 
Pr. Gudynas ir dailininko sū- jų gyvenimo, Palangos bobutės 

nūs Rimtas Kalpokas, nors įžan ir kt., nes rodą tuometinį “bur- 
gos žodyje ir skundėsi neturį»žuazinį skurdą, vargą ir neda-
pakankamai medžiagos rašyti teklius”.
apie dail. P. Kalpoką, tačiau, Užeinant vokiečiams daili-
kaip jau sakyta, parašė gana ninkas “nespėja pasitraukti į . .
plačią jos gyvenimo ir darbų i Tarybų Sąjungos gilumą” ir pa-pontinentuose’ “J* 1 J*.

no tipo pinigais (12,000 dol.)

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICKiC GftOVL
83rd St. and WiHow Springs, Rd.
___ Willow Springs,__Ilinois__

^ŠŪMAŽINKnr^VORf’
GYVENKIT ILGIAU 

Suliesėkite ir išlaikykite liesumą
Gydytojo priežiūroje 

Skambinti po 2 popiet
DEurhorn 2-1010 
DEarborn 2-1016

Atvyldt i PALATINE BARGAIN 
BASEMENT, lr jūs būsite nuste
binti, kokį didelį pasirinkimą čia 
rasite įvairiausių medžiagų lie

kanų.
Dabar, kai jau negalima siųsti 

dėvėtus rūbus, jums dar mažiau 
kainuos pasiųsti medžiagų liekanų, 
kuricb Europoje yra tikrai labai 
vertingos.

Medžiagų liekanų yra tinkamų 
eilutėms, suknelėms, paltams, sijo
nams ir kitokiam 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 
tunu......llllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHili

AB NORITE BŪTI KUNIGAIS?
Tėvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus į kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis lr Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
d&rbuokltAs po Panelės Švenčiausios vėliava; 
stokite t Tėvų Marijonų Kongregaciją; rašy
kite novldų vedėjui. Laiške pažymėkite klek 
mokslo baigėte, kiek amžiaus lr koks svei
katos stovia LaJėka siųskite Rėmiau paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus Į brolius, kurie 

. rtų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bužnyčlose lr kitur. Labai pageidaujami moką kok) amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jėgas, gyvenimą lr sveikatą Dievui lr Panelei Sven 
Siaustai. Tapkite Broliais Marijonais. 8uslrašykite su novlcijato vedėju 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį lr užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARV. 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

kontrabandos keliu ši “lietuvai
tė” siunčiama vėl toliau. Visas 
šio filmo turinys sukasi apie tos

Knygos išleista 3,000 egz., jos 
redaktorius J. Kirkilą, techn.

ĮDAVIMASapžvalgą. Ir parašė ne taip, kaip silikęs vokiečių verguvėje, 
buvo, o taip, kaip sovietinis oku i Mums atrodo, kad jis nė negal- 
pantas ir jo pataikūnai nori, 1 vojo trauktis į tą “gilumą”, 
kad būtų buvę. Kur trūko — iš j Antras bolševikinės okupaci- 
adatos priskaldė net vežimais, Į jos metu dailininkas* bandė šį tą 
ir rezultate P. Kalpokas išėjo Į kurti pagal naujų ponų norus, 
beveik šimtaprocentinis komu- tačiau ,kaip ir patys ponai pri-
nistas, jei jau ne savo gyveni- pažįsta, šie jo paveikslai buvę red. A. Perevičius, dail. A. Ku
rnu ,tai bent kūryba. labai menki, neįtikiną ir neiš- čas, korektorė A. Šulgaitė, jos

Autoriai pripažįsta, kad “P. baigti. kaina Lietuvoje 11 rublių.
Kalpoko tėvai buvo pasiturį val
stiečiai,. šeimoje tvarkėsi pagal 
senus papročius, todėl ir vaikus
augino dievo ir bažnyčios įsa- K
kymų baimėje”, o motina būti
nai norėjo, kad sūnus būtų ku
nigas. Tačiau jis pasirinko dai
lininko kelią, dėlko turėjo per- — , agas*
kęsti daug sunkumų. J $ DISCOUNT

Kai dailininkas mokėsi įvai
riose rusų t dailės . mokyklose, 
jam ypatingai didelės įtakos pa- 
jįarę rusų dailininkai realistai,. 
kurie reiškę “kritišką buržuazi-| 
nės santvarkos atžvilgiu”. Vė- j 
liau, kai jis apsigyveno “buržu
aziniame Muenchene, kuriame 
nebuvo revoliucinio judėjimo”, 
jį pagavusios naujos ir neigia
mai veikiančios idėjos. O gyven 
damas Šveicarijoje dailininkas 
atitrūkęs "nuo realaus gyveni
mo, griebėsi biblinių arba alego 
rinių temų (kaip “Pirmoji Kri
staus stacija” arba “Ugniniai 
raiteliai”), užtat ti? jo kūriniai 
menki ne tik savo turiniu, bet 
ir tapyba”.

Kai dailininkas gyveno Itali
joje, jį labai nudžiuginusi laik
raščiuose užtikta žinia, kad Ru
sijoje prasidėjusi spalio revoliu
cija ir jis tą žinią skaitęs net 
italų žvejams. Tačiau šitokį sa
vo teigimą autoriai niekuo ne
paremia ir jis tėra tik papras
tas prasimanymas.

Vietomis dailininko gyveni
mo aprašymas paverstas ištisa 
Lietuvos komunistų partijos is
torija. Kai jis 1921 m. grįžo į 
nepriklausomą Lietuvą, čia ra
dęs “buržuazinę santvarką su

TYRICAL EXAMPLES OF DROVERS LOW COST 
PLAN FOR FINANCING NEW CARS.

12
Manlh.

IR
Month.

24
Manlh.

30 1 
Month. Il

Amount
Wanted

Monthly
Payment

Monthly
Payment

Monthly
Payment

Monthly k

Payment Į
1 50% oi co«t orI len flnonced1 (4% Diicount 
| per Year)

$1000.00 

1?OO 00
1500.00

$ >6.66 

104.00 

130.00

$5l.«t
70.66
U.23

$45.00
54.00
67.50

$36.66 F

44.00 f 

55.00 į

More rtioe
50% flnonced 

(5% Oltcoent 

per Year)
HAJ'K

$1000.00 

1200.00 
1500 00

$ R7.S0 

105.00 
111.25

$56.72
71.66
•9.56

$45.(3
55.00
6S.75

$37.50
45.00
56.25

• įmollor amounti ai needed.

★ VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ “RATES”
PROPORCINGAI ŽEMOS

★ NEPRISKA1TOMOS JOKIOS IŠLAIDOS:
.lokių iMttamnvimo mokesčių; jokių morgičlų mokeačlų; 
Jokių Inilialtvrijos Išlaidą. Palyginkite šį pianų su bet 
kuriuo kitu.

★ GROUP CREDIIT LIFE INSURANCE” APSAUGA
Jei skolintojas mirtą — paskolos balansas automatiškai 

nurašomas, lr automobilis lieka “free and clear”.
ši apsaiigH jums nekainuoja nei vieno cento dauginu.

DAUGIAU IR DAUGIAU ŽMONIŲ 
NAUDOJASI DROVERS ŽEMOS 
KAINOS APSAUGOTU PLANU, 

kedėl ne jūs?

^Drovprs'Banks
47Ni Street A AiMand Avenve Y Arėk 7-7000 

SINCK 1$«3

VIETIHI!) P. IMPORTUOTŲ VILNONIU MEDŽIAGŲ, 
VY’’’ IR MflTERH EILUTĖMS IR PALTAMS 

SIUNTIMUI | EUROPA.

1>S ’ =

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nno ugnies namas, baldus, 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 BONDTNG COMPANT 
AMERICAN INDEMNITT COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY
FIREMAN’8 FUND IN8URANCE COMPANT 
FIREMAN’S INDEMNITT COMPANT

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL ASSURANCE COMPANT 
RELIANCE INSURANCE COMPANT
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANY
WESTERN CASUALTT & SU RETY COMPANY 

‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervvritera

O’MAUEY and McKAY. Int.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-621MJ
---------------------------------------------------------------------------------------------

VVRIŠK \M KOSTIUMUI 
3,z2 vardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

VII.NONft VYR. KOSTU'MUI 
worsted (Sharskin) medžiaga 
ręgul. vertė $8.50
specialiai už jardą a 
tik ........... •......... K

MOTERIMS VILNON® PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
viluos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar 
už jardą tik......... S5.50

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą
tik .............................. $*|,00

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

HELFAND’S TEXTILE 
COMPANY

f 2 f 0 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6d 210
viktingos Nemokamos dovanos CBalav O ftAIM

I ž KIEKVIENA PIRKINI aCBIBj O-OOUO
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadieniu*, nuo 

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

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

(nldPdnml Juozo Spalčlo alumlniaJuR ”8 t o r m 
Wlndowa” langus. Juos turint nereikės rūpintis 
kiekvieną pavasarj lr rudeni langų išėmimu Ir 
sietelių sudėjimu. J. Spalčlo aluminijaus “Rtorm 
Windows” laikys tiek Ilgai, klek Jūsų namas sto
vas Pušauklte mus dar šiandien tr mes pada
rysime jums tuos nuostabius langus.

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

JUOZAS SPAITIS
MM So. Halsted St. Tel. Vlctory 9-6473
Gulite skambinti kasdien arba atvykti | mūsų 
įstaigą nuo 9 vai. Iki tl vai. vak. Pirmad. Ir ket
virtini nuo 9 9 vai. Hekinadlenlala uždaryta

VAISTAI LIETUVON!
IR Į KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS

SEROMICINAS

LARGACTILIS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1370 M1LWAUKEE AVĖ. CHICAGO 22, ILL.

Telefonai BRunsuick 8-8419 ir 8-9494 
Vaistų pristatymą Lietuvon Garanto jame laike 7-10 dienų

S?

IOCOS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47tli St., Tel. LA 3-9670

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRISMANTAS, sav.

I80S Wesf 46th Street
Chicago 9, Iii. Telef. LAfayetto 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.

OOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOr

LGASICNAShoZT^
Priims moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVEHUE

Chicago 36. Illinoig . . . Tel. REpublic 7 - 6329
o<kkhk><xk>ooq<x><x>o<xx>oo<hx>oooooooochxhx>oooo<xx><x>oo<x>vu
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“ŠIMTAPROCENTINIS AMERIKIETIS”
J. (i(IBIS, lx»s Angeles, Calif.

miausia atrastas arabų. Svai
gieji gėrimai fermentacijos bū
du buvo išrasti Artimuosiuose 
Rytuose, o jų destiliavimas vi
duramžių Europos alchemikų. 
Arabai, atradę kavą, gėrė " ją 
nesaldytą; mes linkę ją saldyti 
cukrum, kuris yra Indijoje iš
rastas; mes ją baltiname pie
nu, kuris yra pirmiausia gau
tas iš gyvulių, prijaukintų 
Mažosios Azijos gyventojų ir 
jų pradėtų milžti.

Amerikietis pusrytį pradeda 
apelsinu, kuris pirmiausia yra 
domestikuotas Viduržemių jū
ros rajone, vynuogės — Mažo
joje Azijoje. Sviestas yra iš
rastas Artimuosiuose Rytuose, 
bet ne valgymui,' o kosmetikai. 
Vafliai yra skandinavų išradi
mas. Prie pusryčių dažnai su-

Šio krašto antropologas 
Ralph Linton magazine “The 
«;<Tn<ri|an Mercury” paskelbė 
savo straipsnj, kuriuo nori pa
šiepti politikus, sudariusius ne- 
amerikietiškos veiklos sąvoką 
ir kovojančius su antiamerikie- 
tiška veikla. R. Lintono str. 
pavadintas “One Hundred Per 
Cent American” (“Šimtapro
centinis amerikietis”); jis yra 
savotiška satyra, tačiau jis 
aiškiai parodo, kad kiekviena 
civilizacija yra sintetiška, kad 
ne tik amerikiečiai, bet ir euro- 
’pieėiai, ir aziatai naudojasi 
daugeliu kitų tautų išradimais 
savo kasdieniame gyvenime, 
visai užmiršdami, kad kiekvie
na civilizacija nėra nei visu 
šimtu procentų tautiška, nei 
visu šimtu procentų originališ-
^a’ 1 valgomas vištos kiaušinis; o

Ralph Linton norėjo pajuok- į višta tapo naminiu paukščiu 
ti šen. MacCarthy ir kongre- Į pirmiausia Pietų Azijoje.

LEONAS GRUŽAS, Jaunimo Ra
telio Chicagoje šokii, mokytojas.

DIENRA5TTS DRAUGAS, CHICAGO, I1JJNOIS

• Žalgirio kautynių paveiks
lai bus įtraukti į dabar gamina
mą filmą “Lietuvo Europos nu- i 
galėto ja”; bus taipgi nuotrau-l 

i komis, brėžiniais, paveikslais dulius, gama spindulius, beta 
Į pavaizduoti ir kiti įdomūs isto-1 spindulius, greituosius ir lėtuo 
I riniai Lietuvos istoriniai laiko 
i tarpiai.

• Kun. dr. Pr. Brazys Romo
je yra tėvų marijonų namo vir
šininkas ir ten gyvenančių bei 
studijuojančių marijonų klieri
kų kolegijos rektorius. Neseniai

Atominiais spinduliais 
gauna naujus augalus

Panaudojant rentgeno spin-

sius neutronus bei ultravioleti- i 
nius spindulius yra greičiau gau 
narnos naujos augalų atmainos. 
Švedijoje pardavinėjamos nau
jos, atominių spindulių dėka gau 
narnos miežių atmainos su stip
resniais šiaudais, ir žirniai, tu
rį didesnį našumą. Michigano

Spindulių pagalba JAV-se gau ; Nebuvo m i vieno didelio poe- 

tos kviečių, avižų ir miežių at- ! to, kuriu tuo pačiu im tu nebū- 

mainos, kurios yra atsparesnės I tų buvęs ir gilus filosofas, 

įvairioms augalų ligoms. — Cderitlge

MOVING MOVING

so komitetą kovai su antiame 
rikine, subversyvia veikla. Jo 
straipsnis įdomus; jis yra pa
tekęs į sociologijos vadovėlius, 
vartojamus Valstybinėse kole
gijose bei universitetuose, ku
riuose kairiųjų docentų itin 
daug, tačiau jis neišsprendžia 
nacionalinio klausimo, nes pa
viršutiniškai žvelgia į tauty
bės klausimus. VVilhelm 
Wundt savo veikale “Voelker- 
psychologie” yra daug giliau 
pažvelgęs į tautų sielą, į tau- J gįų. 
tų psichologiją.

Ralph Linton šitais

Anglų ir amerikiečių mėgia
mas bekonas yra mėsa kiaulės, 
kurią pirmiausia padarė nami
niu gyvuliu Pietų Azijos gy
ventojai, o kiaulieną sūdyti ir 
rūkyti išgalvojo šiaurės euro
piečiai.

Po pusryčių užsidedame ant 
galvos veltinį galvos uždanga
lą, išrastą Rytų Azijos kla
joklių. Kaliošai, kaip guminė 
batų apsaugą nuo purvo ar 
vandens, yra senovės meksikie- 

išradimas. Lietsargis iš
rastas Indijoje. Jei reikia pa- 

faktais važiuoti traukiniu, tai jis yra

Iš savo pusės mes turime 
pridurti, jog be apčiuopiamų 
materialinių išradimų, kiekvie
na tauta turi savo charakterį, 
savo sielą, savo tradicijas, sa
vo gyvenimo stilių, tad mes 
suprantame tuos amerikiečius, 
kurie ginasi nuo marksistinių 
ir fašistinių idėjų ir nenori sa
vo krašte nei marksizmo, nei 
fašizmo. Jie nori gyventi ir 
kurti savo konstitucijos ir sa
vo istorinių tradicijų dvasioje, 
visai nemanydami išsižadėti ar 
pasmerkti kitų tautų išradimų

gavo žinią, kad Montevideo mie- Valstybinis universitetas išlei- 
ste mirė jo brolis Antanas. naują atmainą pupų, gautų

—.------- ----------- švytinant rentgeno spinduliais,
kultūros ir technikos srityje. Į kurios anksčiau pribręsta, stam 
“Šimtaprocentinio” amerikie- besnės ir turi kitų gerų savy- 
čio siela yra kažkas daugiau,! bių. Vokietijoje atominiais spin- 
negu tie svetimų tautų išradi-į dūliais iš kaikurių gyviams nuo-, 
mai, kuriais jis, kaip ir euro-' dingų augalų gautos tinkamos ‘ 
pietis, seniai naudojasi. maistui atmainos.

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

nori sumušti amerikiečių na- j anglų išradimas. Perkant laik- 
cionalizmą: | raštį, mokame metaliniais pi-

Prietemoje dėvime pižamas, nigais, išrastais senovės Livijo- 
rytų Indijos drabužį; gulime j je. Kas rūko, tas turi žinoti, 
lovoje, padarytoje Persijos ar į kad cigaretė yra išgalvota 
Mažosios Azijos lovų pavyz- Meksikoje, o cigaras — Brazi-
džiu. Amerikietis yra apsivy
niojęs neamerikietiškomis me
džiagomis: medvilne, kilusia iš 
Indijos, drobe, išrasta Mažojo
je Azijoje, vilna, kilusia iš 
Maž. Azijoje prijaukintų avių, 
šilku, pirmiausia išrastu Kini
joje. Visos šitos medžiagos 
perdirbtos į drabužius Pietų

lijoje. Dienos žinios laikraš
tyje yra išspausdintos raidė
mis, pirmiausia išgalvotomis 
semitų; spausdinimo procesas 
išgalvotas Vokietijoje, o spau
sdinama medžiaga — popierius 
— Kinijoje. v

Perskaitęs vedamąjį 
neigiamą svetimų idėjų

apie 
įtaką

Azijoje išrastu metodu. Jei, amerikiečių gyvenimo stiliui, 
šalta, užsiklojame veltine ant- skaitytojas padėkoja Dievui 
klode, išrasta čtkandinavijoje. 1 (apie kurį daugiausia patyręs

Prabudę ryte, žvelgiame į1 įg šv. Rašto, gauto per žydų 
sippirtį laikrodį, viduramžių, tautą), kad jis yra šimtapro- 
Europos išradimą. Atsikėlę' centinis amerikietis (decimali- 
einame į vonią, bet svetimi j nė sistema, išrasta graikų, o
išradimai ir čia mus persekio
ja: stiklas, išrastas senovės 
Egipte, glazūruotos plytos grin 
dims ir sienoms, išrastos Ma
žojoj Azijoj, porcelanas —

amerikietis kilęs iš italų 
grafo Amerigo Vespucci) 

Nagrinėdamas Ralph 
tono straipsnį sociologas John
F. Cuber pabrėžia, kad pagrin-

geo-

Lin-

Kinijoj, metalų emaliavimas iš- kiniai amerikiečių gyvenimo 
komponentai: religija, kalba ir , 

i
rastas Viduržemių jūros basei 
no amatininkų bronzos amžiu
je.

Pati vonia ir tualetas tėra 
kiek perdirbti senovės Romos 
modeliai. Vonioje prausiamės 
muilu, išrastu senovės galų.
Dantų valymas yra europiečių 
išradimas, pasiekęs Ameriką 
tik XVIII šimtmečio gale.
Skutimasis išgalvotas senovės illliuiimilllllilllllllimilimiiiiiimmiiiii

Jaustas krkraust/

li TOLI IR ARTI 
NAUJI OlD£ll TPOKAI-NAUJAUSI KMUSTW0 (PANfT/Al

H&U METU MTT/HMAS~PI6US !» SĄŽININGAS PAMNNAll/MAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 69 St. CHICAGO 3G, ILl Tei V/Atkmak 5-^209

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street 

Tel — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

GERA ŽINIA ŽMONĖMS 
KURIE SIUNČIA PINIGUS 

ARBA SIUNTINIUS 
Į LIETUVĄ

Dabar mes jau išmokėsim 
10 RUBLIŲ (NEA)

Siunčiant pinigus per . 
mūšy banką į

LIETUVĄ
Pristatymas garantuotas 
ir gausite kvitą su jūsų gi
minių parašu. Daug kas 
anksčiau siųsdavę siunti
nius dabar siunčia pini
gus. Dėl pilnesnių infor
macijų rašykite arba 
skambinkite

Foreign Department 
AMALGAMATED BANK

111 S. Dearborn Street 
Chicago 90, III. 

Telephclne FRanklin 2-4100
Męmber Federal Deposit 

Insurance Corporation

skaitmenų sistema yra iš viso 
ne amerikietiški; bet ir kiek
vienos tautos kultūra prideda, 
atima, modifikuoja importuo- *c*tad~ viH» dien*- Sekm- ikl_1 
tus dalykus: kiekviena tauta 
yra skolinga kitoms tautoms 
už naudojimąsi jų išrastais da
lykais.

OUR MINDS ARE IN 
THE GUTTER

(RAIN Oi’TTKRH THAT IS)
Free Estimates 

On Ali Types of Gutters 
and Downapout Work

Remember too that we are open 
Mon. & Thurg. Eves. ’til 9.

We feature a complete line of Sheet 
Metai Supplies for do it yourself 

projeets.
SOUTHVVEST METAI, 

FABRICATION CO.
4417 S. Archer LA 3-0955

Ex(. DO for free ėst Imate
Your Local Sheet Metai Supply Store

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

Š0 colių vilnones medžiagos ir ‘‘flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai . . ...........................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
S2.98. tiktai ......... $1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Glotb užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

viena pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
kaip dovana
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

Prašome aiškiai įsidėmėti adresą — 13<M» SO. UNION —, nes Stein 
Textlle yra tik šioje vietoje ir jokių skyrių neturi.

i blokAN į rytus nuo Hatated St., U/2 bloku į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel fcfOnroe 0-8152 FREE PARKING

ANTHONY B. PETKUS
LUIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE I4IG S0. SOth AVE

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

Egipto ir Šumerų pagonių 
dvasininkų.

Skustuvas yra iš plieno, ge
ležies ir anglio lydinio, išras
tas Indijoje ar Turkestane.
Nusišluostome rankšluosčiu — 
turkų išradimu. Grynas ame- 
rilIifĄ’ų' išradimas tėra garo 
radiatorius. Grįžę iš vonios j 
miegamąjį, imame savo drabu
žius nuo kėdės, išrastos Ma
žojoj Azijoj, ir pradedame 
rengtis.

Mūsų drabužių forma kyla iš 
Azijos stepių kailinių drabužių, 
dėvimų klajoklių. Mūsų drabu
žių sągos atsirado Europoje 
akmeny amžiaus gale. Aūna
mės batus, padarytus iš gyvu
lių odos senovės Egipto išras-1 
tu rauginimo procesu. Mūsų i 
batų forma yra kilusi iš seno
vės Graikijos, ir odos šveiti
mas visgi yra senovės graikų 
išgalvotas. Kaklaraištis yra 
kilęs iš kroatų XVII šimtme
tyje nešiotų šalikų. Apsirengę 
pasižiūrime į veidrodį, kuris 
yra Viduržemių jūros regiono 
gyventojų išradimas.

Einame į valgomąjį; čia ant
stalo yra šakutės, viduramžių ll (,245 So Westem AvC. 
italų išradimas; < •

DĖMESIO! •
Neužmirškite siųsti pakietus mais

to, rūbų, apatinių baltinių (naujų tr 
vartotų) į savo gimtąjį kraštų. Jums j 
perėtus |

HARDING BARGAIN
2551 S. Hardine Ave., Chicago, 23, III. 

FRontier C-4875
Atdara kasdien nuo 6 iki 8 vai. vak.

2 v. d.

Better living thru home improve- 
ment.

Parduodamos aluminijaus durys, 
langai, durų ir langų stogeliai ir kt.

Duodama išsimokejimui 3 me
tams. Norintieji įsigyti geriausios 
kokybės už žemiausią kainą skam
binkite —

KOSTAS BUTKUS
PROSPECT 8*2781

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketu, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 VVest 6&rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

1 paminklų patalpas lr atg&t maa visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kaadlen Ir aekmadlcntaln nuo t vai. ryto Iki 6 vai. popiet.
įaSIRINKfTF DABAR — BUR PAHTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

Jokio įmok jji m m sumok init kapt m c dienoje.

LIODĖSIO VALANDOJ 
Šattkilt

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. VVestern Ave. Air Condltloned koplyčia 
REpublie 7-8809 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuri* gyvena kitos* miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų narnų.

iiiiumimimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

THE BIGGEST DOLLAR IN THE VVORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, noo pat joe įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau 
pomiis pinigus. Pasidėję tanpinins pas mus gausite ne tiktai saugomi) — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, het ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti

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

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

Rašykite dėl informacijų. Musų turtas $21,000,000.00

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago. Illinois

šaukštas yra 
kilęs iš antikinės Romos. Ka
va yra Abisinijos augalas, pir-

Tel. GRovehill 6-7575
įtradlenį Ir penktadieni nno 9 Iki 

llenį uždaryta vtaą dltMuą, o šeštadienį noo 9 Iki t valand,<w po pietų.
ttdara pirmadienį nno 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį ano 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8 

Treėlad!

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOM

Mes turime koplyčias! 

v s o s e Chicagos iri 
lioselando dalyse ir, 

*’• tuojau patarnaujame.l

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį. Reikale šaukti

mus.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayettc 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest I8th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

"Jurgis f. rudmin
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. Y Arda 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVE., CICERO, IU Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 VV. 69th STREET RKpuhlit 7 1213
2314 VV. 23rd PLACE ,______ Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. ŪOth Ave. OLympic 2-5245 ir TOunhall S 9687
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Meiles spinduliai
Lietuviškumas, modeiViiškumas, amerikietiškurnąs

SESUO M. LEONĄ, Pittsburgh, Pa.

Elena Tumienė

Kaip suderinti amerikietės 
seselės lietuviškumą, moderniš-* 
kurną ir amerikietiškumą ? Tas 
uždavinys yra didelės svarbos 
dėlto, kad pasaulyje visi šie trys 
dalykai gana plačiai nuo vienas 
kito skiriasi. Jie patys vieni ne
siderina. Seselė amerikietė lie
tuvė šių dalykų gerumus turi 
paimti ir juos apvalyti nuo blo
gumų. O kai jie bus taip apva
lyti, tai jie tarp savęs neturės 
jokio priešingumo ir patys prie 
vienas kito derinsis.

Kitaip sakant, šiuos visus da
lykus seselei amerikietei reikia 
pašvęsti. Žinoma, kad ji galėtų 
juos pašvęsti, reikia, kad ji pa
ti būtų šventa .arba bent, kad 
ji pati siektų šventumo. 

Šventumo vieškeliais

Jau per krikšto malonę ji įpa
reigota siekti šventumo — to
bulumo. Apdovanota pašaukimo 
malone į vienuolišką gyvenimą, 
ji įpareigota uoliau siekti šven
tumo ir vienytis su Kristumi 
dieviškame gyvenime.

Dievas, pareikšdamas tikslą, 
nurodo ir priemones. Tų prie
monių be galo daug pasiūlyta 
idant augtumėm ir stiprėtumėm 
dvasiniame gyvenime tiek sku
biai, kiek siela pati trokšta siek 
ti. Čia, žinoma, daug padeda ir 
Dievo malonė. Tų Dievo malo
nių galime daug semtis iš įvai
rių šaltinių, bet pirmoj vietoj iš 
Sakramentų — ypač iš Atgailos 
Sakramento, jeigu jį priimsime 
gerai ir nuoširdžiai; iš kasdie
ninės šv. Komunijos, tos Ange
lų Duonos, kuri stiprina mūsų 
ryšius ir arčiau jungia su Kri
stumi; iš šv. mišių aukos, ku
rioj dalyvauja visas Mistinis 
Kristaus Kūnas ir kurios nuo
pelnais dalinasi visi to Kūno 
nariai; iš visų maldų ir dvasi
nių lavinimų, kuriuos atliekame 
gryna intencija gyventi ne vien, 
kaip geri krikščionys, vengiant 
mirtinos nuodėmės, bet, kaip pa 
sišventusios vienuolės, pasiry- 
žusios siekti augščiausio šven
tumo laipsnio, pildant Dievo va
lią čia ir dabar.

Apaštalavimo uždavinys

Dirbdamos apaštalavimo dir
voje, pildome tą didžių nuopel
nų uždavinį: savo sielą išgany
ti ; kitas sielas priversti prie Die 
vo pažinimo ir meilės; patrauk
ti jas į pašvenčiamos malonės 
gyvenimą; vesti mūsų globai pa 
vestą jaunimą augštų dorybių 
keliais. Stai pareiga ,kurią gali
me atlikti tik tada, kada mūsų 
visa siela, visas kūnas, visi dar
bai yra persiėmę Dievo meile. 
Tik tada esame pilnai pasiruo- 
žusios vykdyti tą Dievo skirtą 
šventą darbą.

Norint dirbti su Dievu, rei
kia elgtis, kaip Kristus elgėsi, 
norėdamas atpirkti žmoniją. Jis 
nepasiliko prie žmonijos rūpes
čių, bet pats tapo žmogumi. Dėl
to privalome būti ne tik geros 
seselės, bet ir moderniškos ame
rikietės bei lietuvaitės.

Medžio su sveikom, stipriom, 
šaknim nesulaikysi. Naudoda
masis išorinėmis gerybėmis — 
kaip saulę, lietų, tyrą orą, jis 
savo laiku žaliuos, žydės, ir vai
sių duos. Taip ir seselė, naudo
damasi visomis priemonėmis 
dvasiniame gyvenime tobulėti, 
stiprinsis giliomis šaknimis, ku
rios nemažai jai padės persiim
ti ir tomis išorinėmis gėrybė
mis, kaip tai mokslu ir lavini- 
musi, pagal laiko, pareigų ir pa
šaukimo reikalavimus, kurie 
tampa įrankiai skirtą darbą ge
riau atlikti. Savo laiku ir ji ža
liuos, žydės, ir neš vaisių, kuria-

me turės būti suderinta lietu
viškumas, amerikietiškumas ir 
moderniškumas.

Kilnių asmenybių keliu

Seselei tenka labai kruopščiai 
išnagrinėti pasireiškusias rim
tas problemas, siekiant savo tik 
slo.

Šventieji liko šventais todėl, 
kad jie drįso įveikti jiems skir
tus sunkius uždavinius ir tokiu 
būdu tapo antgamtinių dorybių 
švyturiais visai žmonijai.

Ar mes aukosimės mažiau?
Dievo Apvaizdos yra skirta 

mums atsiekti šventumo ameri
kietės seselės lietuvės asmeny
je. Privalome tapti kilniomis 
idealiomis asmenybėmis. Priva
lome dėti visas pastangas at
gaivinant vertinimą augštesnių 
dalykų ir paveikiant valią susi
vienyti su Dievu. Tas visa svar
bu ypač šiame amžiuje, kuris 
atsižymi ne persekiojimu krikš
čionių ,bet užmirškimu ir panieki 
nimu šio svarbiausio gyvenimo 
tikslo.

Šis heroiškas uždavinys pa
reikalauja iš mūsų pusės bega
lės kantrybės, nuoširdžios užuo
jautos, neriboto dosnumo, ty
laus atsidavimo, visapusiško iš
silavinimo moksle, kultūroje, 
kad sugebėtume pakilti augš
čiau pasauliečių, dirbančių mū
sų profesijoje. Iš mūsų širdžių 
turi sklisti meilės spinduliai — 
tokios meilės, kuri remiasi Die
vu, kuri skatina aukotis ir uo
liai melstis už visus.

Šiame materialinėse gėrybėse 
persisunkusiame amžiuje mums 
reikia daugiau Kotrynų Šieme
čių, kurios drįstų perspėti; Avi- 
los Teresių, kurių raštai turėtų į 
įtakos į žmonių širdis; Vengri
jos Elžbietą, jieškančių ir šel
piančių vargšus; Cabriniečių, 
suprantančių ir užjaučiančių 
tautinio skirtumo problemas; 
beribio skaičiaus mokytojų, ku
rios lavindamos vaikučius, pa
siektų ir tėvų širdis; pasišven
tusių sielų, kurios rūpintųsi ne 
tik kūno, bet ir sielos žaizdo
mis ligoninėse. Pagaliau, tyliai 
savo pareigas einančių Teresė- 
lių, kurios savo pavyzdžiu kitas 
sielas vestų savo keliais. Dievui 
ir žmonėms netiek svarbu, ką 
nuveiksime, bet kuom esame. 
O kas šią tiesą stipriausiai pa
brėžė, jei ne mūsų amžiaus kar
melite Teresėlė.

Moterys vairuotojos
Vyrai skundžiasi moterimis 

vairuotojomis nuo pat automo
bilio atsiradimo pradžios. Da
bar vėl prisidėjo vienas “solis
tas” prie protestuojančiojo 
choro.

Šį sykį yra jaunuolis, atžy
mėtas geriausiu vairuotoju pla
čioje Amerikoje, kuris sako, 
kad dauguma moterų yra tik 
antros rūšies šoferės... gi kai 
kurios iš jų tikros pabaisos ke
lyje.

“Aš jokiu būdu nevažiuočiau, 
jei vairuotų mano motina,” pa- 

| reiškė spaudai Charles Earl 
Hopkins, 19 metų, iš Atlantos. 
Anot jo, vyrai yra geresni vai- 
rutojai ,nes jie turi didesnius 
mechaniškus gabumus... geres
nį koordinavimą, negu mote
rys.

Hopkins laimėjo kasmetinį 
jaunuolių Road-E-O Washing- 
tone. O visdėlto jis turi vieną 
išimtį savo kritikoje dėl moterų 
vairuotojų — savo mergaitei, su 
kuria draugauja vienerius me
tus., Betty Evans, augštesnio
sios mokyklos mokinei. "Ji yra 
puiki vairuotoja, bet, kai mes 
esame kartu, aš esu visuomet 
prie vairo”, pasakė jis.

OI GRAŽI.
„Oi graži, graži tėvynė! 
Sielos džiaugsmas nelankys 
Čia už svetimų kalnynų“, 
Gieda tremtinio širdis.

„Oi graži, graži tėvynė! 
Juodas mano ilgesys 
Tarp pilkųjų palapinių“, 
Kalba pro sapnus karys.

„Oi graži, graži tėvynė...“ 
Dulkes liesdamas šventas, 
Meldžias senas piligrimas 
lr bučiuoja JO žaizdas.

„Oi graži, graži tėvynė 
Rytmečio svajų šviesių; 
Sodai obuolių saldinių...“ 
Aš kaip kūdikis šnabždu.

Oi graži, graži tėvynė!

Stalo dengimas
STEFANIJA STASIEN fi, Cleveland, Ohio.

Stalo dengimas yra irgi vie
na mūsų gyvenimo etiketo dalis, 
tai dalis mūsų namų kultūros. 
Paprastai ne tiek patys valgiai 
žmogų patenkina, kiek jų sko
ningas patiekimas, bei aplinka, 
kurioje valgoma. Neveltui žy
musis rašytojas W. Goethe pa
sakęs, kad valgis pirmiausia pri 
valo pradžiuginti akį, o tik vė
liau skilvį.

Dengimo tvarka ir staltiesės

Pietums stalas dengiamas tik 
baltai. Staltiesė, kuria rengia
mas stalas, turi dvejopą paskir 
tį: pirmiausia, puošti patį stalą 
ir suteikti tam tikro iškilmin
gumo ir antra, jį apsaugoti nuo 
sutepimo bei sugadinimo. Stal
tiesės dydis turi atitikti stalui, 
jos kraštai turi būti vienodai 
nusileidę ir maždaug iki kėdžių 
sėdynių, t. y. apie 13 colių. Per 
mažos staltiesės atrodo neele
gantiškos, o perdidelės trukdo 
sėdėti ir nepatogios. Pietų ser
vetėlės irgi turi būti baltos. Pus 
ryčiams ar vakarienei staltiesės 
tinka siuvinėtos arba spalvotos. 
Taip pat ir kavos stalui ar šiaip 
paprastesniems subuvimams. 
Tik naudojant spalvotas stal
tieses, reikia tam tikro atsar
gumo. Mat, paprastai tokios 
staltiesės turėtų būti suderin
tos su .visa aplinka, jas reikė
tų derinti prie užuolaidų, kam
bario popierių ar kėdžių sėdy
nių. Norint išvengti didelių ir 
trukdančių kontrastų, reikėtų 
jas derinti ir prie turimų indų. 
Pvz. mėlynos spalvos indams ne 
tinka žalsva staltiesė, o gėlė
tiems indams netinka raštuota 
ar gėlėta staltiesė.

Plastikines staltieses galima 
naudoti sode, ant balkono (por 
čiaus) ar vaikų bei jaunimo 
kompanijose, kur paprastai ne

SVEIKAS UŽKANDIS

Vaikams, parbėgusiems iš mokyklos užkąsti, vietoje į- 
prastinių sumuštinių, gera yra duoti sveiką ir greitai paga
minamą užkandį — kapotinius (kotletus) su javų dribsniais.

Reikia imti: 2 puodukus javų dribsnių, susmulkintus; 
ll/2 sv. maltos jautienos; l/2 puod. supjaustytų svogūnų; 2 
arb. šaukšt. druskos; !4 arb. šaukšt. pipirų; 2/3 puod. pie
no, vandens ar pamidorų sunkos. 2 šaukštu riebalų.

Gaminti ir kepti taip, kaip paprastus kotletus. Sveikiau
sias gi būdas: padarius 6-8 kotletelius, kepti krosnyje, ug
niai krentant 4 viršaus.

išvengiami aplaistymai ar kito
kie sutepimai. Paprastai šiame 
krašte ir paskutiniu metu Vaka
rų Europoje kava ar užkandžiai 
bei kitokie gėrimai patiekiami 
svečiams ant staliukų visiškai 
be staltiesių. Tokie staliukai tu
ri stiklo plokštę.

Servetėlės ir jų lankstymas
Servetėlės turi atitikti stal

tiesės medžiagai ir spalvai. Ta
čiau, galima padaryti ir išimtis, 
pvz. grynai baltą servetėlę ga
lima naudoti ir prie įvairių stai 
tiesių. Pietums ir vakarienei nau 
dojamos didesnės servetėlės, o 
pusryčiams ir kavai bei arbatai 
mažesnės. Gerų draugų bei pa
žįstamų kompanijoje galima ir 
popierines servetėles naudoti. 
Tarp jų yra ir gana skoningų 
ir įvairiems metų laikams pri
taikintų. '

Ypatingą meną sudaro serve
tėlių lankstymas. Tačiau šian
dien stengiamasi tai kuo papras 
čiau ir greičiau atlikti ir labai 
komplikuotų lankstymo formų 
vengiama. Servetėlės paprastai 
dedamos ant lėkščių ar lėkščių 
kairėje pusėje.

Indų dėjimas
Indų kokybė, jų dekoracijos 

bei spalvos suteikia stalui irgi 
daug orumo, ir šventiškos nuo
taikos. Jų sustatymo tvarka tu
ri irgi daug reikšmės ir pap
rastai maždaug visuose kraš
tuose yra beveik vienodo stan
darto. Lėkštės ant pietums den 
giamo stalo dedamos per vieną 
colį nuo stalo krašto. Tarp lėkš- 

' čių paliekamas tarpas maždaug 
30 colių. Dešinėje lėkštės pu
sėje padedami peiliai, kairėje 
šakutės pagal patiekalų eilę. 
šaukštas sriubai dedamas pagal

MARIJONA SRUPŠIENC,
paskutiniame A.L.R. Moterų sąjungos seime, įvykusiame rug 
pjūčio 19-22 dienomis, Chicagoje, III., viena naujai išrinktų
jų garbes narių. Pereitais metais ji buvo Moterų Sąjungos 
centro 1-oji vice pirmininkė. Ji yra Moterų sąjungos 46-tos 
kuopos pirmininkė Chicagoje, III.

peilį. Deserto įrankiai prieš lėkš 
tęs, į deąinę pusę atsuktais ko
tais.'

Stiklai

Gėrimų stiklai sustatomi vie
noje eilėje lėkščių priekyje iš 
dešinės pusės. Ypač stiklai su
teikia daug geros ir šventiškos 
"uotaikos stalui, kada šviesos 
spinduliai lūžta jų kraštuose 
bei išgaubimuose, suteikdami 
medžiagai gyvybę begaliniu spin 
dėjimu. Todėl patartina naudo
ti kiek galint daugiau stiklinių 
indų ar vazų. Paprastai kiek
vienam gėrimui naudojami skir
tingi stiklai, kurie skirtingi sa
vo talpa ir formomis. Jie susta
tomi, kaip jau minėjau, ir bū
tent, tokia tvarka, kaip bus nau 
dojami, pvz., pirma sherry, to
liau baltam vynui, raudonam ir 
galiausia šampanui. Žinoma ir 
vandeniui stiklas reikalingas ant 
kiekvieno stalo ir jis statomas, 
jei tai būtų jau penktas stiklas, 
tai prieš visus kitus. Taip pat 
pravartu turėti ir gražų stiklinį 
ąsotį vandeniui. Įvairiems mai
šytiems gėrimams arba Whis- 
ky-sodai stiklai nebūtinai turi 
derintis prie bendro stalo ser
vizo, čia galima naudoti įvairių 
spalvų bei formų stiklus.

Stalo dekoravimas

Padengus stalą, jau galima 
pradėti ir jo dekoravimą. Aiš
ku, tai turime jau iš anksto su
planuoti, norėdami atsiekti har 
moningą derinį su stalo indais. 
Dekoravimas pirmiausia priklau 
sys nuo pobūvio rūšies ir iškil
mingumo. Iškilmingą ar oficialų 
pietų stalą dekoruosime vienaip, 
o eilinį kavos ar arbatos stalą 
jau kitaip. Tačiau geras spalvų 
suderinimas ir meniškas skonis 
reikalingas kiekvieną stalą de
koruojant. Pirmiausia turime 
nustatyti kokiom priemonėm 
bei spalvom reiktų papildyti jau 
padengtą stalą, kurias spalvas 
reiktų ypač iškelti iš bendro de
rinio. Kartais tik keletas gėlių 
ar skoninga žvakidė užtenka vi
sai dekoracijai. Neveltui sako
ma, jog japonai ir vienu žiedu 
sugeba iššaukti šventiškus efek 
tus.

Apskritai, dekoravimas pri
klauso individualiai nuo kiekvie
nos šeimininkės fantazijos ir 
meniško skonio. Tačiau bendrų 
taisyklių paisymas būtinas. Pvz. 
didelės plokštės, augštos vazos 
ar stambios žalumynų sakos 
stalo dekoravimui visiškai ne
tinka. Geriausia tinka lėkščios 
ir visai žemos vazos arba galima 
ir tiesiog staltiesę' žiedais deko
ruoti. Mat, augštos puokštės 
trukdo vienas kitą matyti ir vei
kia neestetiškai, net nervuojan- 
čiai į svečius. ... u r
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Gėlės

Labai svarbu ir gėlių spalvos. 
Dažniausiai vienos spalvos puok 
štė geriausia atrodo. Tačiau ga
lima, sudarant puokštes, vienai 
kuriai pagrindinei spalvai pri
taikinti atitinkamus tonus. Bū
tent, iš oranžinės galima pereiti 
į stipriai geltoną ir galiausiai į 
šviesiai geltoną, arba iš tamsiai 
raudonos galima pereiti į švie

siai raudoną, iš tamsiai mėly
nos į šviesiai mėlyną ir t.t. Vi
siškai margas spalvų mišinys 
tinka tik ant baltos stalties'ės. 
Tačiau geriausiai naudoti vienos 
spalvos gėlės, nes jas daug leng 
viau pritaikinti- prie turimų in
dų, staltiesės ir apskritai visos 
aplinkos.

Mirė rašytoja,
Washingtone mirė amerikie

čių katalikių rašytoja Margua- 
rite Hampson Gilbert, 59 metų. 
Ji rašė NCWC laikraštyje 
taipgi jos beletristika, straips 
niai bei poemos nuolatos užpil
dė “Catholic Standard”, Wa- 
shingtono arkivyskupijos laik
raštį. Ji daug prisidėjo prie 
“Sign” žurnalo patobulinimo ir 
kas mėnesį parašydavo ką nors 
į “Šv. Juozapo” žurnalą. M. H. 
Gilbert buvo palaidota Arling
ton kapinėse.

Saldainiai dietininkams
Chicagoje, Cheraton viešbu

tyje, įvykusiame 19-tame meti
niame Tautinės Dietinio Maisto 
sąjungos suvažiavime buvo pa
skelbta, kad galima prisilaikyti 
dietos ir ... valgyti saldainius.

Minimos sąjungos pirminin
kas pasakė, kad anksčiau maža 
kalorijų turintieji maisto gami
niai buvo labai neskanūs. Ta
čiau, po visų tyrinėjimų, spe
cialiai dietininkams gaminami 
saldainiai, turintieji labai mažai 
kalorijų, turi puikų skonį, kaip 
tikri saldainiai, o dietininkų 
makaronai bei spaghetti turi 
skonį, kaip tikri makaronai ir 
spaghetti.

Dietinio maisto industrija 
smarkiai paaugo nuo 1953 m., 
reportavo sąjunga. 1953 m. apy 
varta siekė 25 milionų dolerių. 
1956 m. — 100 milionų. Ir 1957 
m. skaičius numatomas — 250 
milionų.

Čilės poetas, Nobelio premijos laureatės 
vienos knygos viršelis.

Gabriel Mistral,

IŠ MOTERŲ 
PASAULIO

A Alicija Rūgytė, per keletą 
metų energingai ir sumaniai ėjų 
si Chicagos Augšt. Lituanisti
kos mokyklos direktorės parei
gas, paskutiniame Ch. Augšt. 
Lituanistikos mokyklos pedago
gų posėdy buvo vėl perrinkta 
toms pareigoms.

A Visų moterų žiniai. Jei kas 
turi senų "Moters” žurnalo nu
merių, dar ėjusių Nepriklauso
moje Lietuvoje, maloniai pra
šomos trumpam laikotarpiui pa
skolinti dabartinei “Moters” re
daktorei Stasei Prapuoienytei, 
941 A. Dundas St. West, Toron
to 3, Ont., Canada arba praneš
ti “Moterų Gyvenimo” redakto
rei.

A- Sekantis Moters žurnalo 
numeris (spalio — gruodžio 
mėn.) bus skirtas paminėti 50 
metų jubilėjui nuo Lietuvių Ka 
talikių Moterų draugijos įkūri
mo ir Pirmojo Moterų suvažia
vimo Kaune. Buvusios ir esan
čios šios draugijos narės bei ki
ti, turintieji kokios nors medžią 
gos (pvz., senosios “Moters” nu 
merių), liečiančios draugijos gy 
vavimo 50 metų laikotarpį, bei 
galintieji duoti savo prisimini
mų, interview, nuotraukų, ir t.t. 
malonėkite prisiųsti “Moters” 
redakcijai ligi rugsėjo 20 d. (vė
liausiai) “Moters” redakcijos 
adresu: 941 A. Dundas St. West, 
Toronto 3, Ontario, Canada.

Rooseveltienė Maskvoje
Eleonora Rooseveltienė vizi

tuoja Sovietų Rusiją. Ji lanky
sis Maskvoje, Leningrade ir Sta 
lingrade ir žada plaukti Volga. 

• Savo įspūdžius ji žada pas
kelbti amerikiečių dienraštyje 
“Sun-Times”.

Kaip ilgai ji žada būti belše- 
vikų viešnia, buv. prezidento 
žmona nepasako, tik sumini, 
kad tai pareis, kokius žmones 
ji sutiks.

Ji stengėsi išvengti klausimo, 
ar ji pamatys Bulganiną ir 
Chruščevą. Kopenhagoje ji išsi
tarė, kad ji rengiasi pasikalbėti 
su “visais sovietų vadais” — 
nuo Chruščevo ir žemyn”.

E. Rooseveltienė buvo sutikta 
Vunukova aeipdrome Amerikos 
ambasados atstovų ir Inturist 
atstovų. Inturist yra sovietų tu
ristų agentūra.

Nieko nebuvo iš rusų valdžios 
ar komunistų partijos atstovų.

E. Rooseveltienė norėjo ap
lankyti ir Raudonąją Kiniją, bet 
jos prašymą buvo atmestas už
sienių reikalų ministerijos.

Knyga apie Albaniją
Free Europe komitetas New 

Yorke turi Mid-European Stu- 
dies centrą, kuris per Atlantic 
Press išleido albano Stvaro 
Skendi suredaguotą veikalą **A1- 
bania”. Jame atpasakota kaip 
vienuolikos metų komunistų dik 
tatūra Albanijoj išrodė svetur 
gyvenantiems albanams. Būtų 
įdomu patirti, ar ruošiama pa
naši knyga ir apie Lietuvą?


