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1944-47 m. su naujais kūri
niais rodėsi vienas tik Venclo
va. Dėl to Lietuvos rašytojų 
politrukas J. Šimkus šėlo ir gra 
sino visiems tylintiems rašyto
jams, kad jie nerašo, tik nori 
išlaikyti garbingą rašytojo var 
dą. Kadangi nuo bolševikų 
pasitraukė apie 70% rašytojų, 
o prieauglio taip greitai sulauk
ti neįmanoma, tai likusiems la
bai sunku buvo atlaikyti par
tijos spaudimą. Iš kitos pusės 
partiniai beraščiai ir dar lite
ratūriškai nesubrendę jaunuo
liai savo “kūrinių” pasiūla nuo
lat atakavo spaudą ir leidyklą. 
Literatūrinį supratimą turėję 
redaktoriai tuos meninės ver
tės stokojančius rašinius kišo į 
stalčių, o partija palaikė tai sa
botažu ir pačius redaktorius su
kišo į kalėjimą.

Antanas Miškinis susirado 
vėžes

Taip kitų tarpe bene 1950 m. 
ir Antanas Miškinis buvo pa
tupdytas ir išvežtas poetinio į 
kvėpimo pasipildyti į baltas Si
biro girias. Grįžo tik 1956 m. 
vasarą, bet turėjo dar praleisti 
dešimties mėnesių atsipeikėji
mo periodą, kol po 12 metų ty
los pagaliau paskelbė savo žo
dį. Po trumpo debiuto Tiesoje 
po penketą eilėraščių paskirstė 
Pergalei ir Literatūrai ir Me
nui, taip pat betarpiškai į tau
tą prabilo savo eilėmis per Vil
niaus radiją.

Miškinio ^ilėraščiai nūnai to
kie pat , gyvi ir ekspresyvūs 
kaip ir kadaise. Neabejotinai 
per tuos 12 metų poetas nor
maliomis sąlygomis būtų išlei
dęs keletą stiprių poezijos kny
gų, jeigu dabar, po tiekos išgy
venimų, išliko kūrybiškas. To
kie pavyzdžiai įsakmiai kalti
na dabartinius prispaudėjus tie
sioginiu literatūros žlugdymu. 
‘‘Buržuazinio nacionalizmo” kai 
tinimų priedanga nutildyti liku
sius pajėgiausius rašytojus ir 
po to kalbėti apie partijos rūpi
nimąsi literatūra yra tiesiog 
ciniška.

Taigi, Miškinio išliko tas pat 
stilius, toji pati bravūrinė nuo
taika, panašūs įvaizdžiai, net ir 
manieros panašios. Kas nepri
simena jo patriotinių eilėraščių! 
Kone oficioziškos jų mintys au
toriui greitai sudarė tautinio 1 jo pasirinkti Adomą Mickevičių, 
valstybinio poeto vardą, tačiau1 E. Matuzevičius — J. Slovackį
jis labai sumaniai sukaupdavo 
eilėraščio svorį į vieną posmą, 
kuris poetui kartu suteikdavo 
opozicinę spalvą. Iš čia kilo 
dvigubas poeto popularumas... 
Pacituokime poros prieškarinių 
Miškinio eilėraščių tokius kon
centruotus posmus:

Kas buvo, tai mirė, negrįžta.
Mes nukalsim sidabro ratus.
Ir išeisim su dideliu ryžtu —
Parsivešim Naujuosius Me- 

/tus.
(Daina apie Lietuvą).

Bet pavasarį! Vandenis plauk 
- /sim

Dunojais į melsvas marias.
Jeigu laimė tikrai nepalauks 

/mūs, J
Tai ir vargas daugiau ne- 

/beras!
(Žiema).

Ir štai dabar, paėmę 1957 me
tų “gamybos” poeto eiles, regi
me nė kiek nepasikeitusį poeto 
būdą. Eilėraštis “Pralekiantys 
paukščiai” kviečia j gražų gam
tos prieglobstį, kur “sidabrą pa
vasaris lieja”, kur “upelis dai
nuodamas bėga per žydinčius 
akmenėlius”, kur “prie kelio 
nuoga epušėlė jau kelia į saulę 
šakas”, — taigi čion kviečia pra 
lekiančius paukščius:

— Kur lekiate, paukščiai mie- 
/lieji?

Susttokite! Likit pas mus.

B. BABRAUSKAS
Bet tokio, kad ir šilto kvieti

mo, Miškiniui nepakanka: pagal 
seną tradiciją mes sulaukiame 
pagrindinio posmo:

Mes čia pralenkėm bėgantį lai- 
/ką.

Mes mylim ir paukščio vaikus. 
Visi mes, kaip vienas, už taiką, 
Ir polėkis mūsų taikus.

Kitas eilėraštis, skirtas mer
gaitėms, “Dubysos ir Nemuno 
dukroms”, “grakščioms, kaip gul 
bės, liaudies dukrytėms”, įpras-1 
minamas šitokiu posmu:

Praeities atminimai išnykę 
Nebedrums, kaip ruduo vėlyvas, 
Ne tarnaitės jūs, ne samdiny- 

kės,
Jūs gyvenimo didžio dalyvės.

Antanas MlšU-ais

Nesunku suprasti, kad tai pos 
mai, kuriais poetas sugeba išsi
pirkti nuo “asmenybės” ar “ko
lektyvo” kulto... Beje, nuo 1956 
metų “naujosios eros” poetai 
(Mieželaitis, Marcinkevičius, Bai
takis ir kiti) drįsta spausdinti meilės, didvyriškumo temas” 
ir visiškai grynos lyrikos gaba- randa, jog poemai Giria žalioji 
lų, bet senos markės poetui, dar! “ne mažai kenkia ir per didelis 
taip neseniai mėtytam ir vety- žodingumas, formos palaidumas, 
tam, tatai būtų perdaug drąsu, sąmoningas vengimas vaizdavi- 
Iš kitos pusės Antano Miškinio mo preciziškumo'
net ir “poatostoginė” poezija žy
miai svaresnė už daugelio nau
jos gadynės dainių Lietuvoje: 
ne be reikalo jis yra viena iš 
stambiųjų nepriklausomos Lie
tuvos dovanų.

Beje, atsikvėpęs Miškinis pri
sidėjo ir prie lenkų kultūros de
kados Lietuvoje, išversdamas
gerą pluoštą lenkų poezijos. Ir mis idėjomis: meilė, grožis ir 

teisingumas turi begalinės reikš
mės žmonių gyvenime, konkre
čioje ir gyvoje kovoje visi šie 
šviesūs gyvenimo pradai laimi 
prieš neapykantą, klastą, netei
sybę ir brutalią jėgą”. Šių die
nų marksistiniai krit kai galvoja 
kitokiomis kategorijomis:
jiems “sveikos, pozityvios bei 
kilnios idėjos” yra toli gražu ne 
meilė, grožis ir teisingumas...

Tad ar bolševikai galėtų ra
miai praleisti šitokio pobūdžio 
straipsnį? Žinoma, ne. Koks 
nors J. Šimkus ar A. Guzevi- 
čius, Pergalės redakcijos nariai,

čia įdomu pažymėti: kai “čiabu
viai” Just. Marcinkevičius galė-

ir L. Kondratavičių, A. Miški
niui teko versti VI. Bronievskis. 
Šis revoliucinis gabus lenkų dai
nius panašaus būdo ir likimo 
kaip mūsų K. Boruta: nepriklau 
somos Lenkijos metais buvo per 
sekiojamas kaip socialrervoliuci- 
ninkas, bolševikų, 1939 m. užė
musių dalį Lenkijos, uždary
tas į kalėjimą irgi už tą pat, bū
tent, kad buvo tik eseras, o ne 
tikras komunistas. 1941 m. tas
Bronievskis buvo Sikorskio iš- prie J. Keliuočio straipsnio be- 
vad'uotas, tačiau, perėjęs įvai- gėdiškai prikergė įžanginę bol
idus frontus, kaip vilkas neišken ševikinįo stiliaus pastraipą, nai- 
čia nekaukęs, nūnai jis vėl gar-1 vesnį skaitytoją priversdami ti-

kėti, jog tai paties Keliuočio žo
džiai. Tačiau gudresnis vien jau 
iš stiliaus ne tik iš skirtingo 
turinio, pažins, jog tai ne Keliuo 
čio mintys: “Iš vienos pusės,

i. Keliuočio odisėja rodo nu° kfl'
rybos pradžios matome tentjen-

bina raudoną spalvą ir “Lenino 
karstą — kuklų kaip mintys”.

J u ozu i Keliuoėhil parišo 
raudoną raištį

Naujosios Romuvos redakto
riaus
to žmogaus tragiką, kilusią iš jo 
negyvenimiško, sakytum, nai
vaus idealizmo. Kai dar nepri
klausomoje Lietuvoje kiekvienas 
šviesesnis žmogus turėjo tikrą 
supratimą apie komunizmą, kai 
net toks Justas Paleckis 1933 
m., grįžęs iš kelionė* po SSSR, 
’šleido palyginti kritišką knygą 
“SSSR — mūsų akimis", kurią 
tas pats Paleckis, jvestas į “pre
zidentus”, buvo priverptas išimti 
iš apyvartos ir sunaikinti, — tai 
J. Keliuotis N. Romuvoje para
šė ne vieną Įžanginį apie komu-

nizmą, kurio ideologiją idealis
tiškai stengėsi pateisinti. O kai 
1944 m. visi, kurie nusisprendė 
nesilenkti prieš rusišką komuniz 
mą, traukėsi į vakarus, J. Ke- 
liuotis, anot sąmojingo žinomo 
mūsų poeto pasakymo, išžygia
vo Ukmergės plentu, jieškoda- 

’ mas kelio į Kybartus...

Na, ir, žinoma, užuot tęsęs uni 
versitete žurnalistikos paskai
tas, J. Keliuotis greitai iškelia
vo į rytus. 1947 m. buvo grį
žęs į Vilnių, bet, matyt, “nepa
tiko” sugriauta Lietuvos sosti
nė, tai dar tais pačiais metais 
papildomai grįžo į Sibirą. Sį kar 
tą jau ilgesniam laikui — pra
eities apmąstymams turėjo su
gaišti net 9 metus. Pagaliau 
1956 m. grąžintas į Vilnių. Svei
kata, deja, jau pašlijusi: serga 
stipria hipertonija, širdimi ir 
nervais.

Rašąs eilėraščius ir kitų žanrų 
kūrinius, tik jų dar nespausdi
na. O kad turėtų iš ko gyventi, 
spausdina pasikalbėjimus su Lie 
tuvos kultūrininkais Tėvynės 
Balse, taip pat ir Pergalėje pa
sirodė pora J. Keliuočio recen
zijų. š. m. Nr. 6 rašo ilgesnį 
straipsnį apie S. Čiurlionienės pa 
sirodžiusius 3 tomus. Sibire, at
rodo, nebus “įsisavinęs” naujų 
kritikos metodų — pasiliko prie 
savo senojo. Taigi plačiai nagri
nėja Čiurlionienės veikalų kom
poziciją, pažymi jų sceniškumą, 
charakterizuoja personažus, kon 
statuoja, kad “autorei pavyko 
neblogai (Mūsų jaujos) poemo
je įkūnyti grožio, teisingumo,

Kaip matome, Keliuotis rašo 
grynai literatūriškai, taip, kaip 
nė vienas kitas Lietuvoje šian
dien neberašo. Nė vienas litera
tūros kritikas šiuo metu nebe-, 
vartoja tokių sąvokų, kaip Ke
liuotis: “S. Ciurlionienės-Kyman 
taitės poemos persunktos svei- 

; komis, pozityviomis bei kilnio-

ciją eiti pažangos keliu, pastan
gas kovoti fu buržuazinio gyve
nimo negerovėmis, su reakcine 
literatūros kritika, iš kitos pu- 
Bės, — negalime nepastebėti, 
kad rašytojos gyvenimas visdėl
to buvo glaudžiai susijęs su bur 
žuazijos interesais” ir tt. Taip 
pat į recenzijos galą prikaišiota 
iš šalie* visokių “buržuazinio 
gobšumo, išsigimimo" ir pana
šių bolševikinių terminų. Be a- 
bejonėi tą raudoną raištį J. 
Keliuočiui parišo Pergalės redak 
torius, panašiai kaip 1941 m.

PAVAKARIO LIETUS
Rausta rudenėlis, ir laukai tuštėja.
Vėtra purto parkuos liepas auksines.
Kelią man užstojo kalneliai augštieji —
Vai nebesulauksit namolio manęs.

Vysta mano akys, lyg žiedai ant smėlio,
O tačiau vis žiūri žiūri tolumon.
— Ai tos jūrės marės, plačios gilumėlės,
Kam užtvindėt kelią man sugrįžt namo f

Žaidžia ir žėruoja miestai nesvetingi —
Rūmai, šviesos, bankai, uostai ir laivai.
Pakeleivių žvilgsniai godūs ir sustingę,
Negaliu kontrastuos pagalvot blaivai.

O kituos kvartaluos elgetos apsilpę;
Jų visuos paryžiuos nemažai yra.
Kas paduos jam duonos, kas numes jam silkę f 
Ne visur ši žemė motina gera ...

Degina man veidą ašaros ištryškę;
Kraują man džiovina nedalia karti.
— Lėkit, baltos paukštės, lėkit, bet sugrįžkit,
Jūs pasižiūrėkit, kaip ten iš arti.

— Ar dar gaudžia gluosniai, ar dar girgžda svirtys f 
Ar dar varsto širdį vakarais daina?
Aš tada galėsiu su pasauliu skirtis,
Man jau šito bus labai gana ...

TAVO DAINA
Einu pasižiūrėt laukų;
Į širdį krinta pirmučiausia —
Gegulė ant šakos ku - kū,
Lakštingala prieš naktį čiauška.

Širdis, kaip volungė, pragys;
Lynoja sidabru ir auksu.
Man kalba žiemkentys rugys:
— Aš augu, augu ir užaugsiu.

Man kalba šlama aviža,
Man kalba pasistiepęs miežis.
Ir bulvė kyla dar maža,
Girdžiu — griežlė per lietų griežia. ■

Ant karties raitos apynys,
Kažkuo jis miežiui giminingas.
Abu jėgų jie kupini —
O man žiedais po kojų sninga ...

Aš augu su jumis drauge,
Rugy ir žirny iškerojęs.
Mane svaigina parugė 
Ir apkerėjo vasarojus.

Einu nušvitęs ir tylus
Man kalba lapai, veidą plaką:
Užaugs ragaišis ir alus —
Laukai dabar iš tikro platūs!

“Raštų” žurnalo red. P. Cvirka | 
prikaišiojo perlų į vieno rašyto
jo straipsnį, kurio autorius, 
kaip man vėliau pasisakė, pats 
nebepažino...

• Prof. A. Krapovickas iš Ar 
gentinos rug-ėjo mėnesį studijų 
reikalais išvyko į Ispaniją. Eu
ropoje išbus apie mėn. Jo kelio
nę finansuoja Ispanijos Kultū
ros institutas.

K. Sabalys su savo padirbtum paAliužum Lietuvoje 
Greta stovi jo padirbtos medinės šakės ir noragėlis au palyčia. 
Nuotrauką, padarytą Dreveniškių apylinkėse, neseniai gavome 
iš Lietuvos.

• Aldonos Stempužienės atvy 
kimą į Medelliną, Kolumbijoje, 
plačiai aprašė kolumbiečių laik
raščiai, pažymėdami, kad ji kon
certuos palydint Kol mbijos 
Simfoninio orkestro dirigentui 
Olav Roost. Kaikurie laikraščiai 
įdėjo jos nuotrauką ir biografi
ją. Vėliau laikraščiai pranešė, 
kad solistė susirgo aziatiška slo 
ga ir jo3 koncertas atidėtas iš 
rūgs. 6 d. į rūgs. 23 d.

• Lituanistinių šeštadieninių 
mokyklų programos — tokiu pa 
vadinimu išėjo atskiras leidinys, 
išleistas JAV Lietuvių bendruo
menės centro valdybos. Susida
ro 36 pusi. knygelė. Atsižvel
giant, kad šio tipo mokyklose 
mokytojai būna labai užimti, tai 
mokamoji medžiaga čia nusako
ma labai konkrečiai. Kaiku
riems dalykams taipgi apspren
džiamas ir metodo klausimas. 
Kaip įžangoje sakoma, tokia y- 
pač yra pirmųjų trijų skyrių 
lietuvių kalbos programa (ele- 
mentorinė). Pamokų lentelių ir 
pačių programų santvarkos bei 
pobūdžio pamatai parengti Igno 
Malėno. Jis taipgi buvo galuti
nis programų lygintojas. Pagrin 
dinius programos projektus pra 
džios mokyklai ruošė: 1) Ignas 
Malėnas — lietuvių kalbos ir li
teratūros, tėvynės pažinimo, lie
tuvių tautos istorijos, Lietuvos 
geografijos; 2) Alfonsas Mikuls 
kis — dainų ir žaidimų; 3) Liu
das Sagys — tautinių šokių.

Auigštesniajai mokyklai pro
gramų projektus ruošė: 1) kun. 
dr. Kaz. Širvaitis, patelktas 
vysk. V. Brizgio — liet. religi
nių švenčių, religinių papročių 
ir tradicijų; 2) Pr. Naujokaitis
— liet. kalbos ir literatūros; 3) 
Vincas Liulevičius — lietuvių 
tautos istorijos; 4) Ign. Malė
nas — liet. geografijos; 5) Kaz. 
Žilinskas — liet. dailės ir meno;
6) Alf. Mikulskis — dainų ir
7) L. Sagys — taut. šokių. At
skiram mokomajam dalykui per 
metus duota daugiausia 26 pa
mokos.

Programoje vengiama dalykų, 
kurie neturi praktiškosios reiks 
mės ir stengiamasi taip tvarky
ti, kad lituanistiniais dalykais 
mokinys susidomėtų — pamėg
tų. Prisitaikyta prie naujų trem 
ties gyvenimo aplinkybių. Dau
giau vietos užleidžiamą lietuviš
kai dainai, žaidimui, pramogai, 
sutelktam pabuvojimui.

• Chicagos Augštesnioji Litu 
anistikos mokykla sėkmingai 
pradėjo darbą naujuose rūmuo
se — tėvų jėzuitų naujai pasta
tytuose Jaunimo namuose. Įre
gistravo per 250 moksleivių, ir 
dar vis atsiranda naujų. Reikėjo 
sudaryti paralelės klasės ir iš 
viso turima devynios klaeės o 
dešimtos dar reikia. Su moky
tojų patalpa mokykla naujuose 
rūmuose turi 10 kambarių. Aš
tuntoje klasėje net yra įstoju
sių ir studentų, lankančių kolegi
ją ir universitetą. Pakviesta 
dirbti 15 mokytojų: mokyklai 
vadovauja direktorė A. Rūgytė, 
vicedirektorius kun. K. Pečkys, 
S. J., tikybą dėsto — kun. K. 
Pečkys ir kun. J. Raibužis; evan 
gelikams — A. Trakis, lietuvių 
kalbą ir literatūrą dėsto Aid. 
Šimaitienė, J. Masilionis, D. Ve
lička, P. Bagdonas, S. Peterso
nienė; Lietuvos istoriją — O. 
Krikščiūnienė ir B. Kliorė; Lie
tuvos geografiją — S. Peterso
nienė; dainavimą dėsto ir veda 
chorą — VI. Baltrušaitis; tauti
nių šokių moko B. Braždiene. 
Mokytojas pavaduotojas — J. 
Karpavičius, taigi iš viso dirba 
15 mokytojų.

Darbas prasidėjo rugsėjo 7 d.
— tą dieną buvo registracija, 
egzaminai, pataisos. Rūgs. 14 d. 
naujoje salėje įvyko moksleivių 
pamaldos, moksleiviams gie
dant lietuviškas giesmes. Įver
tindami mokyklos svarbą dauge
lis tremtinių ir vietinių lietuvių 
savo aukomis įgalino įtaisyti 
naują mokyklos inventorių. 
Kiekvienoje klasėje yra dail. 
Paskočimo padarytas kitoks lie
tuviškas kryžius, papuoštas ru
giagėlėmis, tulpėmis, varpomis, 
lino žiedais. Kiekvienoje klasėje

ANTROJI DALIS

DRAUGAS
šeštadienis 1957 m. 

Rugsėjo 28

dail. Paskočimo išdrožtos lietu
viškos vytys. Kiekvienoje klasė 
je Lietuvos istorijos ir dabar
ties žemėlapis. Dėka donatorių 
įruoštas puikus inventorius.

Daug prielankumo parodo 
moksleivių tėvai. Jų susirinki 
mas įvyks rūgs. 29 d. 12 vai. 30 
min. naujuosiuose Jaunimo rū
muose, 5620 S. Claremont.

• Kolumbiečiai domisi Lietu
vos kultūra. Vieno Medellino 
(Kolumbijoje) dienraščio kultū
rinis priedas “EI Colųmbiano 
Literario” paskyrė net ištisus du 
stambius savo puslapius apie 
Lietuvos meną ir kultūrą. Duoti 
straipsniai apie lietuvių kalbą, 
apie liaudies meną, apie Čiurlio
nio kūrybą, apie kryžius, o taip
gi apie ten koncertuoti nuvyku
sią Aid. Stempužienę. Straipsnis 
gausiai iliustruotas: įdėtas pa
veikslas dviejų tautiniais dra
bužiais pasipuošusių lietuvaičių, 
T*. Valiaus paveikslai “Žvejai” ir 
“Laidotuvės”, Čiurlionio “Jūrų 
sonata”, Zapyškio bažnyčios, 
Kryžių kalno ir šokančių lietu
vaičių paveikslai bei Stempužie
nės atvaizdas.

• Martynas Labutis, kilęs iš 
Šilutės apskrities, iš jaunų die
nų rėmęs lietuvišką veikimą 
Klaipėdos krašte, dabar gyve
nąs Luebecke, susilaukė 85 m. 
amžiaus. Įvertinant jo lietuvišką 
kultūrinę įtaką buvo apdovano
tas Šaulių žvaigžde. Ir būdamas 
tremtyje jis rūpinasi lietuviš
kais reikalais. Suorganizavo Bad 
Schwartau lietuvių bendruome
nės apylinkę. Sukakties proga 
buvo nuvykę jo pasveikinti Maž. 
Lietuvos Tėviškės Mylėtojų dr- 
jos valdybos nariai V. Endrikai- 
tis, Kyt^ancas ir E. Žilius.

• Apie lituanistus. Prof. Jan 
Otrębski, lenkų lituanistas, bu
vęs Vilniaus universiteto profe
sorius .dabar dėsto Poznanėje, 
Lenkijoje. Jis neseniai dalyvavo 
VIII tarptautiniame kalbininkų 
suvažiavime Oslo mieste. Litua
nistas profesor. Frenkelis (Vo
kietijoj) serga vėžiu, taigi eti
mologinį žodyną jam bus sunku 
beužbaigti. Prof. Endzelynas dėl 
savo senyvo amžiaus nebeįsten
gia palaikyti kontaktu su moks
lo pasaulio atstovais.

• Juozas G. Miliutas, S. J. yra 
pakviestas dėstyti angių kalbą 
ir literatūrą John Carroll uni
versitete Clevelande. Universite
tas turi apie 3,450 studentų, 
smarkiai auga; šiuo metu baigia 
statyti sporto rūmus, kurie kai
nuos pusantro miliono dolerių.

• Lietuvių saleziečių gimnazi
jos Šiluvoje (prie Cedar Lake, 
Ind.) pirmoji klasė pradėjo dar
bą 9U šiais mokslo metais. Moks 
leivių turima 10, greitu laiku 
dar du atvažiuos iš Venecuelos. 
Lietuviams mokiniams lituanisti 
kos pamokos (kalba, geografi
ja, istorija) duodamos kasdien 
po valandą.

• A. Feteraitis, Klaipėdos lie
tuvis kultūrininkas, dabar gy
venąs Rinestinige, Bavarijoje, su 
silaukė 90 m. amžiaus sukak
ties. Jo pasveikinti buvo nuvy
kęs E. Simonaitis — Mažosios 
Lietuvos tarybos vardu, o taip
gi J. Kairys —Vliko vardu. 
Daug sveikinimų gauta raštu.

• Aleksandras Kuršaitis, brol 
vaikis Fridricho Kuršaičio, iš
leidusio garsųjį lietuvių kalbos 
žodyną ir redagavusio "Kelei
vį”, gimė 1857 m. spalio 2 d. 
Kretingoje, taigi šiemet sueina 
100 metų nuo jo gimimo. Jis nu
sipelnė išleisdamas lietuvių kal
bos vadovėlį vokiškoms mokyk
loms, bendradarbiavo Maž. Lie
tuvos spaudoje.
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Mergaičių progimnazija
Pirmoji lietuviška vidurinė mokykla

P. DAMBRAtSK AS, Chicago, Hl.

Šių mokslo metų pradžioje 
(rugsėjo mėn. 13 d.) suėjo 50 
metų nuo pirmos lietuviškos vi
durinės mokyklos (progimnazi
jos) įkūrimo. Tai buvo Marijam
polės Mergaičių progimnazija.

šeštokas įsteigė prie tos mokyk 
los 100 rub. metihę stipendiją. 
“Žiburio” rūpesčiai nesibaigė tik 
materialiniais mokyklos reika
lais. Jo valdyba pasiliko savo 
žinioje “progimnazijos priežiūrą

Šiuo vardu ją vadina ano meto ir visą jos vedimą”. Buvo suda-
lietuvių spauda (Šaltinis, Drau
gija, Vadovas). Tačiau kaiku
rios tos mokyklos buvusios mo
kinės tvirtina jos vardą buvus: 
Marijampolės “Žiburio” Mergai
čių progimnazija. Iš tikro, “Ži
burio” žodis čia visai vietoje, 
nes toji mokykla buvo šios drau 
gijos kūrinys.

Įsteigta, nugalėjus rusų 
trukdymus

Rusiškosios Švietimo ministe
rijos leidimas buvo gautas 1906 
metų vasarą, tačiau kun. J. Stau 
gaičio pranešimu (Šaltinis, 1906 
m. rugsėjo mėn. 16 d.), “tag da
lykas užkliuvo pas apygardos 
globėją”. To vietinės rusų admi
nistracijos kliudymo pašalini
mas mokyklos atidarymą užtę
sė ligi 1907 metų rudens. Dar
bas pradėtas su rengiamąja kla
se (20 merg.) ir I kl. (17 mer
gaičių). 1908 .m. atidaryta ant
roji klasė (mokinių iš viso 42), 
1909 m. — trečioji klasė (mo
kinių 48) ir 1910 m. buvo jau 
keturios klasės su rengiamąja, 
iš viso 58 merg. 1913 m. moki
nių butą 75. Toks skaičius, ro
dos, pasiliko ir toliau. Prie mo
kyklos veikė bendrabutis iš to
liau atvykusioms, kuriame iš 
pradžių gyveno 10-15, paskiau 
30-40 mergaičių., Ligi 1914 m. 
karo pradžios mokykla buvo Ma 
rijampolėje. Dėl karo ji perkelta 
į Trakus, o paskui į Rusijos gi
lumą, kur bolševikams įsigalė 
jus, ir baigė savo dienas.

Šią progimnaziją Įsteigė ir iš
laikė Suvalkų krašto švietimo 
draugija “Žiburys”. Dėl nedide 
lio mokinių skaičiaus mokslapi- 
nigių neužtekdavo algoms ir ū 
kio išlaidoms. Kas metai reikė
davo pridėti vidutiniškai 800 rub 
lių, nemažas anais laikais pini 
gas. Tos lėšos buvo gaunamos 

''aukų keliu. Prisidėjo rimta auka 
ir Amerikos lietuviai: 1909 m 
Amerikos Lietuvių Katalikų sei 
mas paskyrė šiai mokyklai 100(» 
rub.; tais pačiais metais kun.

ryta “progimnazijos globa iš ge 
rai pažįstančių dalyką žmonių” 
(Šaltinis Nr. 7, 1909 m.). Oficia
liu progimnazijos globėju visą 
laiką buvo kun. M. Gustaitis, 
“Žiburio” centro valdybos pirmi 
ninkas, kartais eidamas ir direk
toriaus pareigas.

Vadovavo rašytojai: M. Gustai
tis, M. Pečkauskaitė 

Pirmuosius dvejus mokslo me
tus progimnazijos direktorium 
buvo kun. M.'Gustaitis. Tuojau 
suprasta, kad progimnazijos va-

M. Pečkauskaitės kapo koplyčia

ba; lietuvių kalbai palikta tik, *ooooooo<xxx>oooooo<xxxxx>ooo TeL RElianoe 5-1811

K V I E Č I A M E »»■ WALTER I. KIRSTUK
PAMATYTI "'YTOJAS IH CH1BURG*

NAUJUS, PATOBULINTUS IBT^IVIS GYDYTOJAS

tikyba, lietuvių kalbos mokslas i 
ir Lietuvos istorija. Labai svar
bu, kad visi mokytojai buvo lie- 

, tuviai. Dėlto be jokių suvaržy- 
| mų mokykloje galėjo klestėti lie 

tuviška tautinė nuotaika ir dva
sia.

Tautiniu atžvilgiu, ypač mer
gaičių auštesnio lavinimo popu- 
larinimu, ši mokykla atliko la
bai didelį darbą. Tai gerai su
prato ano laiko veikėjai. “Vado
vas” (1914 m. Nr. 4) apie šios 
progimnazijos reikšmę taip pa
sisako: “Jei “Žiburys” daugiau 
nieko nenuveiktų, kaip tik tą
vieną mergaitėms gimnaziją iš- i o<xx><><x><><xxxkx><><xxxxxxx><xk> 

laikytų, tad ir tai būtų didelės' = , ■ ... . , =
pagarbos vertas, nes tai yra juk 

i vienintelė vidurinė lietuviška mo

JAU 1958 M. MODELIUS:
• TELEVIZIJAS
• Hl Fl FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos 
— Sąžiningas putarnavlmas 
— Viskas garantuota.
Aplankykite Alą modernišką 

elektronikos parduotuvę

U-HTELEVISIOn
Cssdes - Service)

'««. Inž, A. SUMENĄS 
3321 8. Halsted — CLiffside 4-5665 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai*
lr ketvlrtadlenlala 9—9

8925 Wwt 59th Street
Vai. Pirmad , antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 P P 6:80—8:80 
vai. vak Trečiad
P P

ir šeštad. 1—4 v.

rei ofiso lr buto OLympic 1-4159
DR. P. KISIELIUS

JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. I5th St., dcero 

Reg. 1634 8. 49tb Ave., Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai vak 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

P. ŠILEIKIS. 0. P.
< trthopedjut 1‘roo -alatas

Af uratai-Protezai, Med ban 
d riai Hpec. pagalba kojon

(Arch Supports) Ir t- U 
Vai : 9-4 Ir 6-8. šeštadlonlals 9-’
orthopedijob technikos lab
2850 W. 68rd St., Chicago 29, m 

Td. PRo«|«ect 6-5684

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42TO W. 68rd St
Ofiso tel. KEllance 5-4410 

Kezld. MM* GKovehlll. 5-0017
Valandos 1 -R p m . 6-8 p. m

Penktad. tik po pietų.
Trečiad Ir šeštad pagal sutarti

dovas turi būti autoritetinga pe- tuvio dvasiai rusiškos mokyklos 
dagogė moteris. Dėlto tretie- įtakos, kurios ypač bijojo kai- 
siems mokslo metams direktore mas 1910 m kun M Gustaitis 
pakviesta Marija Pečkauskaitė, I iškėlė ir kitą šios mokyklos už-

tus: miestas ir dvaras buvo su
lenkėję, o kaimas nesuprato, kad 
ir mergaitėms reikia augštesnioi kykla, be to, tikrai katalikų dva 

išsilavinimo. Tad ši mokykla bu 
vo steigiama tuo tikslu, kad pa
ruoštų sąmoningų ir išsilavinu
sių lietuvaičių, apsaugojant jas 
nuo neigiamos ir svetimos lie-

mūsų didžioji pedagogė. Su jos 
atėjimu į mokyklą, pakilo mer

gaičių skaičius tiek pačioje mo
kykloje, tiek ir bendrabutyje. 
M. Pečkauskaitė savo pedagpgi-

davinį — ji turinti paruošti auk 
lėtojų jaunajai Lietuvos mokyk
lai. Iš tikrųjų, nemažas šios pro 
gimnazijos mokinių skaičius vė
liau pasirinko mokytojo profe-

niu talentu, geru pasiruošimu siją,. Kad mokykla prieš akis tu- 
ir kilnia asmenybe darė labai1 rgj0 tautinį savo auklėtinių są- 
gilios teigiamos įtakos savo auk moninimą, visi mokslo dalykai, 
lėtinėms. Tai pažymi visos ou- išskyrus rusų kalbą, geografiją 
vusiog mokyklos mokinės. M. jr istoriją, bent pirmuosius tre

jus mokslo metus buvo dėstomi į 

lietuviškai. Vėliau, rūpinantis 
gauti valdžios mokyklų teises ir' 
stiprėjant rusiškajai reakcijai,1 
pereita prie dėstymo rusų kai-

i ’ečkauskaitė iš direktorės pa
reigų pasitraukė, mokyklą eva
kuojant į Rusiją. Vėliau mokyk- 
os direktorium buvo kun. M. 

Gustaitis. Rašančio šiuos žodžius 
žiniomis, progimnazijoje kurj lai 
ką dėstė šie mokytojai: kun. 
Uogintas, J. Tumėnienė-Kairiūk 
štytė, Pr. Dailydė, Klimienė-Mė 
ginaitė, O. Vaitavičiūtė, J. Ben- 
dorius ir, žinoma, abu direkto
riai.

Išsilavinusių lie-ruvaičių 
ruošimas

Mokyklos steigėjai prieš akis 
turėjo ano laiko būdingus fak-

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. Chicago,

IIL VVAlbrook 5-8063

SKAUDA GALVĄ?
Chiropraktika suteikia efektivų paleng
vinimą įvairiausių rūšių galvos skaudėji
mams — įskaitant ir migrenos agoniją.

Kreipkitės į jūsų vietinį chiropraktą ir 
rašykite šiandien dėl pilnesnių informa
cijų apie galvos skaudėjimus, jų priežas
tis ir kaip nuo jų apsisaugoti bei gauti 
pagalbą. Taip pat prašykite nemokamos 
literatūros apie kitas ligas.

Spears Chiropractic Hospital
Dept. L-106 Denver 20, Colorado

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

Ofiso telef. LAfayettc 1-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečtad. tik susitarua

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos; LAfayettc 5-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 47th Street 
(Kampa. 47th lr Hermitage)

Vai.
šefttau

nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
nuo 8 Iki 6 vai.. Išskyr. sek

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

Tel. Bishop 7-7075

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltarlma 

DSl valandos skambinti telefonu 
HEmiock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan Išskyrus trečiad tr
šešta,

Rea tel. GRovehilI 6-5003

♦ KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. GTAlbrook 5-7670 ir 
Oibson 8-4988

• Generalis Kontraktorlus nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

Tel. ofiso LVA 5-8010, res. PR 6-7553

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Weetern Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. U- 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-x vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefonas; PR 8-5229 
Res telef. VVAlbrook 5-6079

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI. 
SPECIALISTE

7156 South Western Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. tr penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki i vai. p.p. lr 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 7-1158 
Kee tel. WAlbrook 5-5765

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 5-4732

DR. A. M A C I 0 N A 1
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., 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 
Rea. PR 5-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Spedalyb? — vidaus Ilgos
2454 West 71st Street 

(71^oa ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisui 20 North Wacker Drlve 
'Clvlc Opera Houae, kamb. 888) 

- Vai. kasd 12—4
Tel. CEntraI 6-2294 

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

( Tel. TOvvnhail 5-0959
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmiock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

BOKITE VISA ŠEIMA DRAUGE
...šeimos grupine nuotrauka jums 
patiks tiek pat, klek jūs patinkate 
vienas kitam.

BŪKITE VISADA DRAUGE
Atvykite ar patelefonuokite dar šian

dien laiko paskyrimo reikalu.

VICTOR STUDIO
VYTAUTAS GRIGAS 

Fotografas

Vestuvines nuotraukas darome na
mie, bažnyčioje, vestuvėse ir studijoj.

2517 West 69th Street 
Chicago 29, III —

Telef. REpublie 7-0040

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. CAIumet 5-1064

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

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugomą 
Ir gražų pelną.

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

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. 
ta« lr draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visata finansiniais reikalais kreipkitės |:

grel-

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, joa psvysdiuga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tan 
pomna pinigus. Pasidėję tanpinina paa mua ganaite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki <10,000.00, angltą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už koriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir modemižkiaueiai įrengtų visoje Ulinoia Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji oi Chieago* ribų, nežiūrint knrioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pažtu.

Rąžykite dėl informacijų. ' Mūsų tortas <21,000,000.00

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

nuo 12 (ld t, antradienį tr penktadienį nao < iki 4, ketvtatadleaj ano 9 IM ė 
uždaryta vlaą dieną, * šeštadienį ano 9 lld t valandos pe piešų.

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

(Kampan 47-tos lr Daman Ava.) 
Vai. kaadien nuo 6—8 vai. vak 

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

letef. ofiso LAfarette 5-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-5048

"'>1. oflao HE.4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 VVest 7 lst Street

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenne 
Chicago 29. III

celefonaa REpublie 7-4900 
R-sddencIa: GRovehilI 9-8191

pasimatymai pagal sutarties

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE' 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1658 W. 103 St.. Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl » v. vi.. i 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,! 
išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 | 
Iki 4 vai. popiet.

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vaL: nuo 5-4 lr nuo 6-8:50 v 
»»» šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Vlrglnla 7-OOS6.

Rezidencijos tel. BEverty 8-8944

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea. RE 7-6807

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

2454 Weet 71st Street 
(71-oe ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S ir 6—8 vai. vak. 
Šešadienlais 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Oflao telef. VArds 7—UOS
Reaždendjos — STewart 5-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat 85th Street 
(kampas Halated ir 86-ta gatvė) 

VAL. i—4 lr 6:80—8:80 p. p. kaa
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.
- -y-

Tet. ofiso PR 6-8888, res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2500 VVest 68rd Street

VAL kasdien nuo I—4 p. p. Ir 7:59 
Iki 9 vai. Trečiad. lr Sešt. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitari m a Išskyrus trečiadienius

2422 W. Marąuette Road 

Ofiso Ir buto tel OLympic 1-1681

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

Ir šeštad. tik 10—12 vai

Uemkile 'iicii hrautfa'

Ofiso HEmiock 4-6816 
Rez. HEmiock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Sv Kryžiaus ligoninei 

Priima pagal susltarlma

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 7 lst Strųet
(71st Ir Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—6; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKI SERIJA lr MOTERŲ 
LIGOS

2524 West 69th Street 
(69-os ir Maplcwood Ave kampas)
Valandos: nuo 1—4 lr 6—8 vak. 

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRoepect 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškrvlčlfltė) , 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenae

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

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. VVhippIe Street

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

šeštad 10—12. Trečtad. uždaryta
I.Afayettr 3-4949 

Namų — CEdarerest 5-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 Sonth Halsted Street 
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487
W. 62nd 8t., UI. ReoubUo 7-8818. 

Ofiso telefonas — Bishop 7-9526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenae 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

Tel. TUmer 3-9902 1

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broad way, Gary, Indiana
Vai.: pirm. ir treč. 3-8 vai. vak., šešt. 
10-12 vai. prieš piet. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINĖM IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Sv. Kryžiaus ligoniu* 
Telef. REpublie 7-2290 

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

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

keičia stiklus Ir rėmas 
1465 S. California Ave. .YA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). šeštad. 10 ryto Iki 1 v. p. p.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-0745

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

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

Tel. ofiso PR. 1-6446, rez. HE.4-81M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette 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. e-0267, rez. PR. 6-6669 

Rezid.
VAL. 11 v.

6600 8. Arteslan Ave.
r. iki 3 p. p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArdfi 7-1829 

Pritaiko aklnlur
Kreivas akla 

ištaiso
Ofisas tr akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lt 
šešto dieniais nuo »« Iki » vai op
■-------------------------—---------------------------------------

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimą, kuri* 

yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo lr skaudančių akli/ karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr toliregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausiu, 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos vaikus.

4712 Sonth Ashland Ave.
. Tel. YArda 7-1873 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:B(
Iki K vai. Rekmad Ir treč uždara

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge' 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III. 

Kaina $1.50

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.

r
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K. Šimonio kūrybos kelias

Dailininko 70 n. amžiaus sukaktis
VYTAUTAS A. BRAZIULIS, Cleveland, Ohio

Seniai, nuo pat komunisti- tuvių karių atstovu armijos ko- 
nės Geležinės Uždangos nusilei- mitetan. Vėliau, patekęs j Pe- 
dimo, nieko negirdėti apie dai- tro^radą, -buvo įtrauktas į ten 
lininką Kazį Šimonį, kuriam leidžiamo lietuvių karių laik- 
rugpjūčio 1 d. suėjo 70 metų raščio "Laisvės Žodis” redak- 
amžiaus. Koks likimas ištiko vijų, tuo pačiu metu daug lai- 
mūsu savitą dailės kūrėją? — ko skirdamas dailės meno stu- 
Ar jis ?yvas, ar sunaikintas — dijoms.
niekas nežino. Apie Kazį Ši-j Pirmaisiais Kazio Simonio 
monį neužsimena nei komunis- daj,ės d&rbų vertintojaia> kriti. 
tinė lietuvių kalba spauda ku- kajK jr akatintojais tuo metu 
ri paprastai garsinasi gerbiau-į buV(J įžymusis mūsų dailės ve- 
ti bei augštai vertinanti kiek- teranas, Adomas Varnas ir tei- 
vieną kūrėją ir jo kūrybinius j sinjnka8 įeĮ didelis meno mė- 
polėkius. Prielaida, kad Kazys i gėjas bei skatintojas, Stasys 
Šimonis galėjo b ti sunaikin-, šilingas, savo nuoširdžiais pa
tas, ypav Stalino ki uvinojo taiūma.is daug lėmęs Kazio Ši- 
siautėjimo metais, visai gali- rnonjes dailės raidai. Karinės 
ma: dailininkas iš prigimties tarnybos metais Kazys Šimonis 
būdamas švelnaus būdo, taip buvo nupiešęs keliasdešimt į- 
turėjo kietą lietuvišką valią, vajraus turinio paveikslų, bet 
nemėgo niekam pataikauti, juo jQ vjsj pirmieji dailės darbai 
labiau dėl geresnių gyvenimo pajįko Rusijoje. Po rusų revo- 
sąlygU atsižadėti savo kūrybi- lįiieijos, Kazys Šimonis demo
nu įsitikinimų bei kūrybinės > bilizuotas iš ka riuomenės nu- 
laisvės. Tokios prigimties kū- Vyko j Kijevą, kurį vokiečių
rėjai komunistiniams "sočia- ----- ..ri------------- m. o „ -----
linio realizmo” religijos apaš

Kultūrinė kronika vauja dr. J. Grinius, o konkre-nai ir yra tos minties bei dva-, 
sios atspindžiai. Beto, daug 
skaičiau įvairių šventraščių h

, nemaža teosofinio turinio kny-. ■ ug gftV0 leidiniaįR viso p;i laryoos narys V. Banaitis 
gų, kurios, beabejo. buvo aks- sa|(lio ,{nygų inūgėįp F„ankfur 1

čiame darb‘- daug padeda Vo- 
» Lietuvių knygų leidėjai da- kietijo.- lietuvių bendruomenės

Liepsna

su jo piešiniais keletą knygų pradeda savo pasisakymą Ka- 
ien-1 zys Šimonis. — Taigi ir manKauno “Dirvos”

drovė, ta pati leidykla išleido 
ir paties autoriaus dailės dar- 

, bų "albumą "Kazys Šimonis”,
armijai užėmus, 1918 m. gegu- prje§ pat antrąjį Pasaulinį ka-

.................... žės mėnesį grįžo į tėvynę, į sa-, rn hllvn anščini nanlite ivai-talams yra kenksmingi ir jie! Vn cimtaii kaima rą buvo apsčiai paplitę jvai-
vienokiu ar kitokiu būdu naiki-1 ° g 431 raUS tunm° spalvotų Kazio gi
nami. - Pirmoji jo paroda monio Pieštl* atvirukų; Kauno

i "Sakalo” bendrovė išleido Ka-
Vargina jaunystė Į nepriklausomos Lietuvos zį0 Šimonio pirmąjį rašto dar-

Kazys Šimonis vra kilęs iš 'dailės gyvenimą Kazys Šimo-, bą> jo paties iliustruotą, “Gi- 
Grinkiškio, Surviliškio apylin- nis išjungė 19-° m- tada Kau’ rios giesmės”, kuriose dailinin
kės, Augštaitijos padangėje, ne suruosdamas pirmąją savo kas išsakė savo dvasinį pasau- 

'Gimęs 1887 m. rugpjūčio 1 d., dailes darb,J apžvalginę paro-1 ų, §įUo savo rašytiniu kūriniu 
Strakonių kaime, .vidutinių ūki- dą- Jo Pasirodymas mūsų dai- Į autorius siekė skaitytoją įves- 
ninkų šeimos vaikas. Mėgo iš lės Pasauli tuo metu buvo ne‘! dinti į savo dailės kūrybos su- 
mažens mokslą, ypač dailę, bet maza staigmena: Kazys Šimo- j pratimą.
dėl neturto normalaus augstes- ^..^1 Kazys Šimonis nepriklauso-Į mokytas ir patartas, pradėjau

Tai* ir *> Paroda buvn myb5fJ m^'S bW° taPytL Pi'™a didesnh“ ban‘

linimasis buvo atsitiktinis: pra- nevienodai įvertinta; mūsų anų
rtines skait vmo bei rašvmo ži-‘laikų dar menkai išprususi {lai- su savo darbais dalyvaudavo
nias įsigijęs pas savo apylinkės ilgs kritika Kazi° šimonio dai'i velk V1SOS* musų dail*s parodo’ 

i l'es darbus įvertino ne visai pa-| se> savo darbu parodas turėjokaimo “daraktorių”, vėliau kiek

tinu tokiai dvasios plėtotei n 
jos išdavai. Pradžioje iš mnty-

pasakoti ką nors apie savo 
darbus, kaip tai, kodėl mėgstu 
tapjji fantazijas, arba kaikurį 
ne kad sako čiurlioniškai...

Piešti pradėjau vaikas būda
mas ir Vėliau besimokydamas 
pas “daraktorių”, privačiai 
Šiauliuose ir “Saulės Mokytojų 
kursuose” Kaune, bet sistema- 
tingo mokslinimosi dailės mo
kytose man neteko išeiti. Ži
nias apie paišybą ir tapybą sė
miau iš vadovėlių, beto, trum
pą laiką lankiau paišybos kur
mis Petrograde. Taigi, su to
kiu pasiruošimu, kitų šio to pa

tuVos dailės v\’vrn:mo dalvvfa i virius komponuoti pradėjau
1917—1918 m. Petrograde. Tai 
buvo fantastinio turinio kom- 
poziciios. Kiek prisimenu,

lankiai. Vieniems Kazio Šimo-i Ttygoję. Parvmedaugiau mokslo žinių pasiekė . , . ,
Šiauliuose privačiai ir Kauno nl° kūryba atrodę savrtas nūs- 
Saulės draugijos Mokytojų ^lala Pasau !a* plėnis atviras 
kursuose, bet tu kursų taip „e.| Mikalojaus Konstanto kūrybos 
baigė dėl neturto. Prieš tat girnas, dar kitiem. jo daile
buvo mokęsis pas Vasiliškto bei latrod4 eMnti «."P",’- ?°a k“rė'
Kupiškio varronininkus vargo- jas esųs dar ue,gudęs ,r apskr- 
nų meno. bet ir šio amato ne- Įal «••»•»«>»■ silpna, pasinio- dailės rau.,/
baigė. Nesuradęs savo pašau-. •; •..s?Pra?‘?raa; kad Td 'o,
kimo kelio gimtam krašte. Ka- P"™'? )varbn,lma'. skaudžia, kada n-s _ 
zys Šimonis 1909 m. išvyko j! Pa >ata tol,ninku ,r nemaža,, reikalu p ,, 

* New pakenkc J° kūrybos plėtotei, (dailės kn A",
1 I kai. KazioŠiaurės Ameriką, gyveno 

Yorke ir Philadelfijoje. kame 
vertėsi restoranų patarnauto
jo darbu. Tačiau ir šis jo pri-

Naši kūrybos veikla

T’T*? lavai, didelį, žaltį, kuris lai-

Lituaanistinė*. bilriogral'i-
te. Mug* įvyks spalio mėn. pra- jt>> kartoteką sudarinėja st.d n

tų paveikslų ar jų reprodukei- d’-ioJe-^aHa Uetcvių toje paro- taj įvairiuose miestuose. Yale1 
jų, ypatingai paliko Beklino ir d<\,'-'-mugėje savo leidinius išsta universitete ją sur uko Arv. Vai 
kitų tos dvasios kūriniai. Su t.vs *r ( be* tiein.ies .,nys
Čiurlionio kūryba pirmiau susi- k*idyl kis. Pabaltiečių paviljono * Kosto Ostraūskio dramos 
pažinau su kaikurių jo paveiks- įrenginį is pavestas specialiai ko kūrinys "Kanarėlė” neužilgo iš- 
lų reprodukcijomis, o vėliau misijai, kurioje lietuvius atsto- eis atskiru leidiniu.
susipažinau ir su originalais., _
Kadangi buvau daug skaitęs 
visa tai, kas apie jį buvo rašy
ta, pamatyti paveikslai nebenu
stebino, tik juose aš įmačiau 
ypatingą didžios dvasios savi
tą išdavą. Daugelis Čiurlionio 
darbų yra artimi mano dvasiai.
Tatai kaikurie ir mano darbai 
gal yra panašūs į Čiurlionio 
paveikslus, bet tai vargiai ar 
būsiu ką pasiskolinęs; čia gal 
tai tik atsitiktini sutapimai, o 
pamėgdžioti, jį taipogi nėra 
man tikslo.

Pustrečio tūkstančio paveikslų
Kokius savo darbus laikau 

vertesnius, tai tuo tarpu var
giai ką galėčiau teisingiau pa

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

se Amerikos Valstybėse.
Paties daT’ininko

Kokia Kazio ^imouirę 
kūrybos vAr" i- b • ■' •?
ta io kūryba ” b' '

pa:

gero nesu sukūręs, netgi gai
liuosi, kad daugelį savo darbų 
esu išleidęs į pasaulį menkus ir 
neužbaigtus.

Iš viso paveikslėlių ir pa
veikslų esu padaręs apie pus- ; 
trečio tūkstančio. Daugely iš 
jų vaizdavau ne realų pasaulį, 
bet iš Visatos nenusakomas vi
zijas, kurias kartais matau sa
vo vaizduotės ypatingoje švie
soje, tarytum ekrane. Taigi, re
gėtus vaizdus bandau atkurti 
Apskritai vaizduoju fantasti
nių regėjimų akimirkas ir savo 
tautos praeities bei dabarties 
vaizdus, liaudies meno — kry
žių, audinių, dainų ir padavimų, 
— kuriuos komponuoju įvai
riais pavidalais bei motyvais.?

o apia tO:. žmonių miestus, ke- Visa tai darau taip, kaip su
kus i- tiltus. Kita kompozici- gebu....

i ■ slavau "Žmonijos ki’imo: 
i dai kitus. Šie pir-

•m ' ' ' ’ ’ "

Mes kalbame
>ai, kaip 'buvo pasisekę, .nekalame apie save

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui į 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”, “antiųue taffe
ta” paprastai $1.98, dabar tik ..................................................98c

40 coliu vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ....... ..............................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
*2.98. tiktai ............................................... .....................$1.89

Grynu spalvų Fortisan ir Metallic Oloth nžnolaidoms tik $1.09 
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite Sn kiek

vier.n pirkiniu virš $20.00 gansite vienai suknelei medžiagos 
train if'vann
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiam 
ir nuotaikoms "laces”, satiną, taffetą, "brocades”, Shantun? ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigia
kainas.

STEIN TEXTILE"CO.
1306 SOUTH UHIOK AVENUEi

Prašome aiškini įsidcinčli atlre^ — 1X0,1 ,*O. I \ , nes Stein
Tevtiie* yra tik šioje vietoje ir jokių skyrių neturi.

! blokas j rytus ii,to llalsted St., H/į, bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitė ie iki 5:S0 vai. vak.
Tei MIOnroe k 8152 FREE PARKING

i tik) osnio negaliu 
pasiliko Petro-

»rade. (
į- mą kartą s» dideliu aavo 

'.o skaičiumi dalyvavau 
:**’0 metais apžvalginėje dai-

i « sakyt:.

tarodoje Kaune.
'70 metų suk- .-į- . t ta;au įvesdintas į. dailininkų-

Nepalankiai sutiktas ir nei-|šinio autorii’-' r, ‘ ' u 'arpa. "a p tai
giamai įvertintas Kazys Šimo-. ties dailininko ^mnentavimuo, • aunu ia i įninku",

gimciai visiškai svetimas ama-I . ... . . . . . __ ____6 , ' ^ ..... nis nepalūžo ir nenusimme, nu- apie snvo '’-vvnn-- ■'n b"’
tas buvo atgrasus, taigi, isbu- . , . . , (<T. ,. ._. ° • tolęs nuo viešo gyvenimo, uz- kūrybą, prvadmtus Keli z -ves Dėdės Šamo krašte vos vie- ,,v . OJ ....... . , , „sidaręs savy ir savose minty-! dziai apie save ir savo darbus . 

se, bendraudamas tik su retais' kuriuos jis parašė 1943 m 
, . .. x . ... bičiuliais, tik su tais, kurie jo, Kauno Valstybinio radiofono

V^.’ . uyiOn rau e rneni ’<a kQpybą vertino palankiai ir reportažų ciklui “DaUininkai 
prigim is. i skatino nenusiminti dėl pirmo apie save ir savo kūrybą”. Ka-

• • p. . nepasisekimo, pradžioje gyven- zio Šimonio pasakymas per-
'ankariiiomenS*n,n damas gana sunkiose sąlygose, tiekiamas tim pač;ame pavida-

U 1 ' išvystė našią kūrybinę veiklą, j le, kaip patiekė dailininkas šio
Būsimas dailininkas, Kazys1 ilgainiui pasidarydamas vienu rašinio autoriui, minėtų radijo

Šimonis. Tėvynėn grįžo 1910 iš produktingiausių mūsų dai-1 reportažų buvusiam tvarkyto- 
m., o sekančiais 1911 m. buvo lės kūrėjų. Kazys Šimonis ne-1 jui:

vęs
nerius metus, pasinešė per At
lanto vandenyną atgal j Lietu-

pašauktas caro armijon kari
nėms prievolėms. Karinė tar
nyba rusų Caro armijoje lie
tuviai visada būdavo nemaloni, 
tokius pat nemalonius jaus
mus išgyveno ir Kazys Šimonis 
iš pradžios, bet vėliau ta tar
nyba jis buvo net patenkintas.
Jį, kaip įgudusi braižytoją, pa- zinei tapybai, 
skyrė į inžinerijos pulką, Kije
vo mieste, braižytoju, o ten

priklausomybės metais sukūrė
ne šimtus, bet turbūt peV ke
lius tūkstančius įvairiausių dai 
lės darbų — mistiškai fantas-i 
tinių regėjimų ir natūralistinių 
Kauno senamiesčio įdomesnių 
namų bei gatvių piešinių — vi
siška priešginybė jo bendrai vi-

— Kalbėti į žmones apie sa
ve bei savo darbus, manau, ne 
kiekvienam yra drąsu, — taip

Iliustra torius

— Anonimas.

pasidariau 
kokiu be-) \

veik ir šiandien tebesu.
I- fantastiškos 

kompozicijos?

"Kas paveikė, kad dažnai 
’irbu fantastiškas kompozici-, 
’as? Tai ig dalies įgimtas tė-^Ęp

pal’kimas. O svarbiausia,,® 
‘■ai pasiskaičius Vydūno raštus. E? 
kuriuos daug kartu esu pers-, Ep 
kaitęs, ypač filosofinius jo kū- ® 
rinius. Jo raštai man turi ypa- ® 
tingą šviesą, kuri peršviečia1 ® 
visumą ir parodo ypatingą pa- Į ® 
šaulį su jo begalinybėmis. Tatai ® 
mano paveikslų turinyje daž-T®

SMarti Fedsrai Savi
— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

F S

susidarė palankios sąlygos 
mokslo žinioms papildyti, svar
biausia, pasinešti į pamėgtos 
dailės srities studijas. Dailės 
meno žinias sėmė išimtinai iš

Tuo pačiu laiku Kazys Šimo
nis pasireiškė ir kaip gausus 
bei savitas knygų iliustrato
rius: jo piešiniais buvo papuoš
tos “Lietuvių liaudies dainos”

įvairių šios srities knygų bei Pierre Benoit romanas "Atlan- 
vadovėlių, taip pat lankydamas' tida”, arabų pasakos "Tūkstan- 
meno muziejus ir dailės paro- Į tis ir viena naktis”, visi išlei3- 
das. Tuo metu Kazys Šimo-, ti Šiaulių Kultūros” bendrovės;
nis piešė daug, iš pradžios ko-1 ■ ■ ........... . ■
pijuodamas jo dėmesį patrau- hllll>iaillllHllllllllllllllllllllllllitlllllliilll»
kusių paveikslų reprodukcijas, 
vėliau mėgindamas savarankiš
kus dailės darbus.V '
I

Karo sūkuriuose
Palankų mokslinimosi mėtį 

nutraukė 1914 m. prasidėjęs

OUR MINDS ARE IN 
THE GUTTER

(RAIN OVTTERS THAT IS) 
Free Estimates 

On All Types of Gutters 
and Downspout Work

Remember tuo that we nrc opan 
Mon. & Thnr^. Evcs. ’til !>.

pirmasis Pasaulinis karas, ku-1 Wc feature a complete line <»f Sheet
ris į savo audringus sūkurius 
įtraukė ir Kazį Šimonį: jis su 
Rusijos armija dalyvavo Gali
cijos, Lenkijos ir Lietuvos „ . . . . „ A-__
frontuose. Įvykus 1917 m. re-'^^^ ^rcber 3-00»5
voliucijai, Kazys Šimonis rusų Your M”Tai*sS? store

Metai Supplics for do it yourself 
prop et*.

SOUTHWEST METAL 
FABRICATION CO.

XII armijoj, buvo išrinktas lie-
iiiiiiiiiiiiilliillllllllllilllllilllillllilliiiiin

Siųskite dovanas ank 

stl Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefonuo 

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 ROBUS, Medžiagas, 
Vaistus, Maistu ir 1.1.

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ 

VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

Reikalaukite mūsų naujo katalogo

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC
220 S. State Street, sulte I2H0 

Chfoapo 4. Illinois
TbI.: WAbash 2-93.M

Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji Įstaiga. f

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
. z

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

Standard Federal Savings
' z

l'^lj

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: Virginia 7-1141

t

JS

Mes turime tiesiogi
nę sutartį su Intou- 
rlst Maskvoje nno 
1947 metų.



DIENRAŠTIS DRAUGAS CHTCAGO nJJ^’OTS šeštadienis, 1957 rugsėjo 28

Žingsnis į žvaigždynus
ALGIS BARAKAI S KAS, Detroit, Mich.

* •

Spaudoje ne kartą buvo ra- judėjimas erdvėse, ar meteorai 
šyta apie geofizinių metų di- netrukdys žmogui tarpplaneti- 
džiuosius mokslininkų pasinio- niam skraidyme, kaip tirštai 
Šimus tirti gamtos erdvės ir ultra-fioletiniai spinduliai ko- 
žvaigždynų paslaptis. Viena iš šia erdves, kaip stipri žemės ir 
priemonių tiems tyrinėjimams kitų planetų trauka arba gra- 
— dirbtinis mėnulis. vitacija, kas iš tiesų tos šiau-j

o . .... .... . rėš pašvaistės, kaip jos susi-Satelitims menulis yra sfera, . . . * , , • '. .. . - daro, kas tos Auroros, kokio ltunnti 20 colių diametrą. Jo; ’ . ... , ’ , . I
kevalas yra 1/33 colio storu- ’t,prun'0 "Kantinių dulktų, 

•j j x i * bei jvainų gazų spaudimas tar-mo ir susideda iš ketunų me- *. . . : . - ,pe planetų ir žvaigždynų, kaiptalų. Tie metalai yra taip su
formuoti į penkius sferos klo
dus, jog sfera yra atspari la
bai augštai aerodinaminei 
temperatūrai.

yra" “išsipūtusi” Žemė ties ek
vatorių, kokia tikroji Žemės | 
forma, kokios galimybės kon
troliuoti klimatą, turėti tolimui 
distancijų oro pranešimus, į 

Prie sferos iš lauko yra pri- , transžemyninius televizini u s i
tvirtintos keturios antenos, 
kurių uždavinys perduoti radi
jo bangomis žemėje esantiems 
mokslininkams satelito mecha
nizmą pagautas informacijas 
iš berybės erdvės.

Satelito vidaus mecnanizmas 
yra miniatūrinis, sveria vos 
10.5 svarus ir labai komplikuo
tas. Šio mechanizmo pati šir
dis yra 13 uncijų radijo siųs
tuvas, vadinamas Minitrack. Į 
šį siųstuvą įvairūs elektroni
niai aparatėliai perduoda sa
vus signalus, o jis juos pasiun
čia žemei. Šis siųstuvas yra 
tuo nuostabus jog vienu signa
lu gali pasiųsti net • 48 kodek

telefonus ir ilgą eilę kitų klau-; 
simų. I

Tai viską padės atsakyti šis i 
mažytis satelitinis mėnulis, iš-! 
keltas į dausas 300 mylių nuo
toly nuo žemės paviršiaus. Šio 
satelito orbitinis greitis bus 
18,000 mylių (288,000 km.) į 
valandą ir apjuos žemę kas 90 
minučių. Esant geram orui, jį 
bus galima matyti paprasta 
akimi prieš aušrą ir vakaro ža
roj, kaip spindintis meteoras 
skriejąs žaibo greitumu Pietų 
danguje.

Kiek ilgai jis skries?
Šis satelitas ilgainiui pradės

DIRBTINIO MENULIO RAKETA

- —. -...
Ji yra 72 pėdų ilgio. Dirbt, mėnulis bus įdėtas į jos priekinę da
lį ir ji iškels jį į reikiamą augštį. Raketa baigiama išbandyti 
Martin fabrike, Baltimorėje, iš kur ji dus nugabenta į Floridą ir 
iš ten paleista į erdves.

suotus (coded) signalus, o jo prarasti savo greitį ir pamažėl 
siunčiamos radijo bangos be' ims skęsti į oro vandenyną, 
trukdymų gali 1 nukeliauti net■ Bet iki tai įvyks, praeis dau- 
4,000 mylių. Tai bene bus pats gel laiko: kelioliką (mėnesių, o 
naujausias išradimas elektrom- gal ir ilga metų eilė. Šiuo mė
toj. tu tai sunku pasakyti, nes erd-

Šiam mėnuliui sekti ir pri- vės dar nepažįstamas pasau- 
imti jo siunčiamus signalus, lis, o satelitas pirmutinis ke-
Amerikos žemyne pastatyta 
daug stočių, pradedant Mery- 
land valstija ir baigiant Čile, 
Pietų Amerikoje. Be to, tokių 
stočių apsčiai pristatyta Euro-

liaujantis svečias į jas
Šiuo momentu, tikiuos, kad

ne vienam skaitytojui kyla 
klausimas, kaip gi pagaliau tas 
satelitas bus ten iškeltas, iš

Iššauta raketa su satelitiniu 
mėnuliu iš Cape Canaveral, 
Florida, ateinančių metų pra
džioje, stipraus Viking tipo pir
mosios stadijos motoro, bus 
iškelta per 150 sekundžių 36 
mylias į augštį. Raketa pasie
kusi šį augštį automatiškai iš
šauna nosies konusą, kuris 
pradžioje skridimo dengė sate
litinį mėnulį nuo aerodinaminio 
karščio. Po keletos sekundžių 
išsibaigia pirmosios stadijos 
degamoji medžiaga. Motoras 
sustoja. Raketa keletą sekun
džių skrenda inercijos jėga. 
Tuo. metu automatiškai atsika
bina išdegusi pirmoji stadija 
ir nesužalota nukrenta į Atlan-

Nuniatytoj orbitoj
Raketiniam vežimui pasie

kus 300 mvlių, reikiamą augš
tį, antrosios, nor3 jau ir išde
gusios, stadijos pagalba, tre
čioji stadija įlaviruojama .tie
siog į mokslininkų pramatytą 
orbitą. Kadangi šiuo metu 
raketinis vežimas neturi pakan
kamo greičio paleisti mėnulį į 
jo orbitą, tai centrinė kontrolė 
padega trečiąją stadiją. Ši sta
dija per keliasdešimt sekun
džių pasiekia reikiamą 18,000 
mylių į valandą greitį, automa
tiškai “švelniai” išsiskiria, jos 
■’alys išsisklaido, o mėnulis pra
deda skrieti savame, mokslinin
kų numatytoj orbitoj. Šis 
18,000 mylių į valandą greitis 
yra ląbai svarbu išlaikyti mė
nulį jo orbitoj. Jeigu greitis 
bus perdidelis, mėnulis nuklys 
į dausas; greitis per mažas — 
mėnulis neužilgo taps žemės 
gravitacijos auka.

Kas toliau?
Kas bus po Vanguardo?
Vanguardo mokslininkai ti

kisi išvystyti tąrpplanetinius 
skraidymus dar jų pačių gyve
nimo laikotarpy. Po didesnių 
žemės satelitų, Vanguardo di- 

Antroji stadija rektorius Milton W. Rosen ti-
Atsikabinus pirmajai stadi- ki- kad sekantis žygis bus ins-

itrumenLus nešanti raketa įljų metų kelionė su dar kolkas 
Mėnulį. nesuplanuotom super-raketom,

Po to, galbūt, raketa su te- bus reikalinga nutiesti tjjtą 
levizijos aparatais užrekor- per 40 milionų mylių nežinios 
duoti Mėnulio topografiją dar žiotis, esančias tarp dviejų 
prieš žmogui ten įkeliant koją. kaimynų mūsų solarinėj siste- 
Po mėnulio seks Marsas. Dve- moj.

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202
SEPTEMBEK-KUGSFJO 26. 27, 28 d. d.

SELF
SERVICE

jai, centrinė kontrolė padega 
antrąją stadiją. Šios stadi
jos Aerojet motoras raketą ne
ša apie 11,000 mylių į valandą 
augštyn. Bet po 150 sekun
džių skridimo išsibaigia kuras 
ir motoras sustoja. Šiuo metu 
raketa randasi 130 mylių augš- 
tumoje. Išdegusi antroji sta
dija automatiškai atsipalaiduo
ja, bet neatsikabina nuo rake
tos kūno ir lydi likusį raketi
nį vežimą iki 300 mylių augš
tumos inercijos jėgos stumia
ma.

Šis lydėjimas turi gana dide-

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iš tolian

K. EIDUKONIS
2313 W !)lst St., Chicago, IU. 

Tel. PRescott ft-2781

Gii AND AKMAGNAC 21 yr. old ‘ 
Imported Brandy Fifth $4.98

ASBACH URALT Fifth $5.59

IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.29

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

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

ASSORTED GERMAN WINES Fifth ggc
Case of 12 bottles $11.45

IMPORTED FRENCH SAUTERNE Fifth $-|.29
Case of 12 bottles $14.95

IMPORTED PORTUGAL Port Wine Fifth $-|.69

COINTREAU LIQUEUR or Fifth $4 98

to Vandenyną apie 230 mylių lę svarbą satelitinio mėnulio 
poje, Azijoje ir Ramiojo Van- kur žmonijai tieks tiek daug! nuo iššovima vietovės. Likęs ke- daugas neg antrojo.

nuostabių ir vertingų informa-1 raketinis vežimas dabar ke-, ...
cijų? ' nauja apie 4,000 mylių į valan-pe stadijoje įtaisyti raketos

Hn 45 lainsnin karimu anp-atvn l “centriniai Smegenys , kurie

denyno salynuose.
Kokia, pagaliau, žmonijai

nauda iš to satelito?
ŠiK satelitas kartą iškeltas į

dausas yra žmonijos ausys ir 
akys beribiuose žvaigždynuose

Kaip tas mėnulis taps iškeltas
Šį žygį atliks raketa vadi

nama Vanguard. Jos ilgis sie-

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialvbė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

HEINEKENS IMPORTED BEER. Case 
of 24 bottles $725

bei pranašas ateities kultūrai, kia 72 pėdas (maždaug kaip 7 
naujam pasaulio veidui. Jo, I aukštų namas) ir sveria 11 to- 
satelito, vaidmuo ne tik liečia nU- Satelito į dausas iškėlimo 
žvaigždynų tyrinėjimą, bet taip procedūrą- palengvinti, raketa 
pat pačios žemės ir ją supančių padalinta į tris dalis arba sta- 
erdvių, nes mokslininkų šiuo dijas. Kiekviena stadija turi 
metu turimos žinios dar nėra savo motorą ir tam tikrą kiekį 
pilnai tikros. \ i kiekvienai stadijai pritaikytą

kurą. Išdegusių stadijų atsi- 
Ką naujo duos dirbt, mėnulis? kabinimas nuo raketos kūno ir 

Konkrečiai, ką Šis mėnulis naujų padegimas, kontroliuoja- 
pasakys? Jis pad'ės moksli- mas specialiai pagaminto elek- 
ninkams atsakyti į sekančius troninio aparato, vadinamo 
klausimus: kaip tuščia erdvė, “proto smegenys”. Šis apara- 
kaip dausose susiformavę žvai- tas randasi raketos centrinėj 
gždynai, kaip dažnas meteorų kontrolės celėj.

dą 45 laipsnių kampu augštyn,
Afrikos ekvatoriaus link. ją kontroliąvp skridimo metu.

DĖMESIO!
Asmenims, kurie siunčia siuntinius savo ar
timiesiems į Lietuvą ir Tolimąjį Sibirą ! ! !

MES TURIME 100% VILNONIŲ ANGLIŠKŲ IR VIE
TINIŲ MEDŽIAGŲ PAGAMINTŲ PAGAL EUROPOS 
MAD9 DIDŽIAUSIAME PASIRINKIME. TAIP PAT PAR
DUODAME ŠILKUS. MEDVILNES MEDŽIAGįGAS. NY- 
LONS, IMPORTUOTA INPILAMS MEDŽIAGA. UŽUO
LAIDAS IR KT. UŽ LARAI PRIEINAMAS KAINAS.

Atvykite pas mus ir jūs daug
SUTAUPYSITE

fl pirkdami pas

LINKER’S 
TEXTILE FABRICS

1304 $0. UNION AVENUE 
Chicago T, lll. Telef. CAnal 6-98T5

1 blokas į rytus nuo Halsted St. ir 1 */a bloko j pietus 
nuo Roosevelt. Road

FREE PARKING KITOJE PUSfiJE GATVftftS

ATNEŠĘ šj SKELBIMU GAUSITE 
YPATINGA MUSŲ DOVANA

40,000 GAZU KŪRENTI LEIDIMŲ 
JAU ČIA PAT!

VLADAS KLASH YRA DIDŽIAUSIAS 
NEPRIKLAUSOMAS PARDAVĖJAS

SIEGLER GAZO KROSNIŲ,
VISOJE ILLINOIS VALSTYBĖJE

DAVINIAI (RODO. KAD VIRŠ 3.000 SIEGLER GAZO 
KROSNIŲ BUVO PARDUOTA Iš T0WN 0F LAKE 

UTILITIES KRAUTUVES PER PASKUTINIUS ŠEŠIUS 
METUS! PIRKITE Iš GERIAUSIOS VIETOS. KAM 

PERMOKĖTI? MŪSŲ PATYRIMAS. DIDELE APYVARTA 
IR MAŽAS PELNAS JUMS UŽTIKRINA GERIAUSIA 

PIRKIMĄ VISAME MIESTE!
Naujas “PRESIDENT” Gazo krosnis 

ŠILDO KAIP MAGIJA 
(dargi su uždarytu gazo tiekimu)

PRESIDENT 550 z
Apšildo iki 5 kambarių . . . 50,000 8.T.U.
. . . Auksinio rusvumo arba charakteringo 
odos atspalvio, porcelano, emalio užbaigi
mas, 28 %" aukščio, 33’ pločio ir 23" vi
same gilumo ... 4" šilumai anga . . . Va" 
gazo vamzdžio sujungi
mas . . . Apytikriai siun
timo svoris 300 svarų.

GAZO MAMŲ KROSNYS
KAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODftL

KAD SIEGLER PATSAI APMOKA
SUTAUPYDAMAS KURO IŠLAIDAS!

KAINA TIEK 
ŽEMA TIK___

I ftVOt&.l

$149 50

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

 CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. VVestern Avė., 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. 49thCt„ Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

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

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier fi_1882

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM j VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinėių ilgą patyrimą

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

1

Pradėki! Tauto l Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN t 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ild 310,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSN
4071 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretortua

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p

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

9
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JAV KNYGOS PASAULYJE
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Lietuviu Prekybos Namai
Prekės be broky, sugadinimu, klientu sąskaitos neparduodamos Finansy Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesiy.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS,

M

K

1

VISOS PREKES JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

.. !~ k J...
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Naujausi 3-jų ir 4-ių dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, moderniško styliaus
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo metu tik ................................................ $180 — $250

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelow, A. Smith, Magee, su aukso įaus-
tais siūlais, 58 meti, stiliaus tiktai ........... .................................................... .......... $69 iki $129.00

2-jų dalių softb ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar mahogany su šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00

Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formlca viršumi pas mus
tik ................................................................. v.................................................................. $99.00 lkl $129.00

7 dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus r iešuto viršaus su nedegamu Formlca viršu
mi tiktai ............................................................................................................................. $129 — $149.00

8 dalių valgomo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250 
10 dalių Daniško stiliaus, riešuto medžio, ar šviesaus mahogany parduodami po $600.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už.................................. . ........................................ $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir įvairiau šių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% — 

40% 5 dalių chromo setus Formlca. viršumi pirksite pas mus už tik............................... $39.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Virš 200 miegamųjų Jūsų pasirinkimui Amerikos ir Europos Fabrikų. 3-jų dalių miegamieji

riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo............................................................ $149 — $200.00
Miegamieji augščiausios rūšies Brazilijos raud nnmedžio ar šviesaus mahagf.tai, )patingų 

stilių Nevv York parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybių ar pinigų pas 
mus............ ........................................................................ ,............................................................... $795.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO
Šaldytuvai 08 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor, General 

Electric, Hotpoint ir kitų ................................................................................................................... $159.00
Virimui Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai .......... .......................................... .........................$89.00
G.ASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moore*. Siegler, Queąer nuo.......................................$99.00 — 149.00
Televizijos a mira ta i: Rt’A, General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

nuo ................. .................................................................................................................. $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik .................................................................. $29.00 — $49.00
LInoleum 9x12 įvairiausių spalvų ir dydžių, geriausių fabrikų tik ............................................. $6.50

Viską Jūs pirksite pas mus pigiau — geresnės kokybės, naujausių stilių.

Jaunavedžiams viskas 1 metams išmokėjimui be palūkanų su mažais įmokėjfrnais.

Kas Turi Gerą Skonį — visky perką pas Lieponį

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais uždaryta

JAV knygos pasaulyje
JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif.

Andre Maurois veikalas, pa- torija, kaipo įvykių arena laiko 
rašytas 1948 metai?, pasirodė perspektyvoje. Maurois vadina 
Farrar, Strauss leidiniu, įvar- prancūzų istoriją “besitęsiančiu

stebuklu”, nuolatiniu balansavi
mu tarp, pražūties ir kilimo, vi- 

riausia Prancūzijos istorija, pa- sai priešingu reiškiniu anglų is- 
sirodžiusiu vienatomiame veika- torijai. Jis nėra pesimistas ir 
le. ateičiai. Prancūzija yra tarytum

Tai romanisto atpasakota is- Graikija jos žydėjimo metu an- 
torija. Prancūzijos istorija vi- tikintais amžiais. Prancūzija tei- 
sad buvo judri, dramatiška, ap- kė ir teiks idėjas žmonijai. Vėl 
vaisinanti romanisto kūrybines palyginimas su Anglija: Angli- 
galias, skatinanti imti iš tos is- ja preservavo imperines ir juri- 
torijos siužetus ir temas. A. dines Ramos tradicijas, bet 
Maurois paėmė Prancūzijos is- Prancūzija atgaivino tą dvasią,

r.

dintu: “History of France”. . 
Tą istoriją kritikai vadina ge-

tori ją, kaip ištisą įvykių mon
tažą. Iš po jo plunksnos ji išėjo 
kaip popularus istorijos skaily- 
mai, skoningi, kupini dramatiz
mo ir dinamikos, tikras požiūris 
individo į kolektyvo gyvenimą.

Vienok, autorius išvengė ta-Į sienas”, 
me veikale vien susižavėjimo is-

kurią nešė antikiniam pasauliui 
Atėnai.

“Prancūzija yra intelektuali
nė imperija”, — tvirtina auto
rius, — “kurios sienos išplitu
sios plačiau už jos valstybines

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

R H E E M

LOWBOY
*

ŽIEMINI
AIR-GONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

Romanas su stipria 
problematika

Myron S. Kaufmann’o roma
nas — išpažintis “REMEMBER 
ME TO GOD” (Lippincott) su
kėlė triukšmą šios dienos kny
gų lentynoje. Tame romane lie
čiamos tos problemos, kurios la 
bai nenoriai keliamos. Kada se
gregacijos temos liepsnoja pie
tų valstybėse, pasirodo neleng
va žydų kilmės amerikiečiui Har 
vardo universitete.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, Iii.

TOwnhall 8-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS. sav.

Marija Pasaulio Karalienė
Statula naujojo tėvų marijonų 

vienuolyno bokštely prie
“Draugo”

gia savo realumu, artėjimu į 
spaudą, ir tenkina suradimu 
kompromisų su užkeikta pro
blema.

Miestelis Kansas valstybėje 

Labai švelni, lyrinė knyga i

kametės mergaitės sąmonę ir 
jos gyvenimišką patirtį. Hero
jės tipas parinktas labai teigia
mas. Tai mergaitė, kuri myli 
visą pasaulį; kuri, kaip didelė 
svajotoja, sukūrė savo pasaulį, 
apie kurį težino tik ji viena. 
Knyga taip suįdomino leidėjus, 
kad netrukus bus išleista jos 
laida Anglijoje.

Prancūzės bodėjimasis 
gyvenimu

Didelis susidomėjimas skiria
mas prancūzės Francoise Sagan 
naujam romanui “Dans un 
Mois, Dans un An”, kuris išėjo 
Paryžiuje su dideliu pasiseki
mu, kaip ir ankstyvesnieji jos 
romanai. Netrukus pasirodys 
jo amerikoniškoji laida. Kaip ir 
kituose romanuose, Sagan vaiz
duoja bodėjimąsi gyvenimu, ne- 
radimą gyvenimo prasmės, 
smarkiai papildoma seksualumo 
ir psichinės degeneracijos. Jos 
romanų pasisekimą pirma aiš
kinta sensacija, nes autorė tė
ra tik dvidešimt dvejų metų 
amžiaus. Tačiau, vėliau, jos lie
čiamos problemos, vis daugiau 
ima sukelti rimto įvertinimo. 
Bodėjimasis gyvenimu yra bū
dinga šios dienos žymė. Jau
noji prancūzaitė instinkstyviai 
nuspėjo gyvenimo pulsą, o jis, 
pasirodo tas pats ir toj Prancū
zijoj, kurią Andre Maurois va
dina Idėjų Atėnais, ir toje pat 
Amerikoje, kur materialinio 
gerbūvio kultas ima stelbti vi
sus kitus.

padovanota Josephine Garson. VIRTORO K o 2ICO8 
Tai “Drives my Green Age” j uetnvišk gazolino stotis ir auto 

Į (Harper). Autorė vaizduoja ma taisymas
Remember me to Kansas valstybės miestelį AtliekamiI motoro remontai, lygi-

1 Aon i • j . , ? nimo dažymo darbai ir keičiamos1930 metais depresijos siautu- į

Romane
God” Richard Amsterdam sie
kia, kaip jprasta kiekvienam 
jaunuoliui, karjeros laimėjimų. 
Ir jo veržimasis gyvenime at
skleidžia jam vieną po kitos 
problemas, kurios triuškina jo 
iš namu išneštą pasaulėžiūrą, i 
Įvykių bėgyje jis pajunta daug Į 
kliūčių siekti nubrėžtų tikslų. ; 
Jis yra žydas, ir jo tautybė yra Į 
jo priešas. Richard Amsterdam 
ryžtasi išsižadėti savo tėvų ti
kėjimo, sutapti su kitais, be žy
mės, kad jis yra žydų tautos 
ir žydų tikėjimo. Jo meilė turi 
tragiškus posūkius, kada jo my 
limosios tėvas nesutinka su Ri
chardo ir jo pasirinktosios 
Wimsy vedybomis.

Knygos autorius, Associated 
Press reporteris, rašė romaną 
aštuonerius metus, ir visus tuos 
romano konfliktus, perturbaci- 
jas ir problemas surašė į 640 
puslapių. Romanas dažnai sle-

dalys
ly. Knyga įdomi ir tuo, kad vi- GALL-ME-MOTORS CO. 
sas romane minimos aplinkos 5759 s WESTERN AVĖ. PE 8-9633 
gyvenimas perkoštas per dvyli- .......... _ - , -

Jau laikas užeiti į . ..
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

INSURED

SIUNTINIAI Į LIETUVA — KALĖDŲ SEZONAS
ORBIS dantiniai 22 svarų svorio. Greičiausias pristatymo laikas. 
Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje, žemiausios kainos. Aukota 
prekių kokybė. Siunčiame viską kas 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 s v. lašinių

Galite Dasirinkti maistą kilogramais ir puskilogramais iš mūšų 
kainarasčių.
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
Chicago: 4414 M. Rockivell St, Chicago 32. IIL Tei. Y A 7-2445 
Centras: Toronte, Bathnrst St. 298, Toronto 2B, Ont, Canada

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 VVEST CERMAK ROAD Vlrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS ,

r?

J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FR< ntier 6-1998 
PATARLE SAKO:GERAS PATARIMAS

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

Atdara kneuien iki u .al„ pi tinau n kalt iki it vai Sekm. uždaryta

RCR 40 MfTU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA II 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

• INOIOVI

403$ Archer Avmm T.l. LA3-&nt
AUOUST SALOUKAS Nm

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvu, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

F. RAUDONIS Ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4TII

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo U iki 4:30.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
»555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1688

R K Pletkieartcz, prez.: R. K. Metkleiriea, sekr Ir advokatas

Mokam* sokMuft dtvldendiia. Keikiame taktu. Parduodame Ir perkame 
valatyhta bonus Taupytojams patarnavimai Bemokamai.

PravlAklte taupyti atidarydami sukalt, šiandien. Apdrausta iki <10,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 Ud 8 vai. vakaro; 
antr ir penk. 9 iki 5; treč. uidAryta, o neit. nuo 9 ild vidurdienio.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, 1957 rugsėjo 28

MONTREALIO LIETUVIŲ DRAMOS 
TEATRAS ATVYKSTA Į CHICAGĄ

Naujas mūsų kultūrinio gyve
nimo sezonas (kaip gerai, kai 
toks dar yra!) bus pradėtas ne
paprastu įvykiu: Chiacagon spa 
lio 12 d. atvyksta Montrealio

lodamas pasiekti daugiau lietu
vių, parodyti kanadiškių laimė
jime s.

Be įdomaus veikalo, čikagiš- 
kiams bus reta proga pamatyti

Lietuvių Dramos teatras, atvež-1 oilę aktorių ir modernų sceno- 
damas inscenizuotą Kazio Bo- vaizdį, kurį atliko Kazys Vesel- 
rutos legendą "Baltaragio ma- ka. Aktoriai čikagiškiams, be 
lūnas”. i abejo, girdėti, bet retai ar visai

Tarp Amerikos ir Kanados lie nematyti: Juozas Akstinas, Leo- 
tuvių kontaktas visada gyvas Į naa Barauskas, Vaclovas Kerbe- 
nes vieni intensyviai stebi kitų iįSi Bronė Malaiškienė Henri- 
gyvenimą bei kultūrinius pasi-Į kas Nagys, Birutė Pūkelevičiū- 
reiškimus ir džiaugiasi vieni ki-1 tė, Vytautas Sabalys, Ričardas 
tų gyvybiškumu. Tačiau tolimas Simaniūkštis, Viltis Vaičiūnaitė
atstumas yra didžiausia kliūtis 
pasikeisti scenos meno vaisiais, 
ir jau vien kelionės išlaidos nu-

ir Kazys Veselka. Scenos efek
tus paruošė Zigmas Lapinas.

Birutė Piik«levlėiūtė
“Baltaragio malūno" režisorė

Pasitaiko ir mažų netikslumų, pamoką turi būti veikiama, nu- dimą išspausdinti platesniu tira- 
Pvz. Los Angeles mieste leidžia- matytos rašinių temos, gana pla- žu.
mas laikraštis vadinamas "Lie-' ti ir lietuviu dailės ir meno pro- • Dail. P. Kaupas šią vasarą

Lietuvių Rašytojų draugija tjes kionjSi suakmenėjęs miškas, 
gąsdina ne vieną gerą užmany- ir visi Chicagos lietuviai džiau- Yellowstone narkas Grand Ca- 
m, ir užblokuoja ne vien, jdo- giasl, kad Montrea.io Lietuviu
mų ir gerai paruostą pastaty- Dramos teatras ryžosi tokiam ka> atsilankymas į Meksiką, jau-
mą arba koncertą. žygiui ir tokiai kelionei. Jie ne-

Montrealio Lietuvių Dramos kantriai lauks, kada šviesos nau 
teatras per eilę metų atkakliai jų, jėzuitų pastatytų, Lietuvių 
dirbo, statydamas sau profesio- Jaunimo namų, salėje užges ir 
nalinius reikalavimus. Eilė pas- pakilus užuolaidai, sušniokš Ud- 
tatymų — “Živilė”, “Bubulis ir ruvės ežeras, pakils migla nuo

tuvos Dienos”, nors tikrumoje 
tai yra ‘‘Lietuvių Dienos”. Vie
tomis ir kalba ne be trūkumų, 
pvz. autorius rašo “pieniindiiai” 
nors jau te rime seniai nusisto
vėjusį terminą — žinduoliai. 
Knyga daugiau skirta savo laik 
raščio ir savo grupės skaityto
jams, užtat uoliau atžymimi ras 
tieji “Keleivio” skaitytojai ir 
socialdemokratų kuopų nariai.

• Augštesn'osios šeštadieni
nės mokyklos lituanistinės pro
gramos 9-12 klasei, šitokiu pava 
dinimu iš spaudos išėjo 24 pusi. 
knygelė parūpinta JAV Lietu
vių bendruomenės centro valdy
bos. Duodama naujai sudaryto
ji programa tikybos, lietuvių kai 
bos ir literatūros: lietuvių tau
tos istorijos, Lietuvos geografi
jos, lietuvių dailės ir meno, dai-

grama, apimanti liaudies meno atostogaudamas Michigano pa-
pažinimą Lietuvos architektu- krantėse nupiešė eilę peisažų.
rą, praktikos darbus. Dabar tš-__________________________________
kyla reikalas — paruošti atitin- ’ * “ , .. 77,7^^t * i.. ’jJ 1 Krautuvėje "MARGINIAI”, ad-
xamus vadovėlius, mokslo prie- re8U: 2511 W. 69th St., Chicago
mones.

• “Draugo” Romano konkur
so jury komisija jau turėjo pir- , 
mą savo posėdį. Pareigomis pa
siskirstyta sekančiai: komisijos 
pirmininkas — B. Babrauskas, 
sekretorius — J. Kavaliūnas na | 
riai: P. Maldeikis, J švaistas! 
ir D. Velička. Paskutinis termi
nas rankraščius atsiųsti — gruo 
džio 1 d. Siųsti adresu: Romano 
Konkurso komisija, “Draugas” I

29, Illinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRcspect 8-4585.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W VVEST INN AND 

PICKiC GROVE
83 rd St. and WiHow Springs, Rd.
____Willow Springs, Ilinois

SUMA2INKIT SVORI ' 
GYVENKIT ILGIAU 

4545 W. 63 str., Chicago 29, III.' Suliesėkite ir išlaikykite liesumą

čių kovos, mormonų miestas, 
Texas, Floridos vaizdai, indėnų 
rezervatai. Autorius atžymi ne 
tik savo susektus duomenis, bet 
pasinaudoja ir platesne litera
tūra, taigi paduoda daugiau fak- j

• Grafikas A. Krivickas, dės
tąs Vasario 16 d. gimnazijoje, 
Vokietijos Krašto valdybos už
sakymu paruošė eskizą vykusio

Gydytojo priežiūroje
Skambinti po 2 popiet

nų, tautinių šokių. Programa vaikams žaidimo — “Kelionė ap-
paruošta rūpestingai ir praktiš
kai, paskirstyta kas kiekvieną

Dundulis", “Pabudimas” — ste- laukų ir malūno, kur gyvens Bar kurie gana įdomūs, kaip pvz 
bindavo žiūrovą geru pasinio-1 taragis su savo dukra Jurga,
Šimu ir šviežumu, gražiu sceni
niu apipavidalinimu, kolektyvo

kur jaunasis Girdvainis švilps 
su obuolmušiais pas jaunąją, po

ir individualių aktorių vystymu- rins ir verkšlens Uršulė ir kva
tokis Pinčukas, drebės Raupys 
ir krykštaus Marcelė...

Skambės legenda, nupinta iš 
ilgesio ir meilės, džiaugsmo ir 
graudulio, šypsenos ir susikrim
timo, ir mes būsime visi vieno j 
kraujo ir vienos girdies, vienų 
atsiminimų ir vieno ilgesio bro
liai.

dėstymas apie tyrų kilmę arba 
informacijos, jog Texas valsty
bėje yra ūkių, užimančių 1,500, 
000 akrų žemės; įdomus ir aiš
kinimas apie pietinės Floridos 
salų vardą — Key West; tas pa 
vadinimas kilęs iš ispanų žodžio 
Caio Huesta — kaulų sala, nes 
ten rasta išmirusių indėnų lie
kanos. Nevisiems bus žinomas 
faktas, kad JAV-se negrai turi 
14 savo bankų, 100 paskolos

K- Į įstaigų, 60 taupymo ir skolinimo 
bendrovių, 60,000 parduotuvių

KRONIKA

si. Šio sezono pastatymas “Bal
taragio malūnas” yra neeilinė 
premjera mūsų išeivijos sceno
je, sukėlusi didelį susidomėjimą 
ir pripažinimą recenzentų ir gau 
šių žiūrovų tiek Montrealyje, 
tiek išvykų spektaklyje Toron
te.

Kazio Borutos legenda “Bal
taragio malūnas” — veikalas, 
gal vienintelis toks savo polė
kiu, puošnumu, įvairumu ir lie
tuviškumu mūsų literatūroje. e Amerikos įdomybės — ši- 
Kaikurios to veikalo idėjos kad ; tokįa antrašte naują leidinį spau 
ir buvo kritikuojamos, tačiau ldai parUošė S. Michelsonas, iš- 
ir jos yra tokiu nedogmatišku- leido “Keleivis” So. Bostone, 
mu ir liaudišku humoru praves- i Knyga turi 96 puslapius, pa- 
tos, kad meninės veiklos vertės pUOšta. vertingomis iliustracijo- 
nemažina. Šis veikalas, parašy- mįs Aprašomos tikrai įdomios
tas iš nepaprastos meilės Lie
tuvai ir lietuvių tautosakai, ta
po labai dėkinga scenine medžią 
ga Birutės Pūkelevičiūtės ir Ka
zio Veselkos rankose. Jie šį vei
kalą kopiūravo ir pertvarkė sce
nai į tris veiksmus. Režisūrinį 
darbą atliko Birutė Pūkelevičiū
tė, pasirinkusi koncertinį pasta
tymo stilių. Tokios rūšies spek
taklio išeivijos scenoje dar ne
same turėję, tuo labiau jis yra 
įdomus, o taip pat ir visų lietu
vių laukiamas, nes žodžiai apie 
Lietuvą yra visada brangūs, ir 
jų šiluma iš naujo jungs ir gai
vins visų lietuvių širdis.

Lietuvių Rašytojų draugija 
ėmėsi iniciatyvos pakviesti Mon
trealio Lietuvių Dramos teatrą 
į Chicagą ir pristatyti ‘‘Baltara
gio malūną” lietuviškojo teatro 
ir kultūros brangintojams. Tai 
bus puikus teatrinio sezono ati
darymas Chicagoje. Teatro ko
lektyvas nepaisydamas vargi
nančios kelionės, džiaugiasi ga-

vietos, kaip Juodųjų kalnų šlai
te iškaltų keturių prezidentų 
biustai, įspūdžiai ‘Los Angeles 
ir San Fracinsco miestuose, mir-

ir 25 didesnes draudimo draugi
jas. .Jie leidžia 150 laikraščių, 
keliolika žurnalų, yra savininkai 
184,000 farmų; kasmet 10,000 
negrų baigia kolegijas ir univer
sitetus JAV-se.

Autorius, apimdamas tiek 
daug dalykų, palyginamai, nedi
deliame leidiny, jau nebegali per 
teikti savo kelionės įspūdžių; 
vieton gyvų reportažinių apra
šymų, knyga darosi sausesnių 
surinktų duomenų konspektu.

GERA ŽINIA ŽMONĖMS 
KURIE SIUNČIA PINIGUS 

ARBA SIUNTINIUS 
į LIETUVA

Dabar mes jau išmokėsim 
10 RUBLIŲ (NE 4) 

Siunčiant pinigus per 
mūsų banką į

LIETUVĄ
Pristatymas garantuotas 
ir gausit? kvitą su jūsų gi
miniu parašu. Daug kas 
anksč’au 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. 

Telephc'ne ERanklin 2-4100
Member Federal Deposit 

Insurance Čorporation

link Lietuvą”. Numatoma tą žai f
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Pagelbėkite Dabar Savo 
Giminėms,

Draugams ir Pažįstamiems

Atvykit į PALATINE BARG AIN 
BASEMENT, ir jūs būsite nuste
binti, kokį didelį- pasirinkimą čia 
rasite -įvairiausių medžiagų lie

kanų.

Dabar, kai jau negalima siųsti 
dėvėtus rūbus, jums dar mažiau 

j kainuos pasiųsti .medžiagų liekanų, 
kuricU 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
i'itiiiiimiimiiiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiim

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. U I N K I T 1 H

IUO2 H. I’alrflt-ld .Ve., (Illngo 2» 
Td. HEnilock 1-8037

VertUnai — Pilietybė — Laiškai
tuodu puuiokus HneS karą baigęs 

i'Ugu liilVcrallelų
I dol. 25 ct. X»L — prlvMčtou 

• eitu, lugAtuu durys po kairei, ari 
■ » Cinu gutvNr Ir California Avė.)

Watch Crystals 
REPLACED

A vvritten 
guarantee 

on
vvatch repairs

CORRECT TIME
MARTIN

1555 W. BSrd St., at Ashland 
2nd floor

DEarborn 2-1016 Remkite dien. Draugą!

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
levu Marijonų Kongregacijų, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus 1 kunigus. TBval Marl- 
lonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje 
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokitgs po Paneles Švenčiausios vėliava; 
stokite } TBvų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novldų vedėjui. Laiške pažymėkite klek 
mokslo baigėte, kiek amžiaus Ir koks svei
katos stovis Lalška siųskite žemiau paduotu 
adresu

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia paa save kandidatus J brolius, kurie 

)t.ų Įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bužnyčlose ir kitur. labai pageidaujami mokų kokį amatų Norintiems
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jfigas, gyvenimų ir sveikatų Dievui lr Panelei Sven 
Slausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcijato vedėju 
pažymėkite amžių, sveikatos stovĮ lr užbaigtus mokslus.

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

IŠPARDAVIMAS

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

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3 U vardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, 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 BONDING COMPANY ‘

AMERICAN INDEMNITT COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY
FIREMAN’S INDEMN1TY COMPaNT 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE ft MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL KIRE INSURANCE COMPANY
PEARL ASSURANCE COMPANY 
RELIANCE INSURANCE COMPANY

- UNIVERSAL INSURANCE COMPANY
WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
VVESTERN CASUALTY & SU RETY COMPANY

‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underveriters

O’MAUEY and McKAY. Int.
VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ, 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS 
SIUNTIMUI | EUROPA.

222 W. Adams St.
Telefonas CEntral tf-5206
_____________________________________________

Room 800

/?

VAISTAI LIETUVON!
IR Į KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

VYRAI MOTERYS
Susipažinimui siūloma

RIBOTAM LAIKII $2.00 
Pydo - Massage — Physical Therapv 
—- Foot Techniųue padeda kraujo 
cirkuliacijai.

ANTHONY GVCOIARDI, Mamcur 
7857 S. Halsted St., Room 20« 

Chicago, III.
Atdaras pirmad. ir ketv. iki 7 v. v. 

Skambinti sTeuart 3-3044, Eat. D.
O. susitarimui.

C

Dabar jūs galite pirkti BABUŠKA BRAND FARM STYLE 
CHEESE-SCRĮ čia pat Chicagoje. Pagamintas senovišku būdu 
“taip, kaip bobutė kad gamindavo.” Gaunamas jūsų apylinkes 
krautuvėje arba reikalaukite, kad įo parūpintų tuojau pat.

. E. ZUERCHER & CO., 313 N. Carpenter Street
Chicago 7, IU. MOnroe 6-6692

RIMIFONAS
STREPTOMICINAS

PENICILINAS
SEROMICINAS

LARGACTILIS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA nž žymiai 
papigintą kainą

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar 
už jardą tik ......... $5,50

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšė. 
specialiai už jardą
tik .................................. s-| .00

/

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

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

Telefonai BRunsuick 8-8419 ir 8-9494 

Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų

COMPTOMETKK) MAŠINRAŠČIO 
MOKYKLA PRADEDA 
RUDENS SEMESTRĄ

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

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MOŠŲ KAINOS MAŽESNES 

NEGU KITUR!
— o ---

Pasirinkite medžiagas tiesiai iš 
ritinio ir jums nukirps kiek 
yra reikalinga vienai eilutei ar 
kelioms.

Pasirinkimas didžiausias

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

HELFAND’S TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Avo. Telefonai: MOnroo 6-1210
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS CCalau O

V* KIEKVIENA PIRKINI OCBIBJ O-OOUO
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 

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

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

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

DON’T SHOP ON SUNDAY
AJAX AUTO COMPANY 

AUTHORIZED OLDS DEALER 
7800 Stony Island Avė.

SAginaw 1-1400
OPEN EVES.

Nudėvėti Ir nebestiprūs baldai 
Naujai apkalami ir sutaisomi 

PRIEINAMOS KAINOS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

WALTER’S UPHOLSTERY 
CBELMEA HOTEL LOBBY 

LOngbeach 1-3000

HENRY S.

215 VVEST JACKSON AT WELLS

DIDŽIAUSIA MEDŽIAGŲ KRAUTUVE ŠIOJE 
A P Y L I N® J E

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Darbo valandos: Kasdien nuo 8:30 val. ryto Iki # vai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.

Tel. WEbater

9-4187

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

ĮRldfidaml Juozo Spalčlo alumlnlajua “8 t o r m 
Wlndows” langus. Juos turint nerelkfis rūpintis 
kiekvienų pavasari lr rudeni langų Išfimlmu lr 
sietelių sudėjimu. J. Spalčlo aluminijaus ’’8torm 
Wlndows” laikys tiek Ilgai, klek Jūsų namas sto
vės. Pašaukite mus dar šiandien Ir mes pada
rysime Jums tuos nuostabius langus.

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

JUOZAS SPAITIS
3239 So. Halsted Ht. Tel. Vlctory 2-8472
Galite skambinti kasdien arba atvykti J mūsų 
įstaigų nuo 9 vai. Iki « vai. vak. Pirmad. Ir ket
vlrtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRISMANTAS, sav.

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

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

XXXXXXXXXWX>COO< "'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC.

p 4 C I fl M AK SIUVĖJAU 
11 A rt I H ll A rt MOTERŲ ROBI

r'ninia moteriškų Kostiumų ir paltų užsakymus 
IŠ įvairių kailių užsakyti paltai duodami tano 
kėjimul. Jie toli pralenk’" savo kokybe gatavu* 
r pigiau kainuoja.

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

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooC
f
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAOO, ILLINOIS

VERTINA BALETĄ “AUDRONE
ALGIMANTAS ŠALČIUS, Great Neck, New York

Nepaisant, kad "Sovietskaja 
Kultūra” Maskvos kritikas ne
buvo patenkintas, jog naujieji 
lietuviški baletai ir muzikiniai 
kūriniai neatskleidžia šių dienų 
gyvenimo, A. Kalinauskas, jau
nas muzikas Vilniuj palankiai 
sveikina paskutinį Juozo Indros 
baletą "Audronė”, už kurį LTST 
valdovai visdėlto išdrįso paskirti 
18,000 rublių premiją.

"Audronei” libretą parašė ir 
žodžius sukūrė baletmeisteris V. 
Grivickas. Anot A. Kalinausko 
daugumas “Audronės” siužetp 
vingių primena Lietuvos Didžio
jo kunigaikščio Mindaugo lai
kus. "Tai yra herojinė lietuvių 
poema apie tėvynės meilę, gau
siai perpinta karštos asmeniš
kos meilės motyvais”.

Baleto vyksmas esąs įdomus, 
intriguojantis, visumoje išlaikąs 
įtampą. Vykusiai ir logiškai su

Jei baldų reik, 
pas Rudaitį tiesiai eik
Didžiulis pasirinkimas baldu, pečiu, televizijos aparatų, šaldytuvų, ki

limų skalbimo mašinų ir daug kitų prekių. Kainos žemiausios Chieagoj. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos, net iki 3 metų.

■a**—
i • >.

£-1

99

komponuoti perėjimai iš šokių į 
pantomimas ir atvirkščiai; kia 
sikinis baletas vykusiai esąs per 
vedamas į lietuviškus tautinius 
šokius. Kalinauskui kaikuriu šo
kių ir šokėjų vaidmuo esą, per
temptas — jų galėtų išvis nebū
ti.

Atskirai A. Kalinauskas ap
taria Juozo Indros muziką, kuri 
anksčiau susidėjusi iš smulkių 
kamerinių kūrinių, chorinių ir 
solo dainų. Baleto muzika esanti 
spalvinga, liaudiška, gausiai pa
naudojant folklorinius elemen
tus. Muzika esanti glaudžiai su
sijusi su scenos vyksmu net sti
muliuoja ją. Vykusiai į muzikinį 
audinį įvestas choras ir labai ge- 

' rai kad jis dainuoja be žodžių, 
tuo neįnešdamas disonansų į 
pantomiminę baleto kalbą. Ka
linauskas pasigenda balete pla
tesnių simfoniškai išvystytų mu

e** '* . • ■?bs* "Y
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zikinių paveikslų, dažnai iš emo
cinės muzikos nukrypsta į iliust- 
ratyvinę muziką. Kalinauskas, 
rašydamas “Tiesoj”, LTSR kom 
partijos oficioze mano, jog "per 
maža dėmesio si/teikta tokiai 
svarbiai scenai, kokia yra Lie- 
tuvoa karaliaus karūnacija ir 
krikštas”.

Orkestrui dirigavo I. Alter- 
lanas; dekoravo J. Jankus, — 
pagrindinius vaidmenis šoko:, 
Audronę G. Sabaliauskaitė ir 
T. Sventickaitė; Ugnių — H. Ku 
navičius ir H. Banys; Kunotą — 
S. Gončarovas lr V. Grivickas;, 
šnipą — P. Baravykas; Skirmu- 
tę ir Plačiaragį — R. Janavičiū
tė su A. Karecku.

A. Kalinauskas nurodo, jog, 
po V. Klovos operos "Pilėnai”, 
"Audronė” esąs kitas populariau 
sias Vilniaus teatrų pastatymas. 
Audronė tai jau trečias lietuviš
kas baletas pokario metais. 
"Spektaklis jaudina, žiūrėti ir 
klausyti įdomu, o pataisius ir

e-

I>r. VVinaton II. Price

Išradėjas skiepų nuo slogų viru
so; mokslininkas yra 33 metų am
žiaus, dirba John Hopkins univer
siteto laboratorijoje Baltimorėje

pakoregavus gausis dar vienin- 
gesnis spektaklis” — užbaigia 
A. Kalinauskas

/

Okupuotoje Lietuvoje
▼ Kostas Kubilinskas para

šė poezijos rinkinį vaikams 
"■Stovi pasakų namelis”. Kny
ga turi 76 puslapius. Ją šie
met išleido Valst. Grožinės Li
teratūros leidykla. Iliustravo 
A. Makūnaitė, leidinį redagavo 
J. Žemaitis. Poezija lengva ir 
sklandi. Pvz.

Vaikučiai, zuikučiai,
Toli pagiry,
Nuo seno 
Gyveno 
Senukai g?ri.
Turėjo namelį 
Šiaudų stogeliu 
Ir baltą oželį 
Riestu rageliu.

Autorius naudojąs gausius 
tautosakos išteklius.

▼ Klumpė Maskvos gatvėse. 
Maskvoje, karnavalinėje kolo
noje, buvo ir lietuvių gyvasis 
paveikslas: "Palangos Juzė” — 
siuvėjas su didžiulėmis žirklė
mis ant milžiniškos klumpės. 
Vysk. Valančiaus aprašytos 
Palangos Juzės negalėjo igno
ruoti nei Maskva.

▼ Šuberto gyvenimas Kau
no scenoje. Kauno Muzikinio 
Dramos teatro scenoje pasta
tyta muzikinė pjesė "Trijų mer
gelių namai”. Tki epizodas iš 
vokiečių kompozitoriaus Fran
ko Šuberto gyvenimo, monta
žas iš Šuberto kūrinių. Libre
tas — I. ir L. Zacharovų, ver
tė V. Bložė. Režisavo R. An
drejevas, dirigentas S. Grauži
nis. Pastatyme dalyvavo V.

; Rimkevičius, V. Račas, V. Riš
kus, S. Gedvilas, M. Žilionytė, 
S. Repečkaitė, G. Gontytė, V. 
Kukaitis, L. Stanevičius, A. 
Ragauskaitė.

▼ A. Dulinskas okupuotoje
Lietuvoje redagavo Lietuvos

festivalio komiteto 
"Jaunystė — Tėvy-

Jaunimo 
biuletenį 
nei .

Petras Keidošius išvertė 
porą Jankos Kupalos eilėraš
čių, kurie, minint to baltarusių 
rašytojo 75-tąsias gimimo me
tines, buvo išspausdinti laikraš
tyje "Literatūra ir Menas”.

▼ V. Gražėnas, A. Kmieliaus
kas ir V. Gečas yra šiemet bai
gę Dailės institutą okupuotoje 
Lietuvoje ir plačiau reiškiasi 
savo kūryba.

FOR THE 
MASS SERVER

A. 45 E. P. Instructlon Record.
AT I.AST an EASY way for the 
Youiik Altar Boy to Ix*arn to Serve 
the Mass. Ideali for Teacher as uell 
as Student. “The Mass — Servlug 
and Kesjionses.” Hl-Fidellty Re- 
įsirdlng Full Color Jaiket. Printed 
leaflet of entire text tneluded. 
Volces and speach by studentą and 
professors of Qulgiey Seminary. 
Order dlrect for BALTIC DIŠ- 
HtlBVTORS, 2OS N. Wabash Ave., 
Ciiieago, III.

$1.90 I’repaid 
NO C.O.D.’s PLEASE

G UŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYtlA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 VVest 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 lr PR 8-0834

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDA N''TV ŽAIZDŲ 

rp 4TVTRT’ 01X19 T .TOU
Tie kurte kenkle ”,io ’El^ 

ATVIRI’ IR RKA'f’tTl' 1V7''I 
nnmli rurnlal MU1N9' 1- lektiml* 
miegoti n»« lt) ub,t««-nA1ue’oe ♦ntt.1i.>- 
nle.AUrr > ’r eenu R’v1
ru Ir -kandėtu *n1bdii uVdrik'»» 
I EOT’T-f' Olntni.nl tu- rvdvntr
yputbv-e oalenyvlne uiau .InuirU1’ 
mfl ir gairinti* ramiai miegoti nak 
tl Vartokite ’a tanki nuo akau 
drilij nu degimu II '<t1pg1 parial*—e 
nl.Hlinin ltgo« '-RdlnaniOR PSORIA 
RTH Taip*’ nnAn'lnn nerAiltma tigre 
n*> Ab-arr.-. \ TH 1 <J POOT VU
stabdo dilovlnlma odoa ir pnrplvrilm 
♦nrppl *Alu ▼ — Unkama vartoti n,K 

—Mo» •uakllalo. odoa dedlr 
vintu odne Iribrirlmil 'r t t taipgi 
tlnkeme vartoti vaikučiama kada 
paalrod. iirmi lu* ’ibArimae nuo -rv 
■tyki“ ” «*«•» vera rvduolri nno IN- 
vlrSInlu odoe Hitu le
aulo Olntment vra 
parduodama no TR 
ot.. • 5, 35 b »s 50 
Pirkite vatatinftaeCht- 
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LEGUL4). Department D.. 
5618 W Rrtde St.. Chicago 34. IH,

SKELBKITĖS "DRAUGE’

Atliekame dideliu, r rr .žus automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA" - A. Stanevičius, Sav

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 Sčufh 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

LICIDĖSLO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Ave. Air Conditioned koplyčia 
BEpnblie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

TUma, kuri* gyv«na kltoM miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B, PETKUS
' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6312 S0. NESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Ttlelonal GRovehill 6-2345 arba

TOmmhalI 3-2108, 3-2109

SOPHIE B A L C U S
RADIO PROGRAMA

Iri stotlea Kana. #9>
i KM \ IH h.NIO vak nuo 7—8 v.

N O PIRMAD. IKI PENKI I 
t.4b iki • 'e • '■

d, ŠTAI) 8:80 Iki 9:80 ryte 
-.1 Ilk M •• -ri • • <r -mile-

WOI’A — 1400 kll 
7159 bo. MaPI.EWOOD AVE. 

Chicago 39, III HKmlock 4 24 1 n

CMC 
STATYBAI 

IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM
Visokių Klišių
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITVVINAS. Pres.
3039 So. Haisted Sf.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadienais iki 3 vai. vakaro

X

TįfatftlUrPfok
CHOICE Of STYUS’-

2 DALYS

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!

f

i

Svečių kambario baldai, Nylon, vilnos ar kitų medžiagų, geriausių Ame
rikos fabrikų kaip Pulman, Karpen, Howard 2 dalių tik ............. $149.00
Sofos miegojimui gražiausių spalvų tik ...’............................... 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo............................................ 39.00
3 dalių miegamieji, riešuto ąžuolo..........................................  149.00
šaldytuvai Frigidaire, AdmiraI 8 cub. pėdų ............................... 159.00
Virimui porcelano pečiai nuo . f............................................... 89.00
Skalbimui mašinos 9 svarų talpos.............................................. 99.00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto.............................................. 29.00
Knygų spintos su stiklo stumdomom durim................................. 29.00
Geso pečiai Siegler, Moores Quaker nuo.................................... 89.00

VISOS PREKŠS GARANTUOTOS KOKYBES .

MAJOR FURNITURE, Ine.
3207 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-3207

MOVINC

NAUJI JNbtU TPOKAI-NAUJAUSI KMUSTMO (AANtCTAI 

Nsų Merų PArmiAiAs-p/Aus m sąžiningas MTANNAUHAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36. IU. Tel. VAIkmek 5-9209

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vloe-Pi LNdnl

5515 Se. Motera Ave. Tel. GRovehill 6-3745

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAOOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias^’ Ambulansų patarna- 
1 vimas dieną ir nak- 

1 ti. Reikale šaukti 
1 mua.

v s o s e Chieagos iri 
Roselando dalyse ir f 
tuojau patarnaujame. (

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVE. LAfayettc 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVE. Tel YArda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTEI) STREET Tel. Y Arda 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 5<)th AVE., CICERO. III Tel. OLymple 2-1003

ZIGMUND (ZUOYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArda 7-0781

Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: Pirmad. ir ketvirtad 9 — 9:30 
Kitom dienom 9— 0; Sekmadieniais uždaryta

| paminklų patalpas tr atgal msa visuomet parūpinama 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kaadlen lr eekmadlentala nuo » vai ryto lkl 5 rai. popiet
lasiRlNKITB B A BAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

torio FMOKiJiMa HruoRennr kapinio dienoje.

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REptiblh 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Ave. Ol.ympir 2 5245 ir TOvvnhall 3-9687

Olntni.nl


4

DIENRASTTS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

ittssiiie&MiKesiiie&iiKssiiKsa

Marija Aukšaitė

ATEINU

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

Jaunoji kultūrininke
Prasidėjus šiems mokslo me-j “You made me feel that I can 

tams, nuoširdi Chicagos kultūri-1 do it. You were very pleasant

ninkė, gili lietuvaitė Aldona 
Krikščiūnaitė, sugrįžta prie sa
vo mėgiamo mokytojos darbo 
į didžiulę York augštesniąją mo 
kyklą Elmhurste, prie Chicagos, 
kur mokosi 3500 moksleivių. 
Pabaltijo universiteto auklėtinė

Baigusi tremties gimnaziją OI 
denburge, Vokietijoje, Aldona 
pradėjo ruoštis mokytojos dar
bui Pabaltijo universitete, stu
dijuodama pedagogiką ir germa
nistiką. Pax Romana ir NCWC 
-organizacijų išrūpintos stipen
dijos pagalba sėkmingai studi
jas tęsė ir baigė magistro laips
niu Illinois universitete, Urbano 
je 1952 m. Baigus studijas, ku
rį laiką dirbo įstaigos darbą ir 
ruošėsi Amerikos pilietybės eg
zaminams, nes tik esant JAV pi
lietei savos profesijos darbas pa 
sidaro prieinamas. Tuoj pat atė
jo pasiūlymai iš keletos Illinois 
valst. mokyklų dėstyti vokiečių 
bei lotynų kalbas. Aldona pasi
rinko universiteto augštesniąją 
mokyklą Urbanoje, kur ir pra
dėjo pirmuosius žingsnius savo
je profesijoje. Čia jai sekėsi, ta
čiau nutolimas nuo lietuviškos 
aplinkos jai nelabai malonus. To 
dėl Aldona džiaugėsi kitais me
tais gavusi pasiūlymą dėstyti vo 
kiečių kalbą ir įvadą į kitas kal
bas gražiame Chicagos priemies 
tyje Elmhurste. Juk iš čia ji 
kiekvieną savaitgalį sugrįžta 
pas savuosius Chieagon.

Skaidrios nuotaikos

York augštesniąją mokyklą 
Aldona ypatingai pamėgo. Gal 
todėl, kad čia visa aplinka kul
tūringa, pati mokykla pasiekusi 
augštą mokslo lygį, kreipia rim
tą dėmesį į auklėjimą: o gal to
dėl, kad pati mok. Krikščiūnai
tė visų mėgiama dėl jos nuošir
daus lietuviško būdo, skaidrios 
nuotaikos su vykusiai humoris
tiniu atspalviu bei neabejotinai 
puikaus profesinio pasiruošimo.

Tik pasibaigus pirmajam se
mestrui praėjusiais metais, mok. 
Krikščiūnaitė gavo laišką iš mo
kyklos direktoriaus R. Bruce 
Allingham, kuriame rašė: “It is 
certainly a pleasure to have you 
on the York faculty.

We are especially aware of 
the fine language background

and kind. You made the classj 
interesting and your little jokės I 

and smile always made the class 
enjoyable. I can honestly say,1 
that you are my favorite tea- 
cher because of your personali- 
ty”.

“I have never had more en
joyable and svveet teacher be- 
fore at York”.

je, kartu su kitais, organizavo dėjęs tokios gražios paskaitos, 
lietuvių programas bei parodė- Jaunuolių širdyse Lietuva paši
les kiekvienais metais įvykstan- liko kaip nepaprastai graži ir 
čiame “International Fair” pasi- garbinga šalis ir ne vienas su 
rodyme. O jau pradėjus moky
tojos darbą dar drąsiau jautėsi 
galinti kalbėti ir aiškinti apie 
savo gražią šalį mažai, apie ją

užuojauta kėlė klausimą, kodėl 
ji turi tiek daug kentėti.

žinantiems. Pradėjus mokyto
jauti augštesnėje universiteto 
mokykloje Urbanoje, pateko į 
amerikiečių spaudą, kur buvo 
aprašoma jos kelionė į vakarus. 
Laikraščio nuotraukoje matyti 
kaip Aldona savo pasakojimą

Vokiečiai dažė margučius 
lietuviškai

Jaunimo pamėgta mokytoja ant lentos pailiustruoja. O York 
mokykloje, pasipuošus tauti-Skaitydami šiuos išsireiški 

.mus (panašiai pasisako beveik

Gražu, kad ir prieš Velykas 
vokiečių klubo nariai margučius 
margino lietuviškai. Kaip nuo
širdžiai skundžiasi mok. Krikš
čiūnaitei viena mokinė, kad jos 
išmargintą margutį, kurį ji no
rėjo pasilaikyti iki kitų Velykų, 
tėvelis suvalgė.

Nuoširdžiai linkime Aldonai
niais drabužiais, mok. Krikščiū- 

. . .‘.v ,. naitė vėl pasakoja svetimų kai-j 1’uuanuz.iai iuuvluk.
visi jos mokiniai), mes galime, Krikščiūnaitei ir toliau sėkmin-

bų klubo nariams apx savo1tik džiaugtis, kad mūsų lietuvių 
tarpe vis daugiau atrandame sa 
vo žmonių, sugebančių lietuvių 
vardu — puikiai reikštis savo 
profesiniame darbe ir, progai pa 
sitaikius, kelti savo krašto var
dą bei garbę. Aldona Krikščiū
naitė niekada nesuabejoja prisi 
pažinti visur ir visada esanti lie-

gai mokyti ir auklėti šio kraš
to jaunimą ir, kur tik galima, 
skelbti Lietuvą gyvą ir garbin
gą; garbingą savo praeitimi, sa
vo kultūra, o ypatingai dabarti
niuose savo kentėjimuose.

(Šias kelias žinutes netikėtai 
dainelę, parodydama lietuviš-1 pavyko išgauti iš Aldonos arti- 
kais raštais siuvinėtus bei aus- mųjų. Tikime ,kad Aldona neuž-

i
tus lietuvaičių mergaičių mėgia-, sigaus. Juk ne tam rašoma, kad 
mūs rankdarbius, gintarą ir kt. i iškelti vieną kurį asmenį, bet 
Auditorijoje jaučiasi nepapras-' tam, kad* ir kiti, ypatingai jau
tas susidomėjimas. Dar keletą I nimas, neprarastų savęs. Vieną 

dienų po paskaitos mokyklos1 kartą turime įsitikinti, kad pa- 
koridoriuose pasigirsta pasida- varde ir tautybė tikrai netrukdo 

! linimas įspūdžiais apie Lietuvą, būti geru Amerikos piliečiu, sa- 
Vienas jaunuolis, prieš paliekanti vo profesijos geru darbininku ir 

mokyklos'suolą, dar kartą pri- net iškilti į amerikiečių visuo- 
minė, kad jis niekada nebuvo gir! menės augštumas). A. J.

krašto didingą praeitį, kalbą, bū 
dą, papročius, tradicijas, kultū
rines vertybes bei dabartinę 
krašto padėtį. Ir čia Aldona savo 
paskaitą padaro įdomią, panau
dodama Čiurlionio ansamblio į 
plokšteles įdainuotą vieną-kitą

RUGSĖJINĖ “MOTERŲ DIRVA”
ALDONA SIMAITIf: N«, Chicago, III.

V

Mus pasiekė rugsėjo mėnesio 
“Moterų Dirvos” numeris, pasi
puošęs nauju viršeliu.

Mokyt. Aldona Krikščiūnaitė

tuvė. Juk ji net savo pavardės 
galūnę -aite nėra nubraukusi. 
Visada amerikiečių tarpe vadi
nasi Miss Krikščiūnaitė. Gal 
kam suabejojus, ar ši galūnė 
reikalinga, Aldonu aiškina, kad 
tai suteikia jai progos pasakoti 
svetimtaučiams apie lietuvių kai 
bos turtingumą, gražumą, senu
mą ir pan. Kaip įdomu klausytis 
kita kalba kalbančiam, kad Al
donos tėvelio ir brolio pavardės 
galūnė kitokia, o jos mamytės 
dar kitokia. Tikrai kokia turtin
ga turi būti ta kalba.

Per radiją apie Lietuvą

Dar būdama universitete, Al
dona atrado daug progų pasa
koti apie savo tėvynę profesū

Šis numeris, išėjęs po 27-to 
Amerikos Lietuvių R. K. Mote
rų sąjungos seimo, įvykusio rug 
pjūčio 19-22 dienomis, skiria 
daug vietos seimo aprašymui. 
Sužinome seimo eigą, jo svar
biausius atliktus darbus — Sti
pendijų fondo įsteigimą ir nu
tarimą daugiau rūpintis šio laik 
raščio reikalais ir su juo plačiau 
išeiti į viešumą. Randame čia 
seimo rezoliucijas, vyskupo V. 
Brizgio tai progai pritaikintą pa 
mokslą ir Lietuvos konsulo P. 
Daužvardžio sveikinimo kalbos 
santrauką.

mą, Lietuvių Seserų instituto 
paminėjimą ir neilgą, bet labai 
jautrų žodį apie mišrias šeimas. 
Pirmiausia pasidžiaugiama, kad 
nepalūžta likęs Lietuvoje jau
nimas arba į Sibirą išvežtasis: 
“Jie lieka tvirti tautiniu ir reli
giniu atžvilgiu. Jiems likti lie
tuviu, siekti laisvės savo kraštui 
yra idealas, perkamas bet kokia 
kaina”. Toliau raginama įrašyti 
į sąjungos dienotvarkę aktyvią 
propagandą prieš mišrias vedy
bas. Pagaliau kreipiamasi į pa- 

, tį jaunimą, primenant, kad ne 
turtuose laimė. “Kas jei šiandien 
lietuvis studentas siekia mokslo 
su aptrintu kostiumu, nevažinė
ja automobiliu. Kas, kad jaunas
lietuvis darbininkas tyliai dirba 

Kaip jau įprasta, “Moterų Dir| prie mašinos nesireklamuoda-

you bring to your classe and rai ir studentijai. Kiekvieno se-
the ability you have shown in 
instructing them.

May you always retain your 
enthusiasm and zeal, factors 
which have impressed us great- 
ly this year”.

Draugiška ir griežta

Aldonos pedagoginius sugebė
jimus pastebėjo ne tik mokyto
jai, bet ir mokiniai. Juk su jais 
mok. Krikščiūnaitė tiesioginiai 
susiduria savo darbe. Kuomet 
mokslo metų pabaigoje visi mo
kiniai aprašo savo įspūdžius a- 
pie savo mokomuosius dalykus, 
jie paliečia ir savo mokytojus. 
Apie Aldoną Krikščiūnaitę šiaip 
išsireiškė: “You are very 
through and clear in your expla- 
nations and yod make sure eve- 
ryone understands before we go 
on to something else. You are 
very friendly bu.t striet enough 
to maintain discipline”.

"I believe that you are a su
perior teacher. It is so nice to 
be in a class when the teacher 
takes time to consider each stu- 
dent as an individual”. Arba:

mestro laikotarpyje bent keletą

va”, šalia grynai organizacinių 
straipsnių apie sąjungos kuopų 
veikimą, jos narius, pasisako ir 
plačiai visuomenei rūpimais 
klausimais, šiame numeryje ran

kartų kalba per radiją. Būdama j dame A. Giedraitytės kruopštų

mas pinigingumu, ar neapiber- 
damas tavęs įvairiais pagyrų žo 
džiais. Bet jis yra lietuvis. Bai
gę mokslą, sukūrę šeimą, Die
vui laiminant įgys turtą. Ben
dri siekimai, bendri sielvartai

lietuvių studentų klubo valdybo-' žemaičių moterų rūbų aprašy- dėl prarastos tėvynės, lietuviš-

Kei aš ateinu naktį prie Tavo pilies durų — Tu užrūkytas, 
vienas, ir žinai, kad manu rūbas čia atšlamėjo, bet neįsakai Savu 
tarnui pasukti raktą ir įleisti mane, nes Eucharistijos šviesose ir 
taip ryškus yra Tau mano veidas.

» * «

Mylimasis, ar dar toli manoji valanda? Ar dar toli mano 
Anosios Žemės nuometai f ... Uždenytu veidu negi laikysi mane,

, kaip vergę, suklupusią bandyme ir neramybė j f
# # ♦

Nuimk mano ilgesio skaras, Viešpatie! Įsibėgėjusi širdis 
tenesipančioja čia nei rūbu, nei durų užraktais.

# # #

Lyja ašarų lietūs į mano delnus, o mano sielos sodų medžiai 
lūkesiu ištroškę.

« * «

Dulkėtu keliu dasimušiau prie Tavo Miesto Angų, šimtai vi
lyčių pašinais susmigo į mano širdies giliąją žaizdą.

• # «

Rankų rankos prašo: „parodyk mums savo mistinę kosme
tiką!“, o iš mano širdies laša vien sopuliai ir kraujas.

* * *
Visa žemė man dūzgia melancholijos šermenis, ji visa šnara 

< mirties agonija.
* # *

Kai dar žmonės groja ir šaukia „džazus“, kraipo šokiui pil
vus ir nugaras, man atrodo paardyto skruzdėlyno verksmas, 
griaudesnis už Jobo dramas ir Dovydo psalmes.

šeštadienis, 1957 rugsėjo 28

Rašytoja apie Peronus
Nancy Cook de Herrera, 

Cook giminės Havajuose, rašo 
knygą apie savo gyvenimą Ar
gentinoje Juano Perono laikais. 
Pranašaujama, kad skaityto
jams pasišiauš plaukai, beskai
tant minimą knygą. Ji būtų pui
kiausia medžiaga turtingam ir 
sensacingam filmui. Pavyzdžiui, 
Peronas, azartimnkas motocik
lams, turėjo jų 1,400, sukištų 
privačiame didžiuliame garaže 
Diktatorius — taip sako Nancy 
savo dienoraštyje — pasiėmė 
700,000,000 su savimi, kai jis 

pabėgo iš savojo krašto. Tie pi
nigai yra suslapstyti Caracas, 
Šveicarijoje ir Amerikoje.

ka šeimos dvasia, pirmieji vai
kučių kalbami lietuviški poterė
liai tampriai suriš ir pasiskleis 
pilnutinės laimės žiedu”.

Besidžiaugdami šituo numeriu 
ir jo redaktorės Dalės Vaikuty- 
tės-Murray sugebėjimais ir pri
siminę paskutiniojo seimo nu-

Tik dalį medžiagos suminėjau, i tarimą dar daugiau rūpintis šio
Kaip matome, numeris įvairus, 
plačiai apimantis.

Vertinant formos atžvilgiu, 
numerio lygis labai nevienodas. 

1 Šalia aiškia, įgudusia ranka ra
šytų organizacinių straipsnių, 
rasime ir menkesnį “bandymą”, 
arba įmantrų kunigo B. Markai- 
čio, S. J., žvilgsnį per dvasios 
mikroskopą į širdies gelmes. Ten 
įr vaikystės pirmieji įspūdžiai, 
ten pirmasis puolimas “sukrėtęs 
virpančią sielą ir praūžęs gyslo
tomis”, ten širdies dvasioje guli 
nuodėmių archyvai ir “po metų 
apdulkėjusiu šydu grožis slepia

laikraščio reikalais, to ir linki
me “Moterų Dirvai” ir pačiai 
A. L. R. K. Moterų sąjungai.

Rockefellerio duktė turistų 
\ klasėje

Sandra Rockefeller, 21 metų, 
duktė multimilionieriaus John 
D. Rockefeller UI, grįžo praei
tą savaitę iš Britanijos, kaip tu
ristų klasės keleivė, ant laivo 
“Anosa Sky”.

Ji buvo viena tų 11 jaunų ame
rikiečių, kurios praleido gana 

savo veidą, kur tarp praeities Pigiai vasarą Britanijoje, globo
jant organizacijai (Eksperimen
tas Tarptautiniame Gyvenime), 
kurios centrinė būstinė yra Put- 
ney, Vt.

Sandra pasakojo, kad, kai ji 
gyveno Anglijoje vieno anglo 
mokytojo šeimoje (su juo, jo 
žmona ir jaunu sūnumi); ji pa
dėdavo namų apyvokoje: virda
vo ir plaudavo indus. Ji pasa
kė, kad reporteriui iš Londono 
“Daily Mail” pasakiusi: “Aš 
džiaugiuos taip puikiai praleidu
si vasarą ir man patiko sutikti 
taip daug skirtingų žmonių”.

Tačiau ji nuneigė išspausdin
tą pranešimą, kad ji pasakiusi: 
“Turtai, aš jų nekenčiu”, arba 
“Aš norėčiau būti neturtinga”.

“Ne, šito viso aš nesakiau, 
nes tai būtų nemalonu mano šei
mai”, — ji pasakė.

“Tai jūs neimate į galvą, kad 
esate turtinga?” — paklausė vie

senienų surikiuotos laimės va
landos ir minutės, kai žmogus 
gėrė džiaugsmo vyną iš ramy
bės krištolinių taurių”. Paga
liau, rasime "prirakintą patį vėl 
nią, kurį gali paleisti žmogaus 
laisva valia, bet jam iš naujo 
pavergti žmogaus jėgų nebeuž
tenka”. Ir “širdies gelmės per
spektyvoje žmogus išvysta svar 
blausią gyvenimo tikrovę: iš 
Dievo jis išėjo ir pas Dievą grįž 
ta”.

Gal tas “M. Dirvos” straips
nių nevienodas lygis paaiškės, 
prisiminus mūsų konsulo P.
Daužvardžio seime pasakytus 
žodžius: “Katalikių Moterų są
jungoje turėtų būti vietos ir pa
trauklumo visoms katalikėms 
moterims: ir senosioms, ir jau
nosioms ir dabar iš Lietuvos at
vykusioms... Reikia tas visas ka 
tegorijas suderinti ir joms vi
soms surasti vietos ir sudaryti Į nas laLkraštininkų.
sąlygas veikti Moterų Sąjungo
je’

MOTERŲ SĄJUNGOS. 27-to SEIMO DELEGATES

Sėdi (iš kairės į dešinę): “Moterų Dirvos” redaktorė Dale Vaiku tyte-Murrav, iido globėjos — Mary Druktanis ir Natalie Satunas, 
iid. Don na Kamrn, Marijona Vaičiūnienė (1956-57 m. raštininkė), prel. I. Albavičius, vysk. V. Brizgys, Julia Mark (1956-57 m. 
centro pirmininkė), Marijona šrubšienė (1956-57 m. centro I-oji vicepirmininkė), direk. Charlotte Servo, II-oji vicepirmininkė 
Manoelė Vaikins ir Julė Tamanauakione

“Aš visiškai dėlto nesijaučiu 
esanti nelaiminga”, — atsakė ji.
Uoste ją pasitiko jos tėvai ir 
sesuo Hope, 15 metų.

Rooseveltiene Sovietų 
Rusijoje

Vienas “Sun-Times” korespon1 forde’. DI” pasirinko
dentas su žymia ironija pašte-, 1 yra Studentų tary

bos nare ir labai aktyvi studen-

Tarp savo artimiausių draugų 
Evita Peron visados atsiliepda
vo apie savo vyrą, kaip “Raup
suotasis” (!!!). “Šventosios Evi 
tos” legenda nebeegzistuoja. Po 
Perono esanti vyriausybė sugrio 
vė tą legendą, išstatydami vie
šai publikai Evitos daugelio mi
lionų dolerių vertės brangenybių 
kolekciją. Daug brangakmenių 
buvo sudovanoti Evitai Sovietų 
Rusijos. Minimoji rašytoja ra
šo : “Jei ji būtų buvusi oktopas, 
ir tai jokiu būdu ji nebūtų galė
jusi jų dėvėti visų, taip masiškai 
daug ji turėjo jų. Ir, ačiū Die
vui, Argentinos liaudis pagaliau 
sužinojo, kokiu būdu ji juos įsi-
gijo:

SUSIŽIEDAVIMO DOVANA

Toji saga, dėvima princesės Fazi- 
let įstabu le, Turkijoje, yra dova
na Irako karaliaus Faisalo n, at
žymint jų susižiedavimą. Vestuvės 
įvyks, kai 16 metų princesė, Egyp- 
to ir Ottomano monarchų palikuo- 
nė, pabaigs mokyklą sekančiais 
metais. Saga turi smaragdo cenfc- 
ra ir deimanto lapelius.

Amerikiete studentė 
Nigerijos kongrese

Marian McReynolds, trečius 
metus studijuojanti Rosary ko
legijoje, River Forest, III., yra 
vienintelė studentė tarp penkių 
Tautinės Studentų sąjungos At
stovų, dalyvaujančių septinta
me Tarptautiniame Studentų 
kongrese Ibadano universitete, 
Lagos, Nigerijoje.

M. McReynolds, gimusi Rock-

bi, kad Eleonora Rooseveltiene, 
dabartiniu metu keliaujanti po 
raudonąją Rusiją, norėjusi ap
lankyti Molotovą, bet sužinoju
si, kad sekantis traukinys į to
limąją Mongoliją išeis tik už... 
penkerių metų!

Buvusio Amerikos prezidento 
našlė minimo dienraščio pusla
piuose gana palankiai aprašo ko 
munistinės Rusijos gyvenimą.

Pagražintos salotos
Kiekviena šeimininkė stengia

si pagražinti skaniai pagamintą 
patiekalą. Didžioji virėja pata
ria spalvingesniam salotų pada
žui pavartoti pamidorų purę, su 
maišytą su majonezu. Gausis 
gražus rožinis atspalvis.

tiškame gyvenime.

Gražuolės domisi mokslu
Chicagos grožio konkurso lai

mėtojos turi vieną bendrą daly
ką : visos jos yra susidomėjusios 
augštuoju mokslu daugiau, kaip 
vaikytis grožio konkurso rezul
tatų ir skintis jų vaisius. Je&n- 
nie Beacham (fotogeniškiausia 
gražuolė) atsisakė nuo modelia
vimo, kur ji pirmavo, ir įstojo 
į kolegiją Monticello, IU., gau
dama stipendiją. Bette Lieb 
(Chicagos gražuolė) lanko Sa- 
rah Lawrence kolegiją. Ir Ma- 
rianne Gaba (Illinois gražuolė) 
yra dabar studentė Pietinės Ca- 
lifornijos universitete.


