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DIDYSIS ILIUZIONISTAS
Sašą Guitry prisimenant 

J. LANSKORONSKIS, Prancūzija

Neseniai (VTI.24) Paryžiuje 
mirė garsus nevien Prancūzijo
je, bet ir plačiam teatralų pa
sauly gerai pažįstamas drama
turgas ir aktorius Saša Guitry. 
Žinojo apie jį ir daugis lietuvių, 
bent jau literatų ir teatralų. Tas 
vardas dar prieš Sašai gimstant 
jau buvo plačiai išgarsėjęs: jo 
tėvas, Lucien Guitry (1860- 
1925), buvo vienas žymiausių 
Europoje scenos aktorių dar 
prieš pirmąjį Pasaulinį karą. 
Dažnai su savo trupe lankydavo 
žymiausias Europos sostines. To 
kių gastrolių metu Peterburge
1885 m. gimė Aleksandras Gult- ^koPdamaa i kūrybines vir- 
ry. Rusų kalbos mažybinis var- *unea-
das Saša pasiliko visam gyve
nimui. Vėliau jis apie save saky
davo: aš gimiau su pavarde, 
man reikėjo susidaryti vardą.

Sašos motina, taip pat žymi 
aktorė ir tėvo partnerė, buvo 
aristokratiškos kilmės. Tėvai 
išsiskyrė, kai vaikas buvo 4-5 me 
tų amžiaus. Berniuko globa bu
vo pavesta motinai, bet tėvas 
slapta sūnų iš motinos “išvogė" 
ir kuriam laikui išsivežė į Rusi
ją. Čia mažasis Saša gyveno 
nuostabų gyvenimą, apie kurį 
vaikas svajoti tegali. Penkerių 
metų berniuką tėvas parengė 
vaidinti tikroje scenoje mažo 
Plerrot rolę, caro akivaizdoje. 
Po spektaklio caras tėvą ir sū
nelį pasikvietė pietų. Caras, sa
ko, buvęs ir Sašos krikštatėvis.

Vaikystėje išlepintas, išpai
kintas, pripratęs prie lengvo ir 
prabangaus gyvenimo, Saša-iau 
nuolis panoro stlėvo pavyzdžiu 
blizgėti žvaigžde. Paryžiuje ta
čiau jis neturėjo nei kantrybės,

neracija. Garbė buvo tam, kie-
___  _____ no kūrinį tas didysis aktorius . .
nei ryžto, nei pakankamo pa- vaidino. Jo vaidinimus lankė vi-1 la ai buvo pamėgęs

sos pasaulio įžymybės, milionai ^ns*an Bemard. Pradedamas 
rankų jam aplodijavo, milionai
širdžių drebėjo...

reigingumo — prisispausti moks 
lūs išeiti. Jo nepaprastas jau
nuoliškas didžmokliavimasis ir 
puikuoliška laikysena netraukė 
ir mokytojų simpatijų. Jaunas 
savimyla-egoistas manėsi esąs 
pranašesnis už kitus savo am
žininkus. Tačiau, toliau 6-tos 
klasės nepažengę8, pasiliko sa
vamokslis.

Didžiųjų draugystėje
Savamokslis, bet brendęs iš

imtinose sąlygose. Jo tėvo drau
gystę brangino visi žymieji to 
laikotarpio rašytojai ir meninin
kai. Pastabus, viskam smalsus, 
lakios kūrybinės fantazijos, jau 
nikaitis be vargo plačiai sėmė
si dvasinio ir kultūrinio peno iš 
tėvo aplinkos: jis patyrė aštrų 
ir skeptišką, kartais piktą, Al
fredo Capus sąmojų, Tristano 
Bemard nuotaikingą papraatu-
mą, Maurice Donnay smailius į rolej, vieną gražią dieną 8an.
posakius, Renardo ištikimumą, 
pažino vaidingą Mlrbean, ugnin
gą Bemšteiną, Anatolio France 
erudiciją ir daugybe, daugybę 
kitų įžymybių. Tų įžymybių at
silankymuose jis priprato prie 
žodžių žaismo, išmoko galąsti 
savo aštrų liežuvį, kultivavo ir 
miklino savo įgimtą sąmojų. 
Smailas sąmojus tada dar ne
buvo Sašos puolamasis ginklas, 
bet gynimosi priemonė. Tada 
jam rūpėjo netiek blizgėti, kiek 
nepasidaryti kvailesniu už kitus 
toje žaibiško žaismo žertuvėje. 
Anais laikais sąmoningas žodis 
ar posakis, vistiek, ar pikto sar
kazmo, aliuzijos, nekalto juoko 
ar kandžios ir taiklios metafo
ros forma, buvo mėgiamaa ir 
įprastas, ir buvo lygiai tiek pat 
tam tikra literatūrinė forma, 
kaip pvz. sonetas. Vėliau ta są
mojaus išraiška tapo esminis 
Sašos kūrybos pažymys. neskalsi. Tada Saša sumanė pa- 

Vaidindamas tėvo trupėje, jis j sidaryti dramatiniu autorium... 

ma« vaidinant Jvmiauaiaa anų p,lb||ko, ,jnksn,i„|m„ k„|u 
laikų aktores, tėvo partneres,
Jane Hading, Marta Brandes,< Dramaturgui reikia mokėti 
Jeanne Granier, Simone, Rėja-, rašyti, o jis, tiek kartų iš mo- 
ne... Tai vis aktorės, kurių var-1 kyklų varinėtas, jautėsi nemok- 
dai išlikę prancūzų teatro isto- ša ir nedaug nuovokos apie ra
cijoj š!n!us turi’jo Vistik jis leidžiasi

Didžiausios prancūzų 
garsenybės

Visą savo ankstyvą jaunystę 
jis praleido tarp tų, kuriuos jis 
vėliau pavadino “Didžiausios 
prancūzų garsenybės’’: visi tuo
metiniai pirmos rūšies tapyto
jai, skulptoriai, romanistai, po
etai, dramaturgai. Jis augo ir 
brendo Cezanne’ų, Monet’ų, Re- 
noir’ų, Monet’ų, Rodin’ų ir pa
našių intelektualinių ir meninių 
galybių šešėly. Jų tarpe Saša 
ugdė ir savąjį kūrybinį poten
cialą. Jis įsigeidė jiems prilygti.

Jo tėvas tačiau, Lucien Guit
ry, ilgai jį nustelbdavo savo di
džiojo talento pranašumu. Bet 
kuris palyginimas tegalėjo Sašą tiek pat paskiria kitam draugui.

Mielaširdystės pagautas jis dau 
gina dovanas ir paveldėjimus 
daugybei kitų asmenų. Staiga 
sušunka: “Viešpatie! iš kur aš 
imsiu tiek pinigų!..’’ Salei ne
reikia daugiau, kad ji prapliup
tų juokais. Arba kitoj komedi
joj: Pakyla uždanga. Skambu
tis. Tai kreditorius. Ponas pa
sislepia. Tarnas atidaro duris. 

— Ponas namie?
— Ne, pono nėra.
— Ar tikrai tiesą sakai?
— Kodėl man meluoti? Nėra 

gėdos būti namie.
Saša suprato, kuo ir kaip pub 

liką pigiai galima palinksminti. 
Publikos linksminimo keliu jis 
ir pasuko.

pažeminti.
Aš esu didelis teatro mėgėjas,

jaunatvėje daug vaidinęs, daug 
apie teatrą skaitęs ir studijavęs, 
šį tą ir pats iš tos srities rašęs, 
daug veikalų vaidinant matę3. 
Mačiau Peterburge nevieną kar
tą vaidinant ir Lucien Guitry* 
Peterburgo publika gerais teat
rais ir labai gerais aktoriais bu
vo išpaikinta. L. Guitry tačiau 
priskirtinas prie tos aktorių ple
jados, kurie nedažnai gimsta. 
Panašių scenos menininkų imi
tuoti negalima. Nelengva žo
džiais apibūdinti ir jų kūrybinio 
genijaus esmės. Juos reikia ma
tyti ir drauge su jais pergyven
ti patį kūrybinį vyksmą, kad 
pasijustum esant teatro meno 
augštybėse. Prieš L. Guitry len
kėsi visa garsiųjų autorių gę-

Sūnaus šlovė pralenkė 
tėvo garsą

Ir vistik sūnaus šlovė toli pra 
lenkė tėvo garsą, nors sūnus, 
toli gražu, neturėjo nei tėvo vai
dybinio talento, nei gabumų. Ko 
dėl ir kaip tai įvyko? Atsaky
čiau trumpu sakiniu: sūnaus 
išgarsėjimas pareina nuo jo te
atrinės kūrybinės pilnybės: jis 
kartu ir dramaturgas, ir režiso- 
rius, ir svarbiausias savo pje
sių aktorius.

“Mano tėvah buvo teisus”

Saša greitai suprato, kad te
atro karjerą pradėjęs mėgėju, 
jokios vaidybos mokyklos ne
lankęs, jis tėvo šešėly neiškils. 
Nusibodo jam ir vaidinti antra
eiles klasikinio tėvo repertuaro

tykiai apsiniaukė ir jie išsisky
rė. Sūnus buvo 20 metų am
žiaus. Tos skyrybos tęsėsi 13 
metų. Vėliau, susitaikius, ir sū
nui jau įgyjant didelį vardą, Sa
ša tą 13 metų juos skyrus} grio
vį visaip stengėsi išlyginti jaut
ria meile ir didžia beveik iki 
nusižeminimo pagarba. Jo gar
bei jis parašė (1919 m.) ir vie
ną savo geriausių kūrinių — 
“Mon pere avait raisou” (Mano 
tėvas buvo teisus).

Laikino su tėvu susivaidijimo 
laikotarpis sūnui buvo išgara
vęs. Tėvas nutraukė jam bet- 
kurią medžiaginę paramą. Rei
kėjo gyventi ir... valgyti. Ko 
griebtis? Kurį laiką jaunasis 
Guitry mėgino piešti. Savo pie
šinius pasirašydavo slapyvardžiu ; 
Forain ir juos parduodavo po 
penkius frankus. Jo piešinių mė 
gėjai buvo reti ir duona iš jų1

J jį masinančią avantiūrą. Įvyks
ta netikėta staigmena. Bijoda
mas pajuokos, jis atmeta jam 
neprieinamą taisyklingais saki
niais ir gražiais Žodžiais sunars
tytą ir psichologiniais subtilu
mais persunktą literatūrinį “dia
logą” (kaip Bemšteino ar Don- 
nay pvz.) ir kuria savo nuosavą 
stilių. Rašo tiesiai, trumpais sa
kiniais, be jokios frazeologijos 
ir be jokių vingių eina prie tiks
lo, prie sceniško efekto. Teatro 
dialogų stiliaus požiūriu jis iki 
tam tikro laipsnio gali būti lai
komas pirmtaku kaikurių darti- 
nių žymių dramaturgų, tokių 
kaip pvz. Andre Russin arba 
Marcei Achard.

Pradinėse komedijose dažnai 
jo sceniški efektai yra gana pi
gūs. Vienoj jo ankstyvų kome
dijų pvz. vienas jaunikaitis re
daguoja savo testamentą. J to 
skiria 100 tūkstančių frankų pa 
velaėjimą vienam draugui. Kiek 
pagalvojęs, kad nebūtų pavydo,

Tiesa, pradžioje jis mėgino imi 
tuoti kaikuriuog jau pagarsėju
sius autorius. Tėvo namuose ta
fantazija ir sąmoju apdovanotą

rašyti Saša mėgino jį pasekti. 
Tas pamėgdžiojimas greitai bu
vo pastebėtas. Nevyko jam imi
tuoti ir dūles Renard. Jis buvo 
kiek lengvesnis ir gal lankstes
nės vaizduotės, bet kurkas skys
tesnis, nors mažiau rūgštus. Ji? 
greitai suprato, kad niekuome* 
negalės rivalizuoti su to laike 
rašytojais, kaip Capus, Bem 
štein, Porto-Riche ir p. ir nesvy
ruodamas uždė jo kryžių ant bet- 
kurių pamėgdžiojimų pagundos 
bei savo kūrinių “literatūrinės 
stilizacijos” ir pradėjo rašyti 
kaip minėjau, savo stiliumi, pap 
rastai tariant, “kaip ant seilės 
užeina”.

Iš pradžių Saša savo komedi
jas rašė kitiems, jų tarpe ir 
Collette Villy, tai pačiai Collette, 
kuri jaunystėje mėgino savo ta
lentus scenoje ir kuri vėliau ta
po prancūzų literatūros didžioji 
meistrė (nelabai seniai mirė) ir 
eurios vardas ir kūriniai užima 
ir, be abejo, užims žymią vietą 
prancūzų literatūros istorijoje. 
S. Guitry tačiau ir čia staigiai 
sulaužė visas tradicijas ir nu-

Čiurlionio galerijoje Chieagoje

Iš kairės J dešinę: galerijos steigėjas, Liet, Amer. Menininkų klu
bo pirm. Z. Kolba ir krikšto tėvai: J. Stulgaitienė-Ciurlionytė bei 
prof AdotnaK Varnas

Juan Ramon Įimenez

ŽIEMOS VAIZDAS
Kur jie paslėpė spalvas 

šią juodai baltą dieną f 
Lapija, juoda; vanduo, pilkas; dangus 
ir žemė, baltai juodo blankumo; 
o sergąs miestas — 
senas romantiko ofortas.

Gatve einąs, juodas; 
juodas bailus paukštis 
kaip strėlė lekia per sodą ...
Netgi ir tyla yra kieta ir bespalvė.

Artėja vakaras. Padangėje 
jokio švelnumo. Saulėleidyje, 
neryškus geltis, beveik spindįs, 
ar beveik blanki šviesa. Tolumoje, laukai 
surūdijusios geležies.

Ir ateina naktis, 
kaip laidotuvės; visa gedulas 
ir šaltis, be žvaigždžių, balta 
ir juoda, kaip juodai balta diena.

NETIKRA VALANDA
Aš pavariau širdį, 

lyg ji būtų laikrodis, 
į ramią valandą.

Tačiau nenuskambėjo laimė; 
laimė pasiliko savo vietoje, 
tos gudrybės nepaveikta; 
ir niekad, niekad, neišmušė valandos!

Ir tikrovė, surizgusi, 
gyveno praeita valanda: 
mano niūrios nevilties valanda.

Su kokiu skausmu atsukau 
tavo valandą, o nerimstanti širdie!

NIEKO DAUGIAU?
Vien tik mano veidas ir dangus.

Vieninteliai pasauliai.
Mano veidas, tik, ir dangus.

(Tarp jų tyras vėjelis, 
ištikimas paglostymas, vienintelė ranka 
atnešanti džiaugsmo pilnybę.
Vėjelis pakyląs, tai vėl dingstąs.)

Augštai, kiekvieną gyvą būtybę, 
kiekvieną savyje pajustą svajonę, 
paliečia mano jausmas 
svajingos harmonijos sparnais.

Ir nieko daugiau.
(Ar kartais nesi tu

vėjas, ateinąs ir sugrįžtąs 
iš dausų, o meile, ant mano veido f)

Išvertė P. Gaučys

traukė visas lygiagretes su ki- 17 metų, dar vaidino pas tėvą, 
tais dramaturgais: jis greitai! kada jo pirmasai vieno akto ei- 
pradėjo savo komedijas pats sta liuotas veikaliukas “Pažas” bu- 
tvti ir jose vaidinti. Šia prasme vo suvaidintas (1902 m.) gar- 
jis buvo vienintelis, be konku- siai aktorei Mar?ariUi Deval
rencijos: kartu teatro savinin-1 , . , -u i ,•, J . vadovaujant. Už kelių metų taskas, autorius, režisonus, svar-l • .
blausias aktorius, dekoracijų jei teatras iau vadinosi S. Guitry
ne gamintojas, tai bent škicų'toatru. tiek > veika1^ 
projektuotojas, kai reikia rūbų į vaidinama. Tas savamokslis,
— stiliaus įkvėp., iki mažiausių pradžioj ^k aktor^us'n^^ėj^8’ 
smulkmenų scenos butaforijos literatūros diletantas staiga vie- 
prižiūrėtojas. Viskuo jis rūpina- ną ^ien4 atidengė, kad jis turi 

I prie darbo patraukimą ir pomė
gį, ir jis griebėsi dirbti nuosta
biu stropumu. Galima turėti ga-

si pats.
Pusantro šimto teatro veikalų

Sašos Guitry kūrybos apim
tis yra milžiniška. Jis turėjo vos bumų lengvoms ir trumpoms ko 

medi joms rašyti, bet visdėlto pa 
rašyti apie šimto teatro vei 
kalų, — tiek jų priskaičiuoja te
atro kritikai, apie 40 knygų, tiek 
oat filmų scenarijų ir daugybę 
straipsnių ir dar didžiumą tų 
veikalų pačiam vaidinti — yra 
tokia darbo suma, kurią retai 
kada literatūriniame pasauly ga
lima užtikti.

Jo kūrinių nevardinsiu ir ne
analizuosiu. jie mūsų skaityto- 
jams ir nežinomi. Lengvas žan
ras. nuotaikingas humoras, ne- 
imituoiamas, laikui, įvykiui ar 
auditoriiai taikomas spalvinių 
posakių ir pikantiškų Žodelių 
žaismu persunktas sąmojus žy
mi blizgią, vis garsėianČia au
toriaus, to “mūsų laikų “Molje
ro”. kain dažnas kritikas mėgo 
ij vadinti, karjerą.

(Bus daugiau)

• Dnil. Jonas Rimša Argenti
noje sunkiai susirgo, antrą kar
tą gavęs širdies smūgį.

Kultūrinė kronika
• Lietuvių Kultūros dienos 

Medelline. Lietuvių Katalikų ko 
mitetas, norėdamas tinkamiau 
atžymėti savo oficialios veiklos 
pirmąjį dešimtmetį Kolumbijo
je, surengė pirmąją Lietuvos kul 
tūros savaitę šiame krašte. Nore 
dėl siaučiančios tuo metu gripo 
epidemijos ir ekonominių sun
kumų krašte iš kitų vietovių lie-1 
tuviai plačiau negalėjo dalyvau- j 
ti, šventė buvo vispusiškai pa-j 
vykusi. Kultūros savaitė prade-j 
ta (IX.13) per radijo stotį La 
Voz de Medellin kun. Vad. Du- 
binsko paskaita; tema: “Lietu
vių kilmė, psnmč’ai relinis se
novėje, tradicijos ir istorijos sin 
tezė”. Radijo valanda buvo pra
dėta Lietuvos himmu ii* baigta 
lietuviškomis liaudies melodijo
mis. Sekančią dieną visi Medel- 
lino lietuviai, ir svečiai susirin
ko į teatro Bellas Artės salę iš
kilmingam Kultūros savaitės po 
bėdžiui. Salė buvo gražiai išpuoš 
ta Lietuvos ir Kolumbijos vė
liavomis ir scenoje, raudono ak
somo fone, didelis Lietuvos Vy
tis. Posėdį atidarė Lietuvių Ka
talikų Komiteto pirmininkas Ko 
lumbijoje kun. Myk. Tamošiū
nas, pabrėždamas tos dienos 
svarbą kasdieniniame kolonijos 
gyvenime ir būtiną visų lietuvių 
pareigą ne tik rūpintis savųjų 
tarpe ir savyje išlaikyti lietu
vybę, bet taip pat kreipti reikia
mą dėmesį Lietuvos vardo iš
kėlimą svetimųjų tarpe šiuo mo
mentu, kada mūsų amžinasis 
priešas — Rusija — viską daro, 
kad tą vardą išbrauktų iš pa
saulio atminties. Po to inž. J. 
Paulėnas kalbėjo tema: “Lietu
vybės išlaikymas savųjų tarpe 
svetimoje aplinkoje”. Posėdžio 
meninę dalį atliko viešnios Yo- 
landa Grigaliūnaitė ir Aldona 
Stempužienė, o taip pat dr. Vla
das Gaurisas.

Trečią dieną ryto buvo iškil
mingos pamaldos už Lietuvą tė
vų saleziečių bažnyčioje. Pamal 
das laikė prel. B. Cardona, Me- 
dellino lietuvių ir Lietuvos drau 
gas. Pamaldų metu visus žavėjo 
nepaprasto grožio balsu A. Stem 
pužienė. Tuojau po pamaldų įvy 
ko Medellino Lietuvių namų ker
tinio akmens pašventimas. Apei
gas atliko ir žodį tarė prel. B. 
Cardona. Gausiai susirinkusiems 
lietuviams priminė, kad Lietu
vių namai su savo mokykla ir 
koplyčia bus tasai centras, kur 
lietuviai atras sąvo krašto kam- 
nelį, kuris jiems padės išlaiky
ti tai, kas kiekvienam lietuviui 
emigrantui privalo būti šventa: 
išsineštieji sveiki savo krašto 
papročiai, gražus katalikiškas 
gyvenimas, tėvų religija.

Iš lietuvių pusės momentui 
pritaikytą žodį pasakė adv. An
tanas Vilūnas. Tą pačią dieną 
3 vai. p. p. netoli Medellino gra
žioje pievutėje įvyko lietuvių 
subuvimas-geguži nė. čia atogrą
žų palmių ir Lietuvos trispalves 
pavėsyje Medellino lietuviai ir iŠ 
kitur atvykę svečiai ir ypač mū 
sų priaugančioji karta praleido 
visą popietę lietuviškoje nuotai
koje.

Lietuvos kultūros savaitės 
oroga Medellino laikraštis “EI 
Colombiano" savo sekmadienio 
laidoje, literatūros priede, pas
kyrė Lietuvai du didelius pusla
pius, tema: "Lietuva ir jos šimt 
metinės tradicijos”. Tekste įdė
tos aštuonios didelės iliustraci
jos iŠ Lietuvos pcisažu ir mūsų 
menininkų piešiniai. (M. Tam.)

• Mariaus Katiliškio roma
nas “Miškais ateina ruduo” šią 
savaitę išėjo iš spaudos. Išlei
do Terra. Veikalas 514 pusto
nių. skirtas kaimui ir jo socia
linėms problemoms. Tai jau tre
čioji Katiliškio knyga.

• 60 rinktinių paveikslų, pieš 
tų lietuvių dailininkų, turi lietu
viai pranciškonai savo vienuo
lynuose. Planuojama įvairiose 
vietose suruošti parodą.

• I>r. Juozo Vaišnoros, MIC, 
knyga “Marijos garbinimas Lie
tuvoje” jau surinkta, baigiamos 
sutvarkyti paskutinės korektū
ros ir numatoma, kad ateinan
čių metų pradžioje išeis iš spau
dos. Spausdinama Romoje. Vei
kalas bus daugiau kaip 300 pus
lapių. Knygoje visų pirma nag
rinėjamas Marijos kultas: “Ma
rijos šventės, brolijos Marijos 
garbei, vienuolijos Marijos var
du (atgailos kanauninkai, kai-- 
melitai, pijorai, marijonai, ma
ri ja vi t ės, Nekalto Prasidėjimo 
Švč. P. Marijos seserys), proce
sijos ir maldingos kelionės; vi
sa tai imama tuo atžvilgiu, kaip 
tai reiškėsi Lietuvoje. Toliau 
ivaretomas liaudies pamaldumas 
j Mariją: maldos, giesmės, liau- 
iies menas.

Antroji veikalų dalis — Ma
rijai pašvęstos vietos: Marijos 
vardo bažnyčios, Marijos ste
buklingieji paveikslai, ilgiau ap- 
sistojant prie garsiųjų Marijos 
paveikslų Trakuose, Šv. Mykolo 
bažnyčioje Vilniuje, Šiluvoje ir 
Aušros Vartuose.

Pagaliau aprašomos atskiros 
Marijos šventovės Lietuvoje:
1. Vilniaus vyskupijoje — Asa- 
vas, Barūnai, Breslauja, Gardi
nas, Gudagojis, Bubatninkai, 
Trakai, Vilnius (7 bažnyčios);
2. Kauno arkivyskupijoje — 
Kaunas, Pagiriai, Pažaislis, Rad 
viliškis, Šiluva, Ugioniai, Vosy- 
liškės; 3. Telšių vyskupijoje — 
Kuliai, Tverai, Žemaičių Kalvari 
ja; 4. Panevėžio vyskupijoje — 
Krekenava, Rozalimas, Šimonys, 
Troškūnai; 5. Vilkaviškio vys- 
kup<joje — Alvitas, Barūnų Kry 
žiai, Liubavas (Seinai); 6. Kai
šiadorių vyskupijoje — Gelvo
nai, Kazokiškis, Pivašiūnai, La
banoras.

Knygą ruošiant panaudota Va 
tikano, Jėzuitų centriniai archy
vai ir kita dabar prieinama me
džiaga. Knygoje bus apie 70 įvai 
rių paveikslų ir vietų iliustraci
jų-

• Petro Babicko poezijos rink 
tinė “Draitiblio kojos” šią sa
vaitę Chieagoje išėjo iš spaudos. 
Knyga turi 118 puslapių ir čia 
sudėti rinktiniai eilėraščiai iš 
ankstybesnių mūsų autoriaus 
poezijos knygų: “Geltona ir juo
da’’, “Žmogaus remontas”, iš
leistų Kaune. Daugiausiai eilė
raščių telpa iš rinktinio “Sveti
moj padangėj”, išleisto Argen
tinoje 1947 m.; tas rinkinys 
JAV-se mažai težinomas. Eilė
raščiai sklandus, kaikųrie kurti 
dar Nepriklausomoj Lietuvoj. 
Petras Babickas — kūrybingas 
žmogus. Iš viso jau išspausdin
tos jo penkios eilėraščių kny
gos, šeši veikalai vaikams, sep
tyni prozos veikalai; be to — 
dvi iliustruotos knygos apie Lie 
tuvą ispanų ir portugalų kalba. 
Spaudai vėl yra parengęs eilė
raščius vaikams “Mano sodas”, 
poezijos knygą “Dienos ir dai
nos“, braziliškų vaizdų rinkinį 
“Trys pasauliai” be to — jau 
leidžiama anglų, ispanų ir lietu
vių kalbomis “Picturesque Li- 
thuania”. Šiuo metu rašytojas 
ryvena Chieagoje.
• Gražinos Tulauskaitės ei

lėraščių rinkinys “Rugsėjo žvai
gždės” jau išėjo iš spaudos. Ta 
lyrikos knyga turi 64 puslapius. 
Išleido Terra, Eilėraščiai sukur
ti tremtyje ir dar niekur ne
spausdinti. Anksčiau yra. išėję 
šie Gr. Tulauskaitės poezijos rin 
kiniai: Paklydę žodžiai (1934), 
Vėjo smuikas (19-14), Po sveti
mu dangum (1951).
, • Balio Sruogos atsiminimų 
knyga “Dievų miškas” spausdi
nama Chieagoje. Lietuvoje ji 
buvo išleista penktuoju Sruogos 
raštų tomu ir ten visa laida iš
parduota, Knyga parašyta ta
lentingai. Bus 480 puslapių. Iš 
spaudos išeis Balio Sruogos m ir 
ties sukakties minėjimui, kuris 
įvyks gruodžio 15 d. Knyga spau 
sdinama ofsetu
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Kapica — ruošęs kelią Sputnikui delius nuo tokio žingsnio sulai- nors Marijos pamaldų toje tau- muniją 11,000 žmonių. Aprašo-

su Vakarais, milžiniškomis lė
šomis remiamas mokslinio tyri
nėjimo darbas Sovietuose. Jo 
Cambridge laikų kolegos prisi
mena, kad Kapica anuo laikotar 
piu buvo labai pasiilgęs savo tė
vynės...

Tyrinėdamas atominę energi
ją, jis nuoširdžiai rūpinosi žmo
nijai gresiančiu pavojumi. 1943-

Vakariečių išlavintas 
mokslininkas

Kai Petrapilyje prasidėjo 1917 
-jų revoliucija, Petrui Kapicai 
buvo 22 metai amžiaus. Caro 
armijos generolo sūnui nebuvo 
saugu bolševikinio teroro nu
siaubtoje Rusijoje ir jis, kaip ir 
daugelis kitų, pabėgo į Vakarus.
Jaunasis Kapica tačiau neišsive-
žė nei paslėptų rembrandtų, nei siais metais- Per Pat* karo *karš 
brangakmenių, kaip kiti rusų e- Į*. Pe*ras KaPica laiškais kal' 
migrantai. Jaunas, gabus. darbšlbino Einšteiną jieskoti pnemo- 
tus nors ir be cento kišenėje, ni4 Vzkirsti keli* atomines ener 
fizikas netrukus į save atkreipė Sijos panaudojimui karo tiks- 
mokslininkų dėmesį ir gavo sti- lams- Panašiomis temomis jis
pendiją Cambridge universitete V13lškai atvirai kalbeJ° ir su Va 
ruoštis doktoratui. Po kurio kani diplomatais. Po truputį
laiko jis gavo filosofijos dakta Kapica pradėjo įgauti vardą žmo
ro laipsnį ir jo mokslinė karje- šaus’ kuriam dau^iau leidžia

kė — neaišku, bet šitie skru
pulai po 11 metų Sovietams grą 
žino ypatingai augštus dividen
dus.

1949-siais metais JAV pasau
liui paskelbė, kad ji gaminanti

toje. mos naujos bažnyčia ir koply-
Lietuvos skyrelyje įdėtas gį.'čiA.MArijos garbei Šiluvoje. Pa- 

luvos Dievo Motinos paveikslas Sa^*au primenama, kad ir dabar 
ir vaizdas vysk. Podolskio, lai- j Minėje komunistų okupacijoje 
kančio šv. mišias. Po tuo vaizdu ®duvos Marijos garbinimas yra
įdėta ištrauka iš “L’Osservato- 

pirmąją vandenilio bombą. Tuo-' re Romano” 1955 m. kovo mėn. 
jau po to Petrui Kapicai grąžino. 4 d., kur aprašoma tikinčiųjų Tarptautinės akademijos leidi- 
viras buvusias pareigas, privile- Į persekiojimai okupuotoje Lietu- nys. Šios knygos dėka daugelis

voje. Straipsnį apie Marijos gar pasaulio tautų plačiau sužinos 
binimą Lietuvoje parašęs kun. 
dr. J. Vaišnora, MIC. Straips
nis pavadintas "Verkianti ma
dona, Lietuvos globėja”. Sumi-

gijas ir titulus. Per pastaruosius 
aštuonerius metus Petro Kapi- 
cob paruošti ir vadovaujami so
vietą mokslininkai ne tiktai pa
sivijo JAV vandenilio bombą,
jie JAV pralenkė ir su dirbtiniu i nimos garsiosios Marijos švento 
žemės palydovu — “Sputniku”. vės — Aušros Vartų, Šiluvos.

________ I Plačiau duodama Šiluvos Mari-
_ įjos istorija, protestantizmo pli-Kultūrine kronika | timas, pirminės Šiluvos švento-1

i • Verkianti Lietuvos globėja.
vės sunaikinimas, verkiančios 
Marijos Šiluvoje pasirodymas,

net prasira sparčiais žingsniais yrėsi pir- ma kaiP kltięms 
myn. Garsusis fizikas Ruther- lenkti 8U Se; 
f ordas Petrą Kapicą pasikvietė ^uk Pats Stalinas kartą pasa- 
savo asistentu. Kai Rutherfor-|
das pirmą kartą suskaldė ato-' 
mą, Kapica stovėjo šalia jo. Nuo 
to laiko jis Rutherfordą vadina 
taip: “Tai mano mokslinio dar
bo tėvas”.

Petras Kapica (arba Peter 
Kapitsa, kaip jo pavardė rašo
ma angluose) dabar savarankiš
kai tyrinėjo ultra žemas tempe
ratūras ir jis pirmasis pasau
lyje pasiekė 482 laipsnius Fah- 
renheito žemiau nulio. Jis tapo 
priimtas į Royal Society — ypa
tingai reta garbė svetimtau
čiams.- Universitete Kapica bu
vo laikomas tipišku išsiblaškiu
sio profesoriaus pavyzdžiu. Kar
tą jis j paskaitą atėjęs su vienu 
rudu ir vienu juodu batu apsia
vęs.

Ant savo rašomojo stalo jis 
visuomet laikė iš medžio išdrož
tą krodilą: "Krodilas negal: 
atgręžti savo galvos. Kaip ir 
mokslas, jis težengia pirmyn!”

Niekam to nesitikint, 1934- 
siais metais Petras Kapica iš
važiavo į Sovietų Sąjungą, iš ku 
rioi daugiau nebegrįžo. Po ku
rio laiko jį pasekė ir jo žmona 
su dviem vaikais.

Maskvoje jis buvo apgyven
dintas patogioje viloje; rusai
už 15,000 svarų iš Cambridge mokslininkais pagaliau ir polit- 
universiteto atpirko jo labora- tiarui pasirodė perdaug akiplė-

lenkti su "generaline linija”.

gyvas.
Minėtoji knyga yra Marijos

apie Marijos šventovę Lietuvo-1 
je — Šiluvą.
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NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO!
Jau dabar įsigykite SventSniB:
• Modernišką televiziją
• Hl Fi fonografą
• Nuostabius Importuotus radijus
• Stebuklingus transistorlnlus 

radijukus
• Patogius radijo-laik rodžius
• Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat čia rasite didelį pasirln-Chicagą' pasiekė šiemet Romoje augimas Marijos kulto Šiluvoje.

italų kalba išleista knyga “Ma- Į Pvz. jau 1629 m. Marijos Gimi- kimų elektr. namų apyvokos reikm 
ria e la Chie3a dėl Silenzio” (Ma-, mo šventėje ten priėmė šv. Ko- kų džiovintuvų. Pdu?kias°urbuu i^'kt’ 
rija ir tylos Bažnyčia). Knyga -------------  ----------------------- ~ viskas garantuojama —
turi 134 puslapius ir joje duoda 
mi komunistų pavergtų tautų 
labiausiai garbinami Marijos pa 
veikslai ir aprašymas Marijos 
Marijos kulto tose tautose. Čia 
atstovaujama Albanija, Armėni
ja, Baltgudija, Čekija, Bulgari
ja, Kinija, Korėja, Kroatija, Lat 
vija, Lietuva, Lenkija, Rumuni
ja, Rusija, Slovakija, Slovėnija, 
Ukraina, Vengrija, Vietnamas. 
Duodami taipgi paveikslai kurių

ar
KAZYS ČESNAUSKAS I

6444 SO. TROY ST. j
Telef. WAlbrook 5-7670 it Į

Olbion 8-4088 \
s Generalta kontraktorius nau 
jų namų statybai, įvairiems re- f 
montams Ir namų perlvarky < 
mama • Turime didelį patyri į 
mą namų statyboje. • Patys J 
itllekame cemento Ir medžio « 
darbus. • Apkalnavimal nemo Z 
karnai

T«L RElianos 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
80xo u»ui ou-oet

Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ji 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:10—8:10 
vai. vak. Trečlad tr šeštad. 1—4 v 
n P

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ProU-sle(as

šr uratai-Protezai, Med. ban 
" datai. Hpeo. pagalba kxU<»n 

tAruti Supporta) tr 1.1. 
Vai.: »-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
irthopedijoh technikos lab
2850 W. 63rd St., Chicago 29, OI 

Tel PKonpect 6-5084

Dr. P. Kardtza

kė: "Mes jį laikome tikru Rusi
jos sūnumi ir mes pilnai įverti
name jo mokslinio darbo svar
bų”.

Perdaug jau atviras pacifisti
nių idėjų skleidimas ir itin daž
nas susirašinėjimas su Vakarų

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik j

Mutual Federal Savinas
gausi greitą patarnavimą
2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.* '»
Vlrglnia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

Pirkite vlsudoa šioje moderniškoje 
parduotuvėje.

iAi-do i na-
ILllTCLEVISIOn
Csates - Service)

Sav. lni. A. SEMftNAS 
3321 S. Halsted — CLiffsde 4-5665
Atdara kasdien 9—6. p'rmadlenlals 

Ir ketvirtadieniais 9—9 
WOOQtXX)000<X)01XK><XXX>00<XX)

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma 
61 valandos skambinti telefonu

HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
3 p. kasdien išskyrus trečlad b 
ležtad

R»* tel. Gltovehlll 6-5606

TeL ofiso WA 5-3OIO, re*. PR 6-7388
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečlad 
uždaryta '

l'et. ofiso Ir buto ULyinptc 3-4139 |
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4»3H W. 16th st.. Cicero 

Kasdien 1-8 vai. Ir e 8 vai. vak
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette (-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4146 8. Archer Avė.
V AL Kasdien popiet nuo 12-8:80 v 
Vak pirm. antr, ketvtrt 6-8:80 v

Trečlad tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI.
SPECIALISTE

7186 South Western Arenos
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto ■— 1 v. p. p. šeštad n i 
vai. ryto Iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1166 
Res tel WAIbrook 5-47AA

, DR. J. J. SIMONAITIS ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adrtmae: 4230 W. u8rd St 
Ofiso leL KUllance 6-441U 

Ręsto. telef. Gltovehlll 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m 

Penktad. Uk po pietų.
Trečlad. Ir Šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. G 1.1 ffslde 1-2686 
ReztoencUos: LAfayetie 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47 th Street 
(Kampos 47th Ir Hennltage)

Vai.; nuo 2 lk.1 4 Ir 6 Iki U v. vak 
teštao nuo ’ Iki 6 vai., lšakyr. sek

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

Vai. kasd 12—4 
TeL CEntral 6-2284

5002 West Itith Str., Cicero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvntiaU S-0060 
Kitu laiku tr trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

rel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 Iki 8 vai vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ligos)
Ofisas ir res.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. 1'ltosiM-ct 8-1223 arba H E 6-557’ 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr.. 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rea. PR 6-9801 1

DR. j, MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
t Specialybe — vidaus ligos

2454 West 71st Street 
(71-oe ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p 
Trečiadieniais uždaryta-

tori ją (šaltasis karas tada dar 
nebuvo prasidėjęs); jis buvo pas 
kirtas fizikos tyrinėjimų insti
tuto direktoriumi ir jo žinioje 
dirbo 100 asistentų.

Jau tada jis tyrinėjo atomi
nę energiją. Apie atominius gin
klus, prie kurių tyrinėjimai jį 
privedė, Kapica išsireiškė: "Ka' 
bėti apie atominę energiją ir ga1 
voti vien tiktai apie atominius 
ginklus yra lygiai tas pats, kaip 
kalbėti apie elektrą ir tegalvo
ti apie elektros kėdę”.

Laikraštininkai rašė, kad Pet 
ras Kapica laisvalaikio metu su 
Stalinu lošdavo šachmatais.

Sunku šiandieną tiksliai pa
sakyti, kokiais motyvais vado
vaudamasis jis grįžo Rusijon. 
Intymiai jį pažinoję Vakarų mok 
alininkai netiki, kad jis būtų dog 
matiškai įsitikinęg komunistas. 
Mokslui jis buvęs tiesiog fana
tiškai atsidavęs ir jo, be abejo, 
negalėjo neimponuoti, palyginus

šiškas: Petras Kapica pateko ne
malonėn. (Manoma, kad prie to 
labiausiai prisidėjęs sovietų hie
rarchijoje tik pradėjęs kilti A. 
Gromyko). Kapica neteko visų 
'iavo privilegijų, buvo pašalin
tas iš augstų postų įvairiuose 
mokslinėse įstaigose, o jo var
as išnyko iš spaudos puslapių.
'’ebuvo jis, tačiau, nei viešai
.pkaltintas, ne:‘likviduotas, nors 
ovif tinėje praktikoje tas turė- 

:o beveik automatiškai sekti. Ko 
. Staliną ir jo bu-

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

Iš stoties YVGES 1390 k. kasdieną 
nuo piiiiiudi nio Iki šeštadienio nuo 
8:30 Iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma
dienį nuo 7 Iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ iš radijo stoties 
W O P A 1 490 k. Ir FM 102-3 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HEnilock 4-2413 
7159 So. MiiiiIcuimmI A ve., Chicago 21)

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Wegtem flve.,__________Chicaąo 36, III

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

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN
2555 W, 47th St.,_________ Chicaąo 32, Iii

DISTRICT SAVINGS & LOAN AŠŠiT 
3430 S. Halsted St., Chicaąo 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicaąo 8, III

APSIRŪPINKITE ŠILDYMU
Gražiai atremontuotose Rosevelt

Fumiture patalpose pasirinkite 
jums tinkamiausią peč.ų.

Patys geriausieji SIEGLER, 
MOORE ir kitų firmų pečiai, šildo
mi aliejumi ir gazu.

X

Taip pat didelis pasirinkimas 
naujausiu ir moderniškiausių ra
kandų, TV ir radi io aparatų, veid 
rodžių, lovų tr kita.

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

f

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA 4VE., CHICAGO, BLL 

Telefonas — FRontler 6 1882
------/f

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
įaugu Ir pelninga.

Universal Savinga and Loan Assodatlon užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtins Suvienytų Valstybių vaidilos agentftra lld 
110,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
na tyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas Bus grel 
tas ir draugiška* patarnavimas.

Dėl paskolų ir visata finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ŪB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South We«tern Avenue 
ai., kasdien 10-12 vai. h- 7-0 vai. 

■ ak šeštadieniais U), vai .Trečia 
deniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonae: PR 8-3229 
R« tnef U Alhrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
LAUCIŲ IR VTDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenoe 

Kampas 47-tos Ir Dama n Avė 
ai kasdien nuo 6—8 vai. vak

Šeštad. 2—4 vai. vak.
'<*člad. Ir kitu laiku pagal sutari 

Telef. ofiso LAfayette 8-8048 
Rea.: Hšlbrook 6-SO48

DR. JULIJA MOHSTAVICIUS
GYDYTOJA m CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. jkl 9 v. vf.t 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 8 ▼. v., 

tšsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

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

IVL ofiso HE 4-2123, re®. GIb. 8-6106
DR. V. P. TUMASOHIS

CHIKLKGAS
2454 West 71st Street
(71st ir Camrbell Avė.)

Vai.: pirmad. Ir ketvlrtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—6; šeštad. 2—e. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AK V SERIJA Ir MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(00-os Ir Avė kampas)
Valandos: nuo l—4 ir 6^-8 vak. 
Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

. ofiso HE.4-684# res. HE 4-2I24
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
2434 M'est 71»t Street

v«l Pirm Iretvb p*nXT 1 4 Ir 7 I-
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartį, 
•ckn> užilHrvtB

OR. Z. OANILEVIčIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4317 South tVeatern Avenne 
Ctil<*ago 26, III 

elefonor- ItEpiihlIe 7-4006 
Rczldcncljaf Gltovehlll - 0-8161 

PasImatymai pagal sutartį

0R. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1151 Archei Avenue 
>Meo vai nuo 1 4 Ir nuo 6-8:80 v 

>ak Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 poplr* 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel Vlrglnia 7-0086

Keridenei Jok tel BEverly 8-834:

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-6706 
Rea. RE 7-6667

DR. B. GAUDIMAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
8poc. akušerija ir moterų ligų 

2454 West 7 lat Street 
71-06 ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—2 Ir 6—8 vai. vak. 
šešadienlals 1—4 p. p. Trečiadieniais
itždnrvfa

Oflao telef. tArds 7—1106 
Healdencljoa — ST<-wart 3-461 f

DR. 1. 6UD«n$KAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

106 Aeai 30th Street 
t sampas Halsted Ir S8-ta gatv6, 

/AL 1—4 Ir 8:80—8:80 p p. kae 
llen Išskyrus trečiadienius Atidarė 

t-stsdlenlnle | -4 vai

l’el. oflao PR 4-2888, res. RE 7-9198
DR. A. IENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.UtETUVlb GYDYTOJAM)
2600 Wmt 8Srd Street

/ši. kasdien nuo 1—4 p p Ir 7:1« 
v« o t-Vr»)>in4 ir tnSt nfdervts

Telefonm ORovahUl 6-15M
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. ». pagal 
ueltarlTna Išskyrus trečladlenlua 

2422 W. Marųnette Road

Oflao Ir buto le4 Ol.ymplc 9-1381
OR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Conrt, Cicero 

Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad 
Ir šežtad tik 10—11 vai.

Oflao HEmlock 4-6816 
Rea. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PI^COIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
priešais ftv Kryžiaus ligonine 

r’i-Ume nnirni .nslisrlms

DANTISTAS
DR. I. A. PAUKŠTYS
1253 So. Whipple Street

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

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryte
LAfayette 3-4646.

Namą — CEdarerem 3-7786

OR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
asdien 8—7 vai. vak. fieštad. nuo 

1—6 vai. vak.
frečlad. Ir kitu laiku pagal sutarlms 
ofiso tel. Vlctory 2-1484. Reald. 3487 
W. 62nd St.. tel. Resubllc 7-8818.

•(Uo telefonas — Itlsliop 1-2526

DR. AL. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenoe 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

>AL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:0ų v 
Trečlad Ir sekmad tik susitarus

Tel. TUrner 3-9902
DR. 1. RIMDZUS

CHIROPRACTOR 
1428 Broadtvay, Gary, Indiana

Vai.: pirm. Ir treč. 8-8 vai. vak., šešt. 
10-12 vai. prieš pi et. Kitu laiku pagal

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2746 Weat 69th Street

Priešais 6v. Kryžiaus llgonlnp 
Telef. REpuhilo 7-3060 

▼AL: Pirm., antr.. Kert., penkt. 
tuo 9 lkl 11 ryte Ir nuo 8:00—8:00 
3ešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. lt

įtu laiku sueita rus telefonu

DR. ANT. RUDOKAS. Opi 
Tikrina akla Ir pritaiko

keičia Mlkloa Ir
1456 S. Oalifornla Art. .TA 7-7381
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečlad. ui 
’ąrvfą) ImAfiąd 10 rvtn IV« • • n T*

SKelbkitėg dien. "Drauge'

I>1. ofiso PRospect 6-9400
ILUd. l'Rospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškrvlčifitė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-8 p. p. ir nuo 6-8 vai 
vak. Šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik sn«ttsr>is

OI. oflao VIctor, 2-iimi
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p p 
Ir nuo 6-V v v «e»tR<t , 4 vai popiet 

rel. oflao PR. >-6446, rea. HL.4-3151
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųnette Rd.

Vai. nuo 2 lkl 4 p p.; 6 lkl 8 v.
Trečlad Ir šeštad pagal aura m

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Strėel 
ret. oflao CA. 6-0257, res. PR. 6-^651 

Rėžto. 6600 8. Arteelan Avė. 
VAL II v. r. iki B p p.i 6—7 v. v

DR. G. SERHER
(JET'JVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. V Arda 7-1830 

Pritaiko aklnlur 
Kreivas akis 

Ištaiso
Oflsaa ir akintų dirbtuvė 
756 Weet 35th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl B, trs 
ils d. nuo 10-12, penktad. 10-2 i 
teštadlenlals nuo t n lkl 2 vai p.t

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

yra priežastis galvos skaudėjimo be) 
svaigimo Ir spaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregya 
tą. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. TArds 7-1373 

Vai. 10:80 lkl T v. vak. geštad. 10:81 
lkl 4 vai. Rekmad Ir treč uždara

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
Lietuvių tautas tauriausios asmeny- 
hės Arkivysk. Jurgio Mntulaiėio- 

Matnlevlčlaas 

Trijose dalyse:

UŽKASA I
L t Įrašai: Mintys, pastabos, past- 

ryttmsl. Cta kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
Išganymui

IL I a liksi Tai įvairiems
nims rąžytų laiškų Ištraukos, 
nlmlžkoe tžmtntlee perlai. Išreikš

patarimų, paraginimų Ir paaiškini 
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostlnčje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir įrišta J kietus viršelius. Kaina 
82.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS"A
4545 W. 63 St.. Chica<o 29, 01.
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LIETUVIŲ MOKSLO DIENOS
I Liet. Kat. Mokslo akademijos suvažiavimas tremtyje 

ED. TURAUSKAS, Prancūzija
Lietuvių Katalikų Mokslo a- 

kademi jos, gražiai savo darbą, 
pradėjusios Lietuvoje prieš ket-1 
virtį šimtmečio ir turėjusios tris! 
suvažiavimus, nariai ir bu v. cen
tro valdybos likučiai — prof.
J. Eretas ir Z. Ivinskis, tal
kinami mūsų mokslo židinio1 
— Lietuvių Šv. Kazimiero kole-1 
gijos Romoje — vadovybės su 
vysk. V. Padolskiu, prel. Tulaba 
ir kun. dr. V. Balčiūnu prieša
kyje, uoliai padedami Gregoria- 
numo universiteto prof. t. A. 
Liuimos, S. J., prieš porą metų 
nusprendė atgaivinti akademijos 
veikimą tremtyje. Buvo sure-l 
gistruoti tremtyje esantieji aka 
demijos nariai ir mokslo bei me
no mėgėjai, buvo pravesti rinki
mai korespondencijos būdu į 
centrinius organus ir imta pla
nuoti suvažiavimas. Pastarasis 
įvyko spalio 2-4 d.d. Romoje, 
Lietuvių kolegijos salėje.

Suvažiavimo dalyvių daugu
mą, kaip ir dera tremties sąly
goms, sudarė Romoje gyvenan
tieji akademijos nariai, tačiau 
jo dalyvių tarpe buvo ir iš Pran-. 
cūzijos: Birutė Venskuvienė, dr. 
Bačkis ir Ed. Turauskas; iš Švei 
carijos — prof. dr. J. Eretas, iš 
JAV-bių — Marija ir Antanas 
Rudžiai bei ponios Genovaitė 
Kaneb ir Marcelė Watkins iš 
Worcesterio; iš Australijos — 
kun. dr. Jatulis.

Suvažiavimo darbus uoliai se
kė jaunimas iš Liet. kolegijos, 
iš tėvų marijonų vyriausiojo na
mo ir iš tėvų jėzuitų.

Suvažiavimo atidaromąjį po
sėdį pagerbė savo atsilankymu 
V. ir S. Lozoraičiai su sūnum 
Kaziu, o baigiamajame posėdy
je dalyvavo Lietuvos ministeris 
prie Šventojo Sosto S. Girdvai
nis. Kaikurias paskaitas atidžiai 
sekė ir St. Lozoraitis jr. ir Ma
cevičius, vienas seniausių lietu
vių gyventojų Romoje.

Iškilmingas atidarymas įvyko 
spalio 2 d. Liet. kolegijos kop
lyčioje šv. mišių auka, kurią 
atnašavo vysk. V. Padolskis, L.
K. M. akademijos pirmininkas.

Susikaupę ir Dievo paprašę
palaiminimo savo darbams, po 
pamaldų suvažiavimo dalyviai 
perėjo į salę, kur atidaromąją 
kalbą pasakė J. E. vysk. V. Pa
dolskis, trumpai apžvelgdąmas 
akademijos atsik,ūrimo tremtyje 
istoriją ir naujos centro valdy
bos darbus, ypačiai parengiant 
šį I-jį tremtyje suvažiavimą. 
Mistinio Kristaus Kūno doktrina

Pirmuoju suvažiavimo referen 
tu buvo kun. prof. dr. Antanas 
Liuima, S. J. Jo programoje įra
šyta, tema buvo; “Mistinio Kris 
taus kūno doktrina sąryšyje su 
dabartinio gyvenimo faktais”. 
Tačiau, dėl jos nepaprasto pla
tumo, referentas pasijuto pri
verstas apsiriboti mistinio Kris
taus Kūno doktrinos teologinių 
pagrindų išdėstymu.

Paskaita buvo labai kruopš
čiai parengta ir pateikta priei
namą bei suprantama forma net 
teologijos specialiai nestudljavu 
siems, bet su Bažnyčios mokslo 
pagrindais apsipažinusiems pa
sauliečiams. » —

Neturint po ranka paskaitos 
rankraščio, neįmanoma bandyti 
paskaitos mintis bei tezes at
pasakoti iš kelių pasižymėjimų. 
Bandant tatai daryti, būtų pa
vojaus iškreipti paskaitininko 
mintis.

Koreferentas šiai paskaitai 
kun. dr V. Balčiūnas ypatingai 
pabrėžė mistinio Kristaus Kūno 
reikšmė kasdieniniame gyveni
me yra vienybė: minties vieny
bė, norų vienybė, veikfmo vieny
bė. Iš čia išvada, kad susiskal
dymas veikime yra tai būtinai 
vienybei priešingas. Tikroji vi
sų žmonių jungtis yra Dievuje. 
Ir tatai sudaro viso sąmoningo 
katalikiško gyvenimo pagrindą 
visais laikais, o ypačiai mūsų 
laikais.

Kai kurių pastabų dėl t. Liui
mos paskaitos padarė prof. J. 
Eretas, kun. dr. P. Brazys, MIC,
ir E. Turauskas.II’.H

Tautų apsisprendimo laisvė
Tos pačios gruodžio 2 d. po

pietiniame posėdyje dr. S. Bač
kis (iš Paryžiaus) skaitė pas
kaitą tema “Katalikų Bažny
čios doktrina apie tautų apsis
prendimo teisę”. Enciklikų ir 
kitų Romos popiežių aktų cita
tomis pagrįstoje, gerai doku
mentuotoje paskaitoje, kalbėto
jas akivaizdžiai parodė, kad 
Katalikų Bažnyčia yra nedvi
prasmiška tautų laisvo apsi
sprendimo teisės šalininkė.

Koreferentas prel. V. Talabu 
pabrėžė, kad, pagal Bažnyčios 
mokslą, viso ko pagrindu yra 
žmogus, kuris turi karališką pri 
vilegiją galėti apsispręsti, pasi
rinkti tarp blogio ir gėrio. Ta
čiau tai nereiškia, kad jis turi 
teisę pasirinkti blogį. Žmogaus 
paskirtis, pašaukimas — pasi
rinkti gėrį. i

Panašiai ir tautų bei valsty-' 
bių gyvenime. Valstybės tikslas'
— viešasis gėris. Pagal Bažny-! 
čios mintį, tautų apsisprendimo | 
teisė reiškia tautai sukurti są-' 
iygas. kuriose tauta gali geriau
sia plėtotis, tarpti, išugdyti sa
vo dvasines galias.

Lietuvos senovę prisimenant

Gruodžio 3 d. rytiniame posė
dyje prof. Z. Ivinskis skaitė pas 
kaitą tema “Lietuvos ir Apašta
lų Sosto santykiai amžių bėgy
je ligi XVIII amžiaus galo”. Pa
siremdamas turtinga archyvine 
medžiaga, ypačiai iš Vatikano 
archyvų, kurie, per eilę Romoje 
gyvenimo metų, pagrindinai iš- 
knisinėti, paskaitininkas nupie
šė įspūdingą Did. Lietuvos ku
nigaikštijos, o vėliau bendrosios 
Lietuvių-Lenkų valstybės santy
kių su Šv. Sostu paveikslą. Iš 
tos paskaitos paaiškėjo, kad dar 
labai daug istorijos šaltinių te
bėra archyvuose. Lenkai nepri
klausomybės metais buvo pasi
ryžę tuos šaltinius leisti ir iš
leido 4 storus tomus, tuo tarpu 
ap. nuncijų pranešimai iš Polo- 
niae sudaro 420 tomų, o Archi- 
vi della Nunciatūra di Varsavia
— 200 tomų. Iš paskaitos pa
aiškėjo, kad Konstancos susi
rinkime Lietuvos delegacija vai
dino reikšmingą vaidmenį ir kad 
tada (1414 m.) buvo įkurta

j Medininkų (busimoji Žemaičių) 
vyskupija.

Po paskaitos įvyko gyvas nuo 
monių pasikeitimas: paskaitinin 
kui kelta įvairių klausimų, į ku
riuos jis išsamiai atsakė. Tarp 
kitų klausimų buvo ir toks: kal
bama apie senosios Lietuvos di
dybę; kame ji pasireiškė istori
ko akimis žiūrint? Prof. Zt Ivins 
kis, atsakydamas į šį klausimą, 
nurodė vieną afltrą istorijos fak
tą: did. kunig. Algirdas tuo me
tu, kai su savo kariuomene 1362 
m. užėmė Kijevą,, kovėsi taip pat 
su kryžiuočiais prie Kauno. Min 
daugas sulaikė totorių antplūdį. 
Sudarydami uniją su Lenkija mū 
sų ano meto valstybės vairinin
kai sustiprino savo pajėgumą ir 
Žalgirio įstabus laimėjimas 1410 
metais yra to iš^m. Konstan
tos susirinkime Lietuvos dek 

gatai pasižymėjo savo pasiūly
mais: “Propositiae Zamaita- 
rum”.

Lietuva Ir Vatikanas po 1795 m.

Gruodžio 3 d. popietiniame po 
sėdyje skaitė paskaitą dar jau
nas istorikas t. marijonas dr. 

i Steponas Matulis tema “Lietu
vos ir Apaštalų Sosto santykiai 
nuo 1795 iki 1940 metų”. Su di
deliu objektyvumu ir ramumu, 
padalinęs savo temą į 3 laiko

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografUm 

mūsų spftcialyh?

PREflN PHOTO STUDIO
(Ineorporated;

EDVARDAS DUS, mt. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrglnia 7-2481

tarpius (1795-1894; 1894-1918 ir 
Nepriklausomybės), paskaitinin 
kas atskleidė plačiai visuomenei 
nežinomų, labai reikšmingų fak 
tų, kurie gyvai primena daba: 
gyvenamą laikotarpį ir Krem
liaus valdovų dedamas pastan
gas (deja, kiek tai liečia pra
voslavų Bažnyčią, pavykusias) 
pasikinkyti savo politikos reika
lams Katalikų Bažnyčią per jos 
silpnesnius atstovus. Tokiu, at
rodo, yra buvęs Mohilevo ilga
metis metropolitas Stanislovas 
Bohušas Sestrencevičius, deja, 
kil£8 iš Kėdainių. Jo neigiamą 
vaidmenį parodo gausūs ap. nūn 
cijų pranešimai ir pačios Romos 
kurijos griežti įspėjimai.

Ryšium su šia paskaita taip 
pat įvyko gyvu ’iskusiių ir pa-1 
siteiravimų, vnačiai apie nepri
klausomos Lietuvos santykius j 
su Šv. Sostu. ’ J

Tenka labai nuoširdžiai svei
kinti abu mūsų istoriku, kad, 
naudodamiesi savo buvimu Ro
moje, kur esama tiek vertingų 
istorijos šaltinių, jiedu dirba tik 
rai naudingą darbą .mūsų tau
tos ateičiai ir neša objektyvią 
tiesą į mūsų dar taip skurdžią 
istorijos mokslo literatūrą.

Galiausiai išaušo paskutinioji 
suvažiavimo diena — gruodžio 
4-ji.

Medicina ir religija

Rytiniame posėdyje paskaitą 
“Medicinos etika pagal popiežių 
direktyvas” paskaitė tėvų mari
jonų vicegenerolas t. dr. Pranas 
Brazys.

Suglaustai, meistriškai suskir 
3tęs savo paskaitą į 5 temas:
1) bendroji moralė — deontolo- 
gija, 2) anestezija — analgezija,
3) psichoterapija, 4) transplan- 
tacija-amputacija ir 5) moterys
tė, paskaitininkas akivaizdžiai 
parodė, kiek Bažnyčia yra drą
si, pažangi, liberališka medici
nos pažangos ir naujų gydymo 
priemonių atžvilgiu, eidama ligi 
protingai galimu ribų ir draus
dama tiktai perdėjimus, su die
viška žmogaus prigimtimi nesu
derinamus eksperimentus.

T. Brazio paskaita davė vi
siems klausytojams išsamų, su
gaustą naujausios Bažnyčios 
doktrinos medicinos etikos srity 
je aiškų paveikslą ir sutaupė 
jiems galybę laiko rankiotis ži- 

1 mų ir orientacijos įvairiuose po-j 
piežių raštuose bei kalbose. į 

Apie prof. St. Šalkauskį , Į j,q

Popietinis tos dienos posėdis, 
kuris turėjo kaip ir baigiamojo 
posėdžio iškilmingą pobūdį ir 
buvo skirtas a. a. Prof. Stasio 
Šalkauskio paminėjimui. Prof. J. 
Eretas kalbėjo apie Šalkauskį 
kaip žmogų ir mokslininką. Su 
jam įprastu kalbėtojo talentu, 
pasiremdamas ilgų metų bendra 

į vimu su S. Šalkauskiu ir, be to, 
medžiaga, surinkta iš kitų atsi
minimų apie velionį, rašoma
jam, jau beveik baigtam, veika
lui, paskaitininkas nupiešė labai 
gyvą, labai žmogišką ir lygiai 
patrauklų prof. S. Šalkauskio 
paveikslą. Visi buvo paskaita 
sužavėti ir dabar dar su dides
niu susidomėjimu lauks pasiro
dant paties veikalo.

Baigiamąjį žodį tarė akade
mijos pirmiftinkas vysk. V. Pa
dolskis, reikšdamas padėką vi
siems paskaitininkams, įdėju- 
siems kruopštaus darbo, visiems 
atvykusiems iš kitų kraštų da
lyviams ir pasižadėdamas valdy
bos vardu viską padaryti, kad 
šio suvažiavimo darbai netrukus 
išeitų atskira knyga, kaip tai 
buvc įėję į paprotį Lietuvoje.

STATYBAI 
IR NAMŲ - 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių RAŠIų
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO

8TASY8 IJTWTNAS. Pre*.
3039 So. Halsted St.

Tek VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

D1ENRASTIS DRAUGAS. CH1CAGO. ILLINOIS

Jenas Subačius švč. P. 'Marijos altorius šv. Mykolo lietuvių 
bažnyčioje Bayonne, N. J.

Taip baigėsi šis piratas Liet, 
Kat. Mokslų akademijos suva
žiavimas, kuris, be mažiausio a- 
bejojimo, buvo vienas iš labai 
reikšmingų įvykių mūsų skur
džiame tremties gyvenime, ku
ris parodė, kad, nepaisant sun
kių sąlygų, katalikų mokslinin
kai toliau dirba savo srityje h 
rengia vertingus įnašus į liet. 
tautos kultūros bendrą lobyną.

Lauksime suvažiavimo darbų 
tomo

Belieka tikėtis ir laukti, kad 
L.K.M. akademijos centro val
dyba pajėgs tesėti savo užsimo
jimą galimai greičiau išleisti Su-1 
važiavimo Darjnų tomą. Tam 
tikslui jai reikalinga ir plačio
sios visuomenės ir stambesnių 
mecenatų dosni parama,- nes 
šiai« laikais mūsų knygų leidė
jai vargu ąr pasiviliotų tokios 
rūš’es veikalo išleidimu.

Spalio 5 d. rytą įvyko, vysk. 
Padolskiui pirmininkaujant, a- 
kafemijos narių pasitarimas, ku Į 
name dalyvavo 16 akademijos j 
varių. Iškelta daug kūrybinių 
konkrečių minčių* daug sumany
mų. Apsispręsta, kad akademi- | 
ja toliau kūrybiškai reikšis ir 
teikt, aplink save liet. katalikų 

l-----------------------------------------į“ ii Af W ‘A? *4? W W •Ąf W W W W ‘AT ‘Af W W 'A* W 'AT ’A’ 'A* *AT ’Af 'A* 'A'-
VIKTORO K O Ž I C O 8 
LJetuvišk . gazolino atotia ir ant« 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi- -,,-L 
nimo, dažymo darbai ir keičiamo- ~ 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-95S?
W W W W w w w w u: u-* u* x

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos {vedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLASFUELCo.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

Dnoną Ir įvairias skoninga* 
bnlkntea kepa

BRUMO S KEPYKLA
8889-41 8. Litnanlca Avė 

TeL GLirralde 4-fS7«
Pristatoma J visa* krautuvą* 
Ir restoranus, taip pat 11- 
atunči&ma j vlaua artlmuo 
»iu« mlostua

mokslines pajėgas, ypatingo dė- 
męsio kreipdama į jaunimą. Per! 
visą suvažiavimą su didžiausiu 
ištikimumu ir atsidėjimu sekre
toriavo t. prof. dr. Rabikaus
kas, S. J.

Suvažiavimas ir pasitarimas 
visiems dalyviams paliko neiš
dildomą broliškumo, nuoširdu
mo ir dvasinio stiprumo atmini
mą.

Už poros metų turės įvykti 
kitas suvažiavimas jau... Chica- 
goje, nes gautas oficiozinis M. 
ir A. Rudžių pakvietimas.

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

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

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

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

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

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

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

..!ri

Standard Federal Savings
s

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
( Archet Avė. a t Sacramento) 

PHONEj Vlrglnia 7-1141

MIRft ŽYMI L1TERATCR1K4 
KRITIKE

New Yorke mirė žinomoji li
teratūros kritikė Marija G. Co- 
lum, sulaukusi 70 metų amžiaus 
Savo veikale “Erom these 
roots“, kurs, pirmą karią buvo 
išleistas Kolumbijos universite
to New Yorke, 1937 m. Vakarų 
literatūros renesansui ji kėlė 
reikšmę Lessingo ir Herderio, 
kurie, kaip žinia, savo teorijoms 
paremti rėmėsi pirmiausia ir lie 
tuvių dainomis. Kilusi iš Airi
jos, rašytoja su savo vyru poe
tu Padraic Colum dalyvavo ai
rių tautiniame ir literatūriniame 
atgimime. Nuo 1952 m. iki per
eitu metų juodu dėstė lyginamą
ją Literatūros istoriją, ypač XX 
šimtmečio, Kolumbijos universi
tete New Yorke. Paskutiniu me
tu taipgi abudu rašė veikalą a- 
pie vieną žymiųjų mūsų amžiaus 
literatūros šulų James Joyce, ku 
ris yra buvęs jų asmeninis drau 
gas. (A. špl.)

MUSKULŲ FIZIOLOGIJA

Louvaino universitetas tiria 
uskulų fiziologiją. Tyrimams 

vadovauja prof. A.avier Aybert, 
gavęs paramos iš RockefeJlerio
fondo.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

KALAKUTAS DOVANAI
• Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71st Street PRospect 8-5374

PEOPLES HARDWARE 8i PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoraviėiai
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peilia^ 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai’ 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

— 3

Saule suderina foto 
objektyvą

Bell & Hovvell bendrovė išra
do tokią foto kamerą, kurioje 
patys saulės spinduliai automa
tiškai nustato aparato objekty
vą, kad, pagal šviesos stiprumą 
išeitų kuo geriausios nuotrau
kos.

iiiiiiiiiiiiiijiiiiimiiiiiiiiiiimimmiimiii
Lietuviški pilsto ženklai

Geriausias prisiminas 
iš Tėvynės

50 įvairių ....................... $1.00
100 įvairių ..................... $3.00
150 įvairių  .. .. ................ $6.00

Galima gauti ir kiti lietuviški paš
to ženklai. Pareikalavus kainoraš
tis nemokamai. Prašau rašyti vo
kiškai arba angliškai. Pardavimas 
tik per laiškus.

CHAS. F. KEZBERS
2907 W. Belden Avė.

Chicago 47, III.
mmiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiini>nmiiiiiuirt

IŠ ARTI IR TOLI BAjjDŲ
PERKRAUSTVMaS
Naujas specialu- didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas

R. ŠERĖNAS
201- W «7th PI. Chicago,

Iii VVAlbrook 3 8063
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MAŽAMEČIAI NUSIKALTĖLIAI 
IR KINAS

DR. JUOZAS VAIŠNORA, Chieago, III.

Nors italai yra pripratę prie Kaip vyksta ši baisi sugestija? 
visokių sensacijų, apgavysčių ir Tuo klausimu štai ką sako gar 
kriminalų, bet neseniai Romos i sus italų profesorius Carlo De 
visuomenę sukrėtė kelių maža-' Sanctis: Kinas yrą mūsų laikų 
mečių, turtingų ir garbingų tė-į didžiausia jėga ir didžiausia silp 
vų vaikų, moksleivių kriminali-1 nybė. Jo paplitimas pasiekė vi
nis nusikaltimas — bandymas
apiplėšti vieną iš jų tėvą. Ban
dymas nepasisekė ir keli jaunuo 
liai atsidūrė už grotų. Bet keis
čiausia yra tai, kad apiplėšimas 
bandyta ne iš vargo, skurdo, o 
vien iš nuotykių aistros. Viso 
nusikaltimo organizatoriumi ir 
planuotoju buvo turtingų tėvų 
sūnus, kuriam tėvas kasdieni
nėms smulkioms išlaidoms duo
davo kasdien po 12 dol. Vėliau 
tėvas žurnalistams aiškino, kad 
norėjęs tuo būdu sūnui sudary
ti sąlygas patekti j Romos diduo 
menės sluogsnius. Faktinai taip 
lepinamas sūnelis pateko į kri
minalistų eiles. Todėl vienas Ro 
mos laikraštis teisingai rašė, 
kad dėl sūnaus kaltės j kalėjimą 
turėtų atsisėsti ir tėvas. O sū
nus tardomas prisipažino, kad 
leistis j kriminalinį nuotykį jį 
paskatinęs kriminalinis filmas, 
kurio "didvyrį” jis norėjęs pa
mėgdžioti, degdamas įdomumu 
— ar ir jis galėtų panašiai pada 
ryti.

Paryžiaus teisme
/

Filmų įtaka augančiam ir 
bręstančiam jaunimui yra baisi. 
Prieš kelerius metus Paryžiuje 
mažamečių nusikaltėlių teisme 
jaunuolis, nužudęs savo draugą, 
aiškiai pasakė: “Mačiau, kaip 
žudė filme, ir norėjau sužinoti, 
ar ir aš galėčiau panašiai pada
ryti”. Reiškia, kriminalistas jau 
nuolio vaizduotėje virsta sekti
nu didvyriu. Dėl to šiandien tu
rime visuose kraštuose tiek 
daug mažamečių nusikaltėlių, 
kurie sudaro pavojų visuome
nei. Tėvai, mokytojai, auklėto
jai, juristai ir policija laužo gal
vas, kaip užkirsti kelią maža
mečių nusikaltimams, o neatkreį 
pia dėmesio į tą mokyklą, kuri 
juos gamina. Teisingai tad ano 
Paryžiaus žmogžudžio gynėjas 
advokatas teisėjams yra išdro
žęs: “Jei jūs norite pasmerkti 
šį vaiką, pirmiau pasmerkite ir 
nuteiskite kiną”

Tyrimai vienoje mokykloje

Bet ar iš tikrųjų kinas turi 
tokios baisios įtakos mažame-

sus gyventojų sluogsnius, toli
miausius užkampius. Kino reiš
kimosi būdai leidžia jam pasiek
ti nekontroliuojamą, irraciona- 
lų vaizduotės pasaulį, atplėšti 
žmogų nuo tikrovės, dažnai įsi
rausiant į žiūrovo pasąmonę. Pa 
naudojimas ir piktnaudojimas 
viso to. kas žadina emocijas, 
kaip spalvos, šviesos, muzika, su 
daro milžinišką sugestyvinę jė
gą, kun veikia į tamsoje pasy
viai nusiteikusį žiūrovą. Štai dėl 
ko kinas stipriausiai daro įtakos 
į tuos individus, kurių emocijos 
yra dar nepastovios ir nesubren 
dusios”.

Kino gynėjai pasakys, kad tie 
filmai, kuriuose nėra kriminali
nių dalykų, nežadina kriminali
nių nusiteikimų. Tas tiesa, bet 
daugelis filmų pateikia krimina-' 
listikai “techniškųjų” priemo
nių, nurodo sistemą, būdus, ku
rie lengvai galima perkelti į kri
minalinį pasaulį. “Kinas, sako 
Jean Chagan, mažamečių teisė
jas Paryžiuje, yra viena iš kri
minalinėje technikoje pasitobu
linimo priemonių: apiplėšimai, 
visi banditizmo veiksmai filmuo 
se oažnai būna pateikti su viso
mis detalėmis, kad jaunuolis, tu
rįs nusikaltimui palinkimo, ran
da ten paskatinimo bei pažadini 
mo jo nesąmoningam palinki
mu!”.
Blogio triumfas filme Ir bausmė 

pabaigoj
Bet, pasakys kuris nors uo- 

ius kino lankytojas, piktadarys 
galų gale yra sugaunamas, blo
gis nubaudžiamas. Tiesa, šiuo 
būdu kriminalinių filmų gamin
tojai išsaugoja moralės ir cenzū
ros kodekso nuostatus. Jie norė 
tų pamokinančia užbaiga atgręš 
ti žiūrovus nuo blogo. Tai aiš
kus veidmainiškumas, kaip ly
giai aaug kur teismų praktikos 
argumentas, kad girtas mažiau 
atsako už savo veiksmus — kas 
žadina nusikaltėlius pirma vi
suomet pasigerti, kad galėtų 
“nelaimingu atveju” išsisukti 
nuo griežtesnės bausmės. Kada 
jau keturi penktadaliai filmo bu 
vo skirti blogio triumfui, kada 
tiesiog garbinama ir augštinama

Red Skelton 
M-G-M Štai

Komikas, filmų aktorius, su ser
gančiu vaikučiu važinėjęs po Eu
ropą. lankęsis pas pop. Pijų XII

girnas darbo, jo “garbės” ko
deksas, jo cinizmas, šaltumas,; 
drąsa atsispindėjo visame filme, 
kada parodoma, kaip nusikalti
mas atneša “didvyriui” pinigo, 
malonumų, moterų, garbės, val
džios, kada aplink gangsterį su

daroma nors ir netiesioginė pa- 
lauk ūmo atmosfera, — ką tada 
tepadės moralizuojanti, nusikal- 
tėl, nubaudžianti užbaiga? Nu
žudymas arba suėmimas bandi
to dar nereiškia blogio pasmer
kimo. o tik rodo jo “amato” ne
patogumus. Paprastas žiūrovas, 
kuris žavėjosi veikėju, jo laime 
ir sugebėjimais, pagalvoja, kad 
reikėjo tik kiek daugiau gud
rumo, daugiau energijos ir būtų 
galima išvengti nepatogaus fi
nale. Ir taip visa filmo moralė 
baigiasi ne išvada, kad blogis 
visu'.roet yra nubaudžiamas, o 
tik veikėjas susilaukė bausmės, 
nes padarė klaidą. Kad klaidos 
yra visuomet fatališkos, kad jos 
anksčiau ar vėliau tokį “didvy
rį" nuves į teismo salę atiduoti 
apyskaitos — toks protavimas 
žiūrovams paprastai yra per
daug sudėtingas ir subtilus, o 
ypačiai tiems, kurie neturi kri
tiško savarankiškumo ir nepa
jėgia reaguoti į stipriai emoci
jų veikiamos vaizduotės pada
rus. O tokie kaip tik yra jau-
r.uohai.

(Nukelta j 5 psl )

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

Lietuvių Prekybos Namai
Prekės be broku, sugadinimų, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Go. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

VISOS PREKĖS JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

čįams, ir ar kinas yra kaltas dėl nusikaltėlio psichologija, kada 
jaunuolių nusikaltimų? jo nepaisymas įstatymų, jo nie-

Neeeniai vienoje Amerikos kinimas viso, kas žmogiška, ven 
mokykloje buvo pravesta įdomi
statistika apie jaunuolių kino 
lankymą ir apie jų ten matytus 
dalykus (gaila, kad viskas tik 
statistikomis ir baigiasi!). Psi
chologijos mokytojas apklausi- 
nėjo penkių klasių moksleivius.
Paaiškėjo, kad iš 298 mokinių 
261 lanko kiną nuo 6 iki 18 kar
tų per mėnesį, kiti — 24 kar
tus, o kaikurie — net kasdien.
Mokiniai per vieną mėnesį yra 
matę bendrai: 914 vaidų, 165 
apiplėšimus, 224 žmogžudystes,
645 valkatavimus, 179 vagystes,
71 padegimą ir 65 saužudystes.

lokių regimų pasekmes yra 
nusakęs savo rašto darbe vienas 
tų dažnų lankytojų taip: “Aš 
dažnai imu svajoti ir ateina ta
da man į galvą keisčiausios min
tys. Man atrodo, kad aš esu gar
sus banditas su revolveriu kiek
vienoje kišenėje. Jaučiuosi esąs 
šaltas ir ciniškas plėšikų ban
dos vadas. Už mano galvą yra 
paskirta didelė suma pinigų. Bet 
policija rnanęH jokiu būdu nepa
gauna. Jau esu apiplėšęs didžiau 
sius pasaulio bankus. Kai pri
trūksta pinigų apmokėti bandos 
narius, sutariame apiplėšti di
džiausia Ncw Yorko banką. Ma
žais būreliais iš įvairių gatvės 
kerčių staiga įsiveržiame į ban
ko patblpas. Kiekvienas mūsų 
nušauna po banko tarnautoją.
Pagrobiame pinigus ir banko au 
tomobiliu pabėgame”.

Berniokas’ Kuris parašė šias 
baisias savo fantazijas, yra iš 
geros pasiturinčios amerikiečių 
šeimos, gyvenančios ramioje, 
garbingoje ir sveikoje aplinko
je. O tuo tarpu vaikas vistik 
nepajėgė atsispirti kriminalinių 
filmų įtakai.

VERN & ANN’S TA VERN 
8. «3rd St.

Atvykite praleist! malonų vakarą, 
su savo senais draugais. Šventimą 
specialios kainos už Bourbon Ir 
Scotch degtine*

RElianoc 5-6219

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

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

*0 coliu vilnonės medžiagos ir “flannel’’ vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ................... $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98. tiktai ............... ................ a-• .........$1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite į STEIN T£XT1LE ir patys įsitikinkite. Su kiek

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

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNIOH AVENUE

Prašome aiškiai įsidėmėti julrt-są — 1300 80. UNION —, nes Steln 
Tejttlle yra tik šioje vietoje Ir Jokių skyrių neturi.

I blokas j rytus nuo Halsted St., l1/^ bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
TeL MOnroe 6-8152. FREE PARKING, kitoje pusėje gatvės.

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 Bigelovv, A. Smith, Magee, su aukso jaus
tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai ................................................................................... $69 iki $129.00

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

Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
tik ............................ .................................................................................. •..................... $99.00 iki $129.00

7 dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus riešuto viršaus su nedegamu Formica 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 įvairiausių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% ■

* - ‘ ‘ " .................. .................$39J

MEAT & POULTRY 
COLONY MEAT MARKET

. 2433 W. 63rd St.
FRESH DRESRED GRADE A 

Pan ready frytng chickens 29c. tb.

SKIP’S 1Irv1Ce

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENLJF

ALL PHONES WALBROOK 5-8202

40% 5 dalių chromo setus Formica viršumi pirksite pas mus už tik

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

oo

GERA ŽINIA ŽMONĖMS 
KURIE SIUNČIA PINIGUS 

ARBA SIUNTINIUS 
I LIETUVĄ

Dabar mes jau išmokėsim 
10 RUBLIU (NE 4) 

Siunčiant pinigus per 

mūšy banką i

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

Foreign Department 

AMALGAMATED BANK

III S. Dearborn Street 
Chicago 90. III. 

Telepht.toe FRanldin 2-4100
Member Federal Deposit 
Insurance Corporation

NiO VEMBER-LAPKK. 7, 8. 9

RIStJUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4e69

IYIPOKTEI) 12 Yr. Old Brąndy Fifth $3.89

(’ZAKINA VODKA, 80 Proof Firth $2.59

GRAIN 41X01101. 190 PROOF U.S. P. Fifth $4-89

(TNZANO VERMOUTH
l)ry or Su»>et Fifth $. 139

KI4AKA YVINE Fifth $ | .69

KUYl.YfEL, Fuil Qnart <Įi.art $2.98
-- z

IMPORTED ĄNIS LIQUEUR 56-29

K1K.SCHVYASSER, Imported, 100 Proof, Fifth $g 79

SOUTHERN (OMFOKT Eifth $3 99

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 raad onmedžio ar šviesaus mahagctii, įpatingų 
stilių New York parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybių ar pinigų pas 
mus ...................................... ............................ .'............................. .........................................'................................ $795.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO

šaldytuvai 58 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
GASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moorps, Siegler. Queqer nuo $99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: KVA, General Electric, Zenitji ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

nuo ................................ ........................ ............................................................................................... $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik $29 00 — $49.00
Uinoleum 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 (.mokėjimais.

Kas Turi Gerą Skoni — viską perką pas Lieponi

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 nuo 12 iki 5
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Šeštadienis, 1957 lapkričio 9 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGG TLLTNOTS
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Apie lietuviškas sodybas
ANT. BERNOTAS, VVaterbury, Conn.

Architektūros kandidatas J. 
Baršauskas. LIETUVOS KOL
ŪKIEČIO SODYBOS ARCHI
TEKTŪRA, Valstybinės Politi
nės ir Mokslinės literatūros lei
dinys, Vilnius, 1956 m., 232 psl.

' Mažamečiai ir kinas

J Atkelta iš 4 psl. >

Estetika ir juslės
Pirmajame knygos skyriuje) ftįandien turime daug filmų, 

kalbama apie senąją Lietuvos apvyniojusių ištisą žemės rutu- 
kaimo statybą. Čia gausu senų- y, kurie tariamai nori viao pa. 
jų namų ir sodybų nuotraukų. saulio jaunuoliams parodyti, ko- 
brėžinių ir schemų. Duota na- kju būdu baigiasi blogis arba 
mų iš visų Lietuvos kampų. Ne kokiu būdu nusikaltimas veda 

į nelaimę. Eilmų technika pada
ro tai, kad jie yra tikrai gražūs, 
vaizdai gyvi, patrauklūs, žavūs,

tik namų, bet ir atskirų jų de- 
Šioje knygoje susiduria du pa talių: gonkeliai, prieklėčiai, sto- 

sauliai: tai jau baigiąs išnykti, -&i. langai, durys ir jų papuo- 
arba tiesiog baigiamas naikinti, Girnai, netgi seni baldai ir namų veikėjo figūra patraukli, o m(b 
senasis lietuviškasis kaimas, ir apyvokos daiktai. Daug šių na- tyvai, kurie jj pastūmė j nusi- 
dabar norimas naujai pastatyti t U sugriuvę ir labai jau mizer- kaitėlio kelią (skurdas, neteisin- 
komunistinis “kolūkinis” kai- nn- atrodo. Tik namai iš Klai- gumas. socialinė nelygybė, na
rnas. Pagal iš anksto nustaty- P^dos krašto atrodo gražiai. patenkinti troškimai) dažnai y- 
tą ir sukirptą pavyzdį net ii Kituose knygos skyriuose kai-' ra Pagirtini ir įtikiną, kad vei
ka imo statyba turinti būti so- bams apie jau pastatytus ar tik,kojas negalėjo kito kelio pasi- 
cialistinio turinio . suprojektuotus statyti kolūkius, rinkti. Galima sakyti, kad filmų

Autorius savo “pratarmėje” Visu r remiamasi pavyzdžiais jį menas atperka viską, bet ar fil- 
gėrisi senosios Lietuvos kaimo į “plačiosios tėvynės ir broliškųjų (net ir gražių) menas gali- 
statyba, dar užsilikusiais nenu- respublikų”, labai gausu rusų ™a pavadinti tikruoju menu ? 
griautais senais namais, jų puoš architektų paruoštų statybinių 
menomis, sodybomis ir jų išpla- PlanU- projektų ir brėžinių. Duo 
navimu, tačiau visą tai laiko jau i u keli »r lietuvių architektų pa-| lr nervuus žadinimas, regė- 
tik “lietuvių liaudies architek- ruošti kolūkių planai. Tarpe jų > Jlmo pasitenkinimas, kuris suke- 
tūriniu palikimu” (taip pavadin- įdomus archit. V. Drupo paruoš- lia.n^. estetinius jausmus, o tik 
ta ir šios knygos pirmoji dalis), taa kolūkio “J gyvenimą”, Ra-i Pažadina jusles. To tikrasis me- 
kurif paskirtas greitam išnyki- šeinių rajone, Išplanavimai: kol-Į nas nesiekia, 
mui, nes "naujų buitinių sąlygų ūk’o centre, dviejų sodybų ei- 
susidarymo dėka" (geriau rei-Hū susidūrime, palikta vieta baž 
nėjo sakyti — “sudarymo dė- nyčiai, apsupta dailiaus parko 
ka") “šiandien mūsų kolūkiečių ,r kapinių. Kituose projektuose 
jau nepatenkina senovinė arba to nematome.
naujai pastatyta ankšta troba”.! Knygos 91 puslapyje labai į- 

domus lietuviškų stilizuotų mo-

Svečiai Čiurlionio galeriją Chicagoje atidarant 
Priekyje sėdi gėlėmis apdovanota tikra M. K. Čiurlionio sesuo 
J. Stulgaitienė-Čiurlionytė

W;- ’•*-« -
mos universiteto kriminalinės dies dainų stiliuje. Juo susido- 
antropologijos profesorius Di mėju šv. Kazimiero seserys ir 
l'ullio teisingai rašo: “Apskri- planuoja pastatyti vasario 16 d. 
tai, jei filmas nėra tinkamas jau proga. J. Narutavičienė kiek 
nesniems kaip 16 metų, tai ge- anksčiau yra parašiusi legendą 
riau, kad toks filmas nebūtų apie gintaro atsiradimą — “Gin- 
rodomas . nė suaugusiems. Yra tarčlė”. Kūrinį rūpestingai iliust 
pavojinga klaida manyti, kad rav0 VI. Stančikaitė. Vienoje be
yra griežta riba tarp suaugusių tuvių mokykloje autorei daly- 
?r mažamečių moralės. Lygiai y- vaujant buvo pravesta pamoka 
re dirbtinis chronologinis ribos apie gintarą ir, parodžius nau- 
nustatymas, kai turima reika-|ją leidinį “Gintarėlę”, daugybė 
las žmogaus asmenybės psichi- į vaikų panoro įsigyti. Paskuti
niu ir moraliniu išsivystymu. Y niu metu tos knygos išplatinta 
ra žinomas faktas, kad daugelis apie 500.
vadinamų suaugusių savo men
talitetu yra dar tik vaikai, o va-, ' * VU<I* T(>,odks*- laikraštiniu 
Ginamieji mažamečiai jau kar- ^4 k redaktorių, šiemet prisime
tais perdaug subrendę”.

KRONIKA

Nevisada. Dažnai tai yra ne gai 
vinantis menas, o vien tik jusli-

IIollywoodo eksportas

Atrodo, kad kino ir mažame
čių nusikaltimų problema, be 
dvasinių ir moralinių autoritetų, 
turėtų daugiau susirūpinti įsta-

kos pilni padarinių aprašymų 
puslapiai. Kalbame apie akis ir

‘Tik suaugusiems’

, c .. , , Nekartą vaikščiojant Amžino-zirkles Europoje, nes ji šalia do- . *
lenų. Coca Coia ir kitų iš užjū-' Jo Mlesto lr Mnt’

• J. Narutavičienė, atvykusi 
svečiuotis į Chicagą, parašė re- 
liginį^atriotinį vaidinimą “Dai
na apie Rūtelę”; sukurtas liau- kų laikraščių.

name jo mirties 15 m. sukaktį 
minėdami: mirė 1942 m. lapkri
čio 13 d. Vilniuje. Tame pat 
mieste buvo ir gimęs 1887 m. 
Bendradarbiavo "Draugijoje” ir 
kituose lietuvių laikraščiuose, 
leistuose lenkų okupacijos metu. 
redagavo keletą gudų katalikiš-

Toliau nagrinėdamas Lietuvos į 
kaimo statybą autorius randa, 
kad naujieji “?eresnės ateities 
kūrėjai” labai jau sudarkė lietu
viškąjį kaimo veidą ir pasinešė 
į klystkelius, nes juk ir “tary-

rio atsiųstų dovanų gauna didės 
nę dalį savo kinų filmų kaip tik 
iš Amerikos, kurios kartais at
rodo specialiai gamintos tik eks
portui su stipria doze to, ko Hol- 
lywoodas nedrįsta pateikti ame- 
rikietiškajai visuomenei.

ro gatvėmis, teko matyti prie 
kinų stambų parašą: “Neįlei
džiama jaunesni kaip 16 metų”. 
Tuo būdu tariamai norima ap
saugoti jaunuomenę, o tuo tarpu j 
(ir tai kinų laikytojai gerai ži-1 
no) tai yra ne kas kita, kaip! 
tokio jaunimo pakvietimas. Ro- ;

ra,wasws tantMfmS
r* 15 T0U IR ARTI

NAUJI 0100.1 TPOKAI-NAUJAUSI KNAUSTmo ĮGANK/AJ
tuttf A1£TU PATYRIMAS-PI6US IR SĄŽININGAS PATARNAWfAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
į 2022 69 St CHICAGO 36. ILL Te) 5-920$ J

tymų leidėjai ir viešosios doro-) 
tyvų rinkinys, kuriuose daugu- Į vės sargai. Bent Italijoje filmų 
moję vyrauja lelija. Yra spal-l cenzūra neturi akių nė žirklių, i 
votų nuotraukų ir didelių išpla-! kurias panaudotų seksualinės
navimo schemų.

Knygos redaktoriai A. Čižas
ir D. Šileikaitė, spec. redaktorius

binėje architektūroje nacionali- Budreika, viršelis S. Kaltaus- 
nių formų pamiršti negalima ’. ko techn. red. A. Perevičius, 
Esą dabartinėje kolūkių gyven korektorė I. Bumelyt’ė; knygos
viečių statyboje dažnai baimina
masi ne tik jieškoti gražesnių 
formų architektūrinių elementų 
bei detalių, bet ir panaudoti liau 
dies sukurtas nacionalines for
mas”: užtat autorius pataria ir į 
reikalauja prje naujai statomų 
standartinio stiliaus ir vienodo 
sukirpimo namukų prikalti sto
go žirgelius, gonkėlės su išpjaus 
tinėjimais, visokius langų ir šel
menų pagražinimus, stulpelius 
ir t.t., nes seno ir naujo derini
mas galįs padėti “komunistų 
partijai ir tarybinei vyriausybei 
vykdyti iškeltus uždavinius kol
ūkinės statybos srityje”.

Be reikalo autorius džiūgau
ja baisia pažanga, kad “atsiran
da nemaža statybų su vanden
tiekiu, kanalizacija ir kitais ko
munaliniais įrengimais... Tai ro- 
od socialistinės kultūros sukles
tėjimą mūsų kaime". — Jokia 
naujiena. Ir nepriklausomos Lie 
tuvos laikais kaime buvo gali
ma rasti daugybę sodybų, ku
rios turėjo ir vėjo varomas tur
binas, kuriąs gamino šviesą so
dybai, q pompavo vandenį, kur 
kyšojo radijo antenos ir iš tolo 
blizgėjo skardiniai arba raudo
navo Čerpių stogai, o kaimuo
se naujai statomos mokyklų ir 
panašios patalpos buvo įrengtos 
visai modemiškai. Mes gi to ta
riamo “kultūrinio suklestėjimo” 
niekhr nematome, nes žinome, 
kad mūsų broliai ir seserys ten 
tebegyvena kažkada savo pačių 
suremtose trobose, kurios dabar 
susmuko neremontuojamos, o 
vėjai nuo stogij baigia nuplėši- 
nėti paskutinius šiaudus.

išleista 2000 egz., jos kaina Lie
tuvoje — 17.40 rublių.

dorovės saugojimui, dažnai pasi 
teksinant pasikeitusiais laikais! 
ir pažiūromis, užmirštant, kad 
žmogaus, jo vidaus gyvenimas, 
jo pergyvenimai tuo atžvilgiu 
yra vienodi visais laikais. Kad 
taip yra, rodo spaudos kroni-

JONAS GRftDIHSKflS j

I

MULTIPLE SCLEROSIS?
Multiple Sclerosis pasireiškia ne

tvarkingu raumenų veikimu. Pa
sveikimas priklauso nuo atgaivini
mo nervinių centrų—tik tada nor
malūs kūno procesai gali vėl har
moningai veikti. Chlroprak tikai 
stengiasi tų pasiekti — yra jau tu
rėjusi sėkmės savo gydymo būdais 
padėti daugeliui sergančių, mul
tiple sclerosis, duodama jiems 
šviesesnės ateities viltį gyvenime.

Tyrinėjimai Spears HospitaI pa
gerino šios žalingos ligos Cbiro- 
praktin) gydymų. Matykite jūsų 
vietinį chiropraktų ir rašykite dėl 
nemokamos literatūros apie M S 
bei kitas problematinea ligas. 
SPEARS CHIROPRACffc 

HOSPITAL
Dept. L-106, Denver 20 Oolorado

DISCOUNT

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

12
Menlhe

18
Menth*

24
Montht

30
Month* I

Amount
Wanted

Monthly
Payment

Monthly
Payment

Monthly
Payment

Monthly I 
Payment Į

i 50% of eos ar
I lesi flnanced
Į (4% Ditcount 
| pw Year)

$1000.00
1200.00
1500.00

$ 46.66 
104.00 
130.00

$56.86
70.66
88.33

$45.00
54.00
67.50

$36.66 I
44.00 f 
55.00 L

More than
50% flnonced 
(5% Dlscount 
per Ye«r)

---- MBBTST

$1000.00
1200.00 
1500.00

$ .67.50 
105.00 
131.25

•
$56.72

71.66
89.56

$45.63
55.00
68.75

$37.50
45.00
56.25

*Nofe- You moy finonce lorger 

or tmaller ainountt at neededL

★ VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ “RATES”
PROPORCINGAI ŽEMOS

★ NEPRISKAITOMOS JOKIOS IŠLAIDOS:
•Jokių patarnavimo mokesčių; JoJdų morgičių mokesčių: 
jokių buhalterijos išlaidų. Palyginkite ŠĮ planų su bet 
kuriuo kitu.

★ GROUP CREDITT LIFE INSURANCE” APSAUGA
Jei skolintojas mirti) — paskolos balansas automatiškai 

nurašomas. Ir automobilis lieka “free and clear”.
ši apsauga Jums nekainuoja nei vieno cento daugiau.

žmonių

Į J. G. TELEV1SION GD. • 2512 W. 47th «tr. • FKcntier B-1998
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl Fl I

TELEVIZIJOS nuo $95-OOj
DUMONT, RCA, GE, ZENITH. EMERSON, SONORA, ,

BLAUPUNKT, GRUNDIG, MOTOROLA, VM IR KIT. 1
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome. I

Atdara kasdien iki b vai., pirmad it •...-t. iki .« vai Sekin. uždarvts i

tAes

moka®6

Oividenčą

MIDLAND
1 Savings and Loan^ 

Association
' su8E

FER <0 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

• E NDROVt

4038 Archer Aveouc t«i. la3-67W 
AUGUST SALDUKAS Prvzld»r

y/

^2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !
I

SIUNTINIAI | LIETUVA — KALĖDŲ SEZONAS
ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio. Greičiausias pristatymo laikas. 
Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje, žemiausios kainos. Aukjita 
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 
22 sv. lašinių

Galite pasirinkti maistą kilogramais ir 
kainara&čių.
Siunčiame odą ir avalynę:
2 kg. odos (5 porom batelių) su muitu 
1 kg. labai storų — 4V2 mm. padų 
Vyriški tufliai su muitu dbigubu padu 
Moteriški bateliai ”
Medžiagos kostiumam nuo $9.25 ir daugiau.

” ” ” 9.45 ”
Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per

ORBIS
Chicago: 4414 S. Rockvvell SL, Chlcago 32, UL Tek Y A 7-M45 
Centras: Toronte, Bathurst St. 298. Toronto 2B, OnL, Canada

$12.95 

puskilogramais iš mūsų

NAUDOJASI DROVERS ŽEMOS 
KAINOS APSAUGOTU PLANU, 

kodėl ne jūs T.

^DrowsBante
4Zth Strakt * AtMonJ Av*nu* YAmb 7-7000 

SINCE 1883

grane savinos
2555 WEST 47th STREET liAfayette 8-1088 Į

B. R Pletldewicz, prez.: E R. Pletklewlci, aekr. lr advokatas |
Mokame aukštus dividendus. Keičiame Čekius. Parduodame lr perkam- | 

valMybėa bonus. Taiipytolam* patarnavimai aemokaniaL
Pradėkite taupyti atidarydami sųskattų šiandien. Apdrausta Iki *10,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro , 
tutr ir penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o iešt nuo P Iki vMurdienir į

$18.30
3.95

12.90
10.95

Atliekame dideliut ir m'dhis automobilių remontas. Lyginimas, da 
tymas Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalia 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA" — A Stanevičius, 8av

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

Z

Reikia paplakti ir nuo kojų 
nuvarytą kuiną: “Buržuazijos 
valdymo metais Lietuvoje žemės 
ūkio statyboje buvo naudojami 
suprastinti gyvenamojo namoi 
statybos principai ir elementai, 
buvo visai atsisakoma nuo puo-! 
šybos, nes naujų sodybų kuri-, 
mąs buržuazinėje Lietuvoje vy
ko chaotiškai” (99 pusi.). Kaip 
atrodo “planingas ir puošnus” 
naujųjų kolūkių kūrimas, rodo 
ir šioje knygoje duotos kelios 
nuotraukos iš naujai pastatytu 
kolūkinių sodybų Sakių. Šiaulių 
bei Kėdainių rajonuose: (ai vie
nodo sukirpimo eilės mažų tro
belių, išmėtytu plikuose laukuo
se, kur tik keli langeliai, durys, 
kaminas ir prie kampo įsmeigtas 
kuolas rodo visą “puošnumą” ir 
patogumus. Tokio “laimingo” 
kolūkio gyventojas, grįžęs vėlai
naktį namo, jei dar bus kiek į-■
traukęs, tikrai negalės atskirti 
savo ir kaimvno namų...

Senoviškas, gimtojo krašto sūria, labai skanus, "kaip tik toka 
kokį senelė gamindavo.” BABUftKA BRAND Europos skonio kai
miškas sūris sukels jums praeities svajones. Dabar galima pirkti 
jūsų apylinkės krautuvėje. Pirkite šiandien ar rytoj.
O. E ZUERCHER & ČO., 313 N. Carpenter Street

ridcago 7, III. MOnrne 0-0002

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perk mastymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

Pradėkite taupyti šiandien: turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANt
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki $10.000.00

BRIGHTON SAVINGS ANI) LOAN ASS'N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad.. antrad., penk tad ir 
fleštad 9 vai. ryto iki 4:30 p.p

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto iki 12 vai 

Ketvirtad » vai. iki 8 v.v

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLI.AR YOU SAVE !
Remiantis ChieagfJb Savlngs Bendrovės praeitimi, nuo pat jos Jsikflrimo 
1024 met.. jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo Ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės fslalgos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję tanplnbis pas mus gausite ne ūktai saugumų 
— jų apdraudimą iki $10.000.00. augštą dividendą, bet ir daugel) kitų pa
tarnavimų veltui, UŽ kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savlngs Bendrovės fstalga yra viena 
iš gražiausių Ir moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Uetuvlai gyvenantlej už Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštą.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21.000.000.00.

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

Atdara: pirmadiciij iiuo 12 Iki 8, antradtenj ir pe nktadienj nuo 9 iki 4, ketvirtmlie.nj uuo 9 iki 8.
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o šeštadtenj nuo 9 Iki 2 valandos po pietų.

I
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, 1957 lapkričio 9,

SSSR menuliai ir Vangardas,
INt. P, (.AVKONSKIS, Šunta Monica, Calif.

Sovietų mėnulių, Sputnikų pa- prasideda tuščia erdvė. Prisime- 
sirodymas erdvėje padarė ina- nant dabartiniais apytikriais o- 
žiausiai dvejopos įtakos į Ame- ro tirštumo duomenimis yra ap- 
rikos satelito-mėnulio programą, skaičiuota, kad satelitas išbus 
Vangardą. Pirma, kongresas tame augštyje apie vienerius me i 
spartina tos programos išpildy- tus. Jeigu satelitas skristų tik 
mą, būtent, pakėlimą Amerikos 200 mylių nuo žemės augštyje,* 
satelito j erdves kuo greičiau-j tai jo išsilaikymas erdvėje bū- 
siai ir, antra, Vangardo moks-1 tų tik 15 dienų, o 100 mylių augš 
liniukai ir inžinieriai įgyja daug tyje — mažiau negu valandą, 
žinių iš skriejančių savo orbito-i 20-ties colių satelitas svers 
je dabartinių rusų satelitų. J 21.5 svarų ir neš su savimi apie

T , 10.75 svarų įvairių instrumen-1
Isskyrus programos pasparti

nimą, Vangardo pagrindiniai pla 
nai pasilieka ir toliau tie patys, 
būtent, paleisti į erdves 10 rutu

lu.
Satelitų uždaviniai 

Satelitas I bus aprūpintas to-1
lių Ispberesl. Pirmiausia ketu- kiais ™trumentais kurie rinka 

žinias apie jįsu pančią erdvę. Sa-ris žvalgybinius 6.4 'colių dia
metro aliumininius bandomuo
sius rutulius, kurie išmesti į erd 
ves prieš išmetant šešis tikruo
sius 20-ties colių satelitus.

Kiekvienas bandomasis rutu
lys, sveriąs 4.5 svarų prieš at
siskyrimą nuo jį nešančios 3-jų I 
dalių raketos ir 3.75 svarų po 
atsiskyrimo, turės du miniatiūri
nius radijo siųstuvus ir šešias 
12-kos colių antenas. Pagal esą-, 
mą planą pirmasis bandomas a.
rutulys bus iškeltas į erdvę gruo 
džio 15-tą dieną, o likusieji ru-

telitas II studijuos žemesnės e- 
nergijos kosminius spindulius, 
kurie nepasiekia žemės atmos
feros. Satelitas III, aprūpintas 
magnetinio lauko matavimo in
strumentais, stengsis išmatuoti 
žemės magnetinį lauką, esantį 
žinias apie jį supančią erdvę. Sa
telitas IV gali matuoti saulės 
radiacijos tekėjimą į žemę. Sa
telitų V ir VI paskirtis dar nė-

Dr. Leo Gitman
Brooklyne, N. Y. gyvenantis moks
lininkas, Gerontologų sąjungos su
važiavime pranešė išradęs būdus 
apsisaugoti nuo širdies atakų ir 
nuo arterijų sukietėjimo. Tyrimus 
jis vykdė padedamas dr. L Green- 
blatt (apačioje).

Žinios iš okup. Lietuvos

Signalas iš Amerikos satelito
bus siunčiamas į žemę 180 me-
gociklo (1.67 metrų) bangomis.

-»• x i Daugelis gal stebisi, kaip tas nas nuo kito. Vienos rūšies, ty. , , L. .t,o . , , satelitas išsilaiko erdvėje, iš kury. 3-jų dalių raketos bus var-1 .. .. , ... .. • . - v .x, iv • Jis gauna įegos skridimui savotojamos visų menulių iškėlimui J b J ’

tūliai — kas šešios savaitės vie-;

orbitoj ir t.t. Į tuos klausimus 
atsakymą duoda Newtono sufor-į erdves.

Bandomųjų rutulių išmetimo . .. . ., ... , muluoti dinamikos principai,j erdves tikslas yra išbandyti T„5„„ _
ne tik raketų veikimą, bet ir Jeigu pvz. prie virvės pririš

tas akmuo yra sukamas apie

KRONIKA

• Poetė Elena Ttunienė savo 
eilėraščių knygą "Karaliai ir 
šventieji" parašė kaip tremtinės 
dovaną tėvynei. Tai gražiai iš
reikšta eilėraštyje, ranka įrašy
tame egzemplioriuje, kurį auto
rė dovanojo kultūros priedo re-

sužinoti, kaip Paisai,i“" Yu.~ata7ns7totri^T|daktoriui dr- J- p™«ki“i- Ei
kurie seks satelitą, būtent, pri" . . . w. . I 12»r»a2i+ic! tairi olzomko • “Porožioi
imtuvai; kaip satelitas atsiskirs

▼ Jaunimui pasiskaityti oku
puotoje Lietuvoje išleista: D.1 
Juknevičius "Penemunių gamti
ninkai”, '92 psl.: K. Kajackai-i 
tė "Klasės vadovas ir klasės 
komjaunimo organizacija”, 94 
psl.; V. Karvelis "Kambariniai 
augalai”, 56 psl.; A. Vabalas 
"Srautas veržiasi pirmyn”, 441

; psl.; A. Viršulis “Pogrindžio ug 
j uis”, 84 psl.; A. Žaltauskaitė 
1 "Nerami karta”, 96 psl,

▼ P. Želvys yra redaktorius 
okupuotos Lietuvos Švietimo mi 
materijos ir Švietimo Darbuoto
jų profsąjungos centro komite
to organo "Tarybinis Mokyto
jas”.

▼ A. Lusto "Poezijos rinkti
nė" šiemet išspausdinta Lietu
voje. Knygai plačią savo auto
biografiją parašė pats autorius.▼ Muzikos kūriniai Lietuvo

je. šiemet Lietuvoje išleisti šie 
muzikos kūriniai: M. K. Čiurlio
nio "Fortepioniniai kūriniai*’, 
St. Vainiūno "8 pjesės fortepio- 
nui”, B. Dvariono "Žiemos es
kizai" (fortepionincs pjesės), A. 
Račiūno "Oi, tu sakale (harmo
nizuotos liaudies dainos cho
rui), "Pasaulio tautų dainos” 
(įvairių tautų dainos vokali
niams ansambliams), "Lyrinės 
-estradinės dainos” (duetai, 
trio, kvartetai), ‘‘Klasikų kūri
niai” (Beethoveno, Glinkos, 
Naujalio, Gruodžio ir kt. kūri
niai chorams), “Pjesės pučia
mųjų orkestrui”.

▼ Medicinos leidiniai okupuo
to j Lietuvoj, Praeitais metais 
išleista: V. Baronas “Praktinė 
genekologija”, 224 psl.; P. Baub 
lys "Vaikų epideminis paraly
žius”, 16 psl.; P. Baublys “Ra- 
chitas”; G. Galkutė “Pirmoji pa 
galba”, 24 psl.; A. Jackevičius 
"Ūminis hematogeninis osteo* 
miefitas ir jo gydymas”, 115 
psl.; J. Kairiūkštis “Imunitetas, 
jaudinamoji terapija tuberkulio
zės atvejais”, 205 psl.; M. Krikš 
topaitis "Ar verta rūkyti”, 28 
psl.; J. Lėlis "Kas žinotina apie 
venerinius susirgimus”, 20 psl.; 
S. Mičelytč "Ūminiai pilvo or
ganų susirgimai ir sužalojimai”, 
32 psl.; J. Spėčius ir A. Žukaus
kas “Saugokimės piktšašių”, 31 
psl.; J. Neniškis “Šeimų nevai
singumo priežastys”, 20 psl.

▼ Kra§totyros leidiniai oku- 
puotoj Lietuvoj. Praeitais me
tais išspausdinti leidiniai: A. Ba 
salykas "Lietuvos upės”, 136 
psl.; J. Jurginis ir V. Mikučia- 
nis “Vilnius — Tarybos Lietu
vos sostinė”, 176 psl.; J. Jušė- 
naitė ir A. Medonis “Druskinin
kai”. 112 psl.; D. Juknevičius 
"Zarasai — ežerų kraštas”, 4 
spaudos lankų; A. Medonis “Tra 
kai” 3 spaudos lankų; L. Kiau- 
leikis "Palanga” 3sp. 1; V. Už
davinys “Po Vilniaus apylin
kei”, Lsp. 1.

▼ I). Ruzgienė yra Vilniaus1 
septintosios vidurinės mokyklos 
mokytoja.

▼ Kauno Muzikinia Dramos 
teatras pastatė R. Narečionio 
kūrinį "Nuostabus bičiulis”. Tai 
pirmas Narečionio draminis vei
kalas. Vaizduojamas švietimo

'skyriaus inspektorius Dargulis,
• kuriam nerūpi nei mokykla, nei 
auklėjimas. Jis karjeristas ir 
užsiima įvairiomis kombinacijo
mis. Jis visur moka prieiti. Ant 
jo meškerės pakliūva ir lengva
tikis rajoninio laikraščio redak
torius P. Martinkus. Kritikai 
prikiša, kad autorius viską 

! sprendžia lengvai, neįtikimai, pa 
kankamai psichologiškai nepa
grįstai. Kūriny pasigendama sa
tyrinio aštrumo, nesą nei intry- 
gos įdomumo, nors dialogai ga
na gyvi, kupini sąmojaus, at
skiros situacijos išradingos. Taip 
jį apibūdina “Kauno "Tiesoje” 
R. Jurelionis.

Veikalą režisavo H. Vapcevi- 
! čius, Dargulį vaidino V. Eidu- 

kaitis. Šiame pastatyme taipgi 
debiutavo J. Gruodžio Vardo Mu 
zikos mokyklos Teatrinio sky
riaus auklėtiniai A. Bataitis ir 

, A. Gajauskaitė. Muzika buvo 
I V. Baumilo, dekoracijos F. Na
vicko.

▼ J. Karosas, dalyvavęs turis 
tinėje kelionėje po Švediją, O- 
landiją, Prancūziją, Italiją, Grai 
kijžp, Turkiją ir kt. aprašo savo 
įspūdžius šiemet išleistoje kny
goje “10,000 kilometrų aplink 
Europą”.

DIRBTINIAI
DANTYS

PATAIKOMI AR PAGIUNDINAl 
PERTVARKOMI '

PRIEINAMOS KAINOS 
DARBAS GARANTUOJAMAS

KEDZIE DENTAL 
LABORATORY

ISO# N. Kędzle Avė. KEyatone ft-OHIS
Atdara kasdien 9:30 tv. r. iki 6 v. v. 

Plrmad. iki 8 vai. vak.

Siųskite dovanas auk 

sti Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefouuo 

kitę. ar . parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

SIUNTINIAI J

LIETUVĄ
ir R U S I J Ą

v Visi muitai iš anksto apmokami 
Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS RŪBUS, Medžiagas, 

Vaistus, Maistą 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, suite 1200 

Chicago 4, Illinois

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

ga yra lygi ir priešinga rankos l^raštis taip skamba: Parašiau 
šiuos žodžius iš meilės/ Tėvųjėgai, kuri išlaiko tą akmenį ant 

virvės. Tą pavyzdį galima ana
logiškai pritaikyti ir satelitui, 
būtent, kada satelitas skrieja

nuo jį nešančios raketos; kokie 
to aliumininio rutulio lukšto vi
dujinė ir išviršinė temperatūra 
ir t.t.

Bandomieji rutuliai ... . . . .. , .J jo išcentrine jėga yra lygi ir
Pirmutiniai trys bandomieji: priešinga gravitacijos jėgai, taip 

rutuliai turbūt neturės pastovios kad balansas tarp tų dviejų jėgų 
orbitos, nes svoris raketos in-! yra išlaikytas. O kadangi sateli- 
strumentų, kurie tikrins dau-tas buvo išmestas į orbitą su di- 
giau pačią raketą, bus persun-' cele inercine jė?a, tai jis galėtų 
kus, kad išmestų rutulį į pakan- skristi savo orbitoj amžinai, jei- 
kamą augštj (250 mylių) ir įduo gu nesutiktų savo kely jokių 
tų jam pakankamą greitį (18, pasipriešinimo jėgų, kaip oro 
000 mylių per valandą). Tačiau trinties, meteorų lietaus ir kitų 
ketvirtas bandomasis rutulys ga i
Ii pasidaryti pirmuoju mėnuliu
ku, kadangi raketa, kuri jį neš, i 
bus pakankamai stipri ir galės Į 
iškelti jį j atitinkamą augštį -su 
atitinkamu greičiu skrieti orbi
toj. Jeigu taip atsitiktų, tai ši
tas mėnuliukas, būdamas mažas 
ir todėl turėdamas mažą oro 
pasipriešinimą, galės išsilaikyti 
savo orbitoj net ilgiau, negu vė
liau iškeltieji 20-ties colių sate
litai. Šio mėnuliuko laikinė iš
metimo į erdvę data yra 1958 
metų gegužės 1 diena. Po duo
menų surinkimo iš to ketvirto 
bandomojo mėnuliuko būtų iš
mestas pirmasis pilno dydžio sa
telitas ir skristų savo orbitoj 
aplinR žemę jau 1958 m. birže
lio 15 d.

Satelitas skris 300 mylių nuo 
žemės augštyje, t. y. augštyje, 
kur baigiasi žemės atmosfera ir

iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiimiiii
Pagelbėkite Dabar Savo 

Giminėms,
Draugams ir Pažįstamiems

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

kanų.
Daliar, kai jau negalima siųsti 

dėvėtus rūbus, jums dar mažiau 
kalnuos pasiųsti medžiagų liekanų, 
kurich Europoje yra tikrai labai 
vertingos. *

Medžiagų Mekanų yra tinkamų 
eilutėms, suknelėms, paltams, sijo
nams ir kitokiam apsirengimui.

Atnešę ši skelbimą iš "Drau 
go" ir pirkę ka nors pas mus 
nausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 Nortfc Paulina Street 
Chicago 22, III.

Telef. HUmboldt 6-8358 
illllllllilllllllilllllllllllllllllll'1111111"111111

žemei toli paliktai.../ Tebūnie 
šitie rimai, šios eilės/ Tremti
nės dovana iš kelionės/ Po sve-

savo orbitoj dideliu greičiu, tai i timus miestus ir žmones/ Atna
šaujama žemei savai”.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS

WILL0W WEST INN AND
PICKiC GftOVE

83rd St and WiHow Springs, Rd. 
Willow Springs, llinois

- f

B&W
ROOFING — SIDING 

REMODELING
2351 W. 64th Street
ALUMINUM GUTTERS 
LIFTIME GU.ARANTEE 
COMBINATION STORM 

WINDOWS & DOORS 
F. H. A. FINANCING 
FOR FREE ESTIMATE
WAIbrook 5-5360

Tel.: WAbash 2-9354 Mes turime tiesiogi
nę sutartį su Intou- 
rist Maskvoje nuo 
1947 metų.

SPYRUOKLINIAI
MATRASAI IR BOX SPRING

GEROS KOKYBES

Rsg. 59.50 kiekvienas
Atdaras pirm. Ir ketv. 9 Iki 9 v.

Reg. $59.50 kiekvienas
sutaupykite $61-50 

2 už 1
Abu už

‘575°
Atskirai perkant 

po $28.88 vienas

RetaiI Showrooms ot

ASSOCIATED VVHOLESALE 
FURNITURE CO-

3424-28 W. 63rd St. Chicago 29, III.

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MOŠŲ KAINOS MAŽESNIS 

NEGU KITUR!

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

Pasirinkimas didžiausias

HENRY S.

215 WEST JACKSON AT W1LL5

IŠPARDAVIMAS
VIETINIU IR IMPORTUOTŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ, 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS 
SIUNTIMUI | EUROPA.

VILNONĖ VYK. KOSTIUMUI 
worsted (Shar^kin) medžiaga 
regui. vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik .......................

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3’^ yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik MOTERIMS VILNONĖ PAL

TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrluti nuo ugnies namus, baldus, antomoMlte 

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

DUBUQUE KIRE & MARINE INSURANCE COMPANI 
EIREMAN’S FUNIl INSURANCE COMPANI
EIREMAN'S INDEMNITY COMPaNY 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY
MASSACHU8ETTS KIRE & MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL KIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WRSTERN CA8UALTY & SURETY COMPANY

'Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrritero

O’MAILEV and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Rootn 800

Telefonas CKntral 6-520(1

f

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

VAISTAI LIETUVON!
IR Į KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

15.50
SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 

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

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

HELFANDS TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOM Ctalau O OriltC

UI KIEKVIENA PIRKINI OtOlOj «>-OOU0
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 

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

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

• SIEKAS • VILNONĖS VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNĖ, LININĖ IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ ROSIU MEDŽIAGA.
Darbo valandos: Kasdien nuo R:SO vai. ryto liti « vai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; Seštad. nuo 8:80 vai. ryto iki 5 v.v.

Tel. WEbster

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

(HldSflaml Juozo Spatčlo alumlntajua “S t o r m 
Wimlows” langrua. Juos turint ne/elkga rūpintis 
kiekviena pavasar) Ir rurtan) lanKU IMmlmu Ir 
sietelių sudSJtmu. J. Spalčlo alurnlnijaua “Storm 
Wtndows'’ laikys tiek lljfal, klek Jūsų namas sto
vės. Pasaukite mus dar Šiandien Ir mes pada
rysime Jums tuos nuostabius langus.

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

JUOZAS SPAITIS
S3M So. Italsted St. Tel. VIctnry 2-H472
Galite skambinti kasdien arba atvykti | mūsų 
(stalgų nuo 9 vai. Iki fi vai. vak. Plrmad. Ir ket- 
vlrtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta

RIMTFONAS
STREPTOMICINAS

PENICILINAS
SEROMICINAS

L4RGACTILIS 
SERPASILIS 

VITAMINAS B12 
UYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

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

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

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
- (Naujai) dabar atidarytas

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skani 
lietuviškų valgių. Atidalytas per visą nakt 

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 471h St., Tai. LA 3-BB7B

£

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIŠMANTAS, sav.

1805 Wast 46th Street
Chicago 9, Iii. Telef. LAfayette 3-3085

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

Pasinaudokite “Draugo" Classified skyriumi.
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NAUJOS KNYGOS JAV SE
JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif.

beletristinės tragedijos tuo, kad tai duodamas jėzuitų steigėjo 11,114 jėzuitų, kurie dirbo 21 ko-
čia yra tik istorinė studija, pa- j Sv. Ignaco gyvenimas. Įdomu, 
remta preciziškai surinktomis kad jėzuitų pirmąjį branduolį 
ir tikromis praeities detalėmis. j sudarė 10 Sorbonos universitc- 

i Egzekucijos scenas, kurios ; to studentų. Jėzuitas tėvas Mar- 
Kiekvienam lietuviui visad y-į Dabartinės Rusijos politinė įvyko 1649 metais sausio 30 d.,, quette vadinamas pirmuoju Chi- 

ra įdomi knyga, skirta Rusi-, sistema tik viename punkte pri- mes matome istoriko reportaže,' cagos gyventoju. Pirmasis JAV 
jos problemų sprendimui. Ir tai artėja prie Lenino tezių ir, kar- tarytum tai viskas tebūtų mūsų j vyskupas buvo jėzuitas Jonas 
todėl, kad dabartinio Lietuvos tu, prie Dostojevskio pranašys-
okupanto problemos liečia Lie-ltės. Leninas, šyptelėjęs iš "tuš- 
tuvą ir dabar, ir lies ją ateityje, čio žaidimo su demokratija” pa- 

Profesoriaus Schumano di- sakė. kad socializman ves šalį 
džiulė istorinė studija: RUSSIA niaza kompaktiška eelė pa- 
SINCE 1917, Knopf leidyklos tyrusių. atsidavusių ir kietų va-

dienų naujiena.

KRONIKA

Carroll. Jėzuitai pasižymėjo mok 
i sle. Jau 1670 m. tėvas Lana Ter- 
zi keturiais balionais pakilo į o- 
rą, tapdamas pirmųjų skfaidy- 
(ojų pranokėju. Jėzuitas lietu-

leidinys, apžvelgia Rusijos gy
venamą nuo 1917 metų, tai yra 
nuo tų metų, kada Rusijos re
voliucijos chaosas pradėjo išsi
vystyti į bolševikinės imperijos 
formas.

1919 metais amerikietis žur
nalistas L. Steffens grįžo iš Ru
sijos,, iur jis regėjo porevoliu-!

dovų”.

Prof F. L. Schumano studija 
yra įdomi pastangomis surasti 
tiesos grūdus porevoliucinėje Ru 
sijos evoliucijoje. Tos pastangos 
skaitanėiąją Amerikos visuome
nę artina prie Rusijos proble-į 
mų pažinimo.

o

legijoje ir 60-je misijų namų bei 
7 rezidencijose. Jėzuitų rūpes
čiu Vilniuje buvo įsteigta augš- 
toji mokykla 200 motų anks
čiau, negu Maskvos universite
tas. Lietuvio jėzuito Zigmanto 
Liauksmino iškalbos vadovėlio 
buvo išleista Vokietijoje, Čeki
joje, Austrijoje net 11 laidų, o 
Vilniuje — 10. Dabar lietuvis 
jėzuitas D. Slapšys dirba Indi
joje, kur jau pastatė tris baž
nytėles. šiuo metu lietuviai jė
zuitai darbuojasi Chicagoje, 
Montrealyje ir- Urugvajuje. Jie 
leidžia “žvaigždę” ir “Laiškus

vila dėsto anglų kalbą Detroito 
universitete, ten pat profesoriau 
ja ir Juoz. Milunas; Patricijus 
Šaulys dėsto istoriją Formozo-

• Mykolas Kiošys, "Naujos 
Lietuvviszkos Ceitungos” redak
torius, vėliau leidęs “Lietuwisz- 
kas Kalendras”, eilės lietuviškų 
religinio turinio knygelių auto
rius, mirė Tilžėje 1927 m. lap

kričio S d., taigi šiemet sueina 
30 m. nuo jo mirties. Buvo gi
męs 1866 m. Smeltėje.

GUŽAUSKŲ
OEVERLY HILLS GELINYtlA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketu, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2448 VVest 68rd Street 
Telef. I’R 8-41888 ir PR 8-0884

cinio gyvenimo skurdą, ir iste- Kitą nepaprastai įdomią isto
rišką skelbimą laimingojo atei
ties rojaus komunistinėje siste
moje. -L. Steffens entuziastiškai

rinę knvgą mes randame THE 
DAY KILLED THE KING (Mc 
Millan leidinys). Tai ekspresy-

paskelbė: Aš regėjau ateitį ir Vus aprašymas paskutiniųjų An 
jos darbus! ' gli jos karaliaus Charles dienų.

PrJ. Schuman sarkastiškai istorikas ir knygos autorius H. 
pastem Steffens adresu: niekad k. Williamson dėsto pasiimtą 
dar nebuvo pasakyta su tiek ma temą su nepaprastu precizišku- 
žai žodžių tiek daug paklydi- mu jr kartu su nepaprastu tra-
mU- i gizmu.

Nebuvo Rusija ateities šali
mi 1&9 metais, ji nepasidarė; Karalius Charles buvo nu- 
ateitiiji ir 1957 metais. Sovieti- baustas mirtimi Cromvvellio re- 
nė sistema, ekonomika ir visuo- voliucijos metu. Pasiimant tokį 
menini! santvarka, dirba paken- dėstymo būdą, kuris panaudotas 
čiamai tiktai tada, kada ji nu- šio3e knygoje, išlaikytas vienas 

krypsta nuo savo doktrinariš- klasiškos tragedijos pagrin- 
kumo. Tas nukrypimas nuo le- du- laiko vientisumas.. 
ninizmo doktrinos gelbsti Rusi- Knygos laiko rėmai tėra tik 
jai nepakliūti į chaosą. Gyve- viena diena. Bet ta diena su kau 
nimo realybė, maskuojama prie- Pu pripildyta tragedijos deta- 

saikomis leninizmui, eina skir-! bų. Senas Aristotelio nuosta- 
tingu keliu su doktrina. ta8’ išnagrinėtas jo “Estetiko-

Stalinas, sako autorius, buvo je”. atgijo po istoriko plunks- 
natūralus Lenino įpėdinis. Jis na; karaliaus nukirsdinimo Te
suprato doktriną savo būdu. Jisj.portažą ta rašymo technika pa- 
konsolidavo Rusiją į imperiją,j versdamas tragedija 
vykdydamas tą, ko siekė carai. — 1
Visos paralelės tarp Stalino ir 
Rusijos caru, rodo, kad imperi
ja, po- revoliucijos chaoso, nu
ėjo keliu, labai tolimu nuo bol
ševikinės revoliucijos metų pas
kelbtų-tezių.

Garsusis postaliniamp trumpa 
me periode romanas “Rasa” ne
tenka savo simboliško vardo, 
nes ta rasa jau išgaravo Chruš- 
čevo saulės patekėjime.

Egzekucija, parinkimas bude
lio, karaliaus laikysena mirties 
akyvaizdoje, liudininku reakci
ja, Cromtvellio nenumaldomu- 
mas, karalienės apmaudas... vis
kas tai sudaro tos tragedijos 
turini kuri tačiau skiriasi nuo

• Lietuvos jėzuitai. Šitokiu vis rašytojas M. K. Sarbievijus
pavadinimu tėVai jėzuitai Chi- susilaukė tarptautinio garso. As
eagoje išleido 79 puslapių gau- ketinėje literatūroje pagarsėjo
šiai iliustruotą knygą, kurią lietuvis Nikalojus Lancicijus.
suredagavo t. B. Markaitis, SJ, Iki šiol 82 jėzuitai yra paskelb- Lietuviams”. Daugelis* jų tėvų
o prie kurios savo straipsniais ti šventaisiais, 145 palaimintai- profesoriauja universitetuose:
prisidėjo Jonas Bružikas, SJ, siais, 207-nių pradėtos beatifi- i Ant. Liuima ir Pov. Rabikaus-
Jonas Kidykas, SJ, Bronius Kris kacijos bylos: 907 jėzuitai nu- j kas — Gregorianumo universi-
tanavičius, SJ, Antanas Liuima kankinti. Dabar pasaulyje yra
ir pats knygos redaktorius. Vir- 111 jėzuitų provincijų su 32.899
sėlis — dail. J. Pflipausko. Kny- nariais. Įvairiose pasaulio daly-
ga parašyta lengvu stiliumi, se jėzuitai turi 46 universitetus,

tete, Pr. Liuima — Bostono ko-, 
legijoje, J. Beleckas — Lojolos | 
universitete Chicagoje, Jonas 
Gasiūnaa dėsto psichologiją New

skaitoma lengvai. Joje gausu 600 kolegijų, 30 kunigų semina- Orleans, Raim. Jančauskas dėe-
įdomių informacijų. Iš čia suži- rijų. Misijose jėzuitai turi 700 to Lojolos uniyersitete Chica- jnome, kad pirmą kartą jėzuitai įvairios rūšies mokyklų. Vien, ,
atvyko į Lietuvą 1569 ir apsi- 1955 m. jėzuitai išleido 860 kny- goje’ Jaskevičius vadovau- 
gyveno Vilniuje. gų įp leido 1,320 laikraščių. Ja Bušų Studijų institutui Ford-

Knygoje visų pirma suglaus- Jau 1755 m. Lietuvoje buvo hamo universitete, Edm. Mont-

Jei baldų reik, 
pas Rudaitį tiesiai eik

e-

Didžiulis pasirinkimas baldų, pečių, televizijos aparatų, šaldytuvų, ki
limų skalbimo mašinų ir daug kitų prekių. Kainos žemiausios Chicagoj. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos, net iki 3 metų.

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!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
rRVS MODERNIOS KOPLYČIOS

4A05-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-D41-2 ir LA 3-9851

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

VMBULANCE DIENA IK NAKTĮ

NUO UŽSISENft-JUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

. . i Tie, kurie kenčia nuo SENU, AT-Didziausias pavojus tai rytų | virų ir skaudančių žaizdų 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti nes jų užsisenėjusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi- 

Itme naujų siektinų idealų, ne- %*£žn< **?£
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
ti Vartokite ją tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSOR1A- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamoj ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perpusima 
tarppiršCių Yra tinkama vartoti nti< 
žžiūstančios suskilsios odos dedir 
vinių odos išbėrimų ir t t taipg 
tinkama varoti vaikučiams.kada pf 
si rodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų Ji yra g'-ra gyduolė nuo I# 
vlršinių odos ligų. Le-
guld Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse:
Milwaukoe, Wis., Ga- 
ry, Ind. ir Detroit Mi- 
chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
deri J —

imperijai, sako autorius, glūdi 
jos vidaus problemose, neturė-

numatyme naujų ateities pro
švaisčių. Tačiau prof. Schuma- 
nas nepramato ir demokratijos 
laimėjimo Rusijoje, nes nuola
tinė šalies autokratija nesutD 
kia sąlygų tautai siekti jai p 
paąįstamo idealo.

Grįždamas prie Dostojevsk <’ 
“Bies^” (The Devils) prof. Sėliu 
manas primena, kad tas, 1871 
metaįg pasirodęs, romanas pra 
našiikąi nusakė dabartinės im
perijos sistemos pagrindus.

“Kiekvienas visuomenės na
rys turi šnipinėti kitą, ir jo pa
reiga yra pranešinėti apie ki
tus. Visi priklauso visiems ir 
kiekvienas priklauso visiems. 
Visi yra lygūs vergai, ir visiems 
vergija yra lygi. Vergai privalo

LIŪDESIO VALANDOJ 
Saukitt

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 80. Westera Avė. Air Condltioned koplyčia 
t REpnblle 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta

Ti«m», kuri, ry-»n* kito*, miesto dalyM; gauabn, 
koplyčių arčiau jūsų nrmų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERH AVĖ 1410 SO. 58tb AVĖ 

CHICAGO. ILL CICERO, ILL.

Telefonai GRovehilI 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108. 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CII1CAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' a Ambulansų patarna- J® težą M, » turime koplyčias
vimaa dieną ir n ak- HT fcj v s o s e Chicagos ir

LEGULO, Department D.,
turėti vadus...”, — pasakė vie- 56ią w. Eddy St., Chlcago 84, BĮ. 
nas iš Dostojevskio personažų.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Viee-PresidentI

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

John VV. 
Paehankis

Chester
Vitkauskas

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, Admiral 8 cub. pėdų ........................................ 159.00
Virimui porce!ano pečiai nuo................................................................ 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 PREKĖS GARANTUOTOS KOKYBĖS

MAJOR FURN1TURE, Ine.

tį. Reikale šaukti 
1 mus.

Roselando dalyse ir i 
tuojau patarnaujame, j

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

"POVILAS J. RIDIKAS

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MIC1IIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO III Tel. OLympie 2-1003

2IGMUH0 (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W 16th STREE’I YArds 7-0781

3207 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-3207

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 

transportaciją automobiliu.
' aidi.

Atdara kasdien ir sekmad. nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

NKITE DABAR — l»UN PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO {MOKAUIMO. SUMOKĖSITE KAPINIŲ DIENOJE.

Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: Pirmad. ir ketvirtad 9 — 9:30 
Kitom dienom 9 — 6^ Sekmadieniais 12—8

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

VANCE FUNERAL HOME
• 424 S 50th 4ve Ol .ympie 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi.
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Redeguoja ST. SEMENIENE, 3321 S. Halsted St., Chicago 8. III.. Tel. Clilfside 4-5665; VI 7-0618

Birutė Kemežaite

Prof. V. Tumėnienę atlankius
J. NARUTAVIČIENE, Chicago, III.

Mūsų žinoma vaikų ligų gydy
toja ir V. D. universiteto Vaikų 
klinikos profesorė Vanda Tumė
nienė gyvena dabar pas savo 
gimines p.p. Žilius Marquette 
Parko gražiame rajone.

Jaukiame profesorės kamba
ryje rašomasis stalelis apkrau
tas knygomis. Ant pat viršaus 
matau jos parašytą knygą “Ma
no atsiminimai’’. Tai didelis spaudos, 
kruopštus darbas, kurį neseniai 
atliko profesorė visu atsidėjimu.

Knygos pradžioje aprašyta 
o akta rėš jaunystė Slavėnų dva
re, Anykščių vaisė., mokymosi 
įaikas, studentavimo dienos Švei 
carijoje. Čia jau beletristikos ga 
balėlis. Gyvai, sistematingai at
pasakota. Skaitoma įdomiai. Tin 
ka ir mūsų jaunimui susipažin
ti, kaip su dideliu veržlumu sie
kiama augštojo mokslo, nuga
lint didžius sunkumus.

Toliau smulkiai aprašyta, kaip 1 
buvo organizuota un-to Vaikų 
iigų katedra ir klinika, o taip 
pat profesorės vaikų sanatorija, i 
Buvo pasiekti dideli laimėjimai 
per trumpą mūsų valstybės ne
priklausomą gyvenimą. Tai yra 
brangūs dokumentališki raštai 
su datomis, pavardėmis ir tik
sliais faktais. Čia surinkta mū
sų būsimajai pediatrijos istori
jai medžiaga. Nenoromis kyla 
klausimas, kaip prieita prie tos 
minties, kad yra reikalas tokią 
didelę knygą išleisti?

— Jau keleri metai, pasako
jo profesorė, kaip galvojau ap
rašyti savo gyvenimą ir veiklą.
Atvykusi čia į JAV ir susidūru
si su dideliais sunkumais gauti 
darbą, pamačiau, kad negalėsiu 
dirbti savo specialybėje. Turė
jau gyventi daugiau praeitimi, 
ne kaip ateitimi.

Turėjau sunkiai dirbti Dixo- 
no ligoninėje, ruošdamosi anglų 
kalbos egzaminams, kad gau- 
č;au teisę praktikuoti New Yor- 
ko valstybėje.

Kai 1954 m. rudenį buvau pri- 
versta nutraukti ligoninės dar-
bą, apsigyvenau Chicagoje pas tos. Dr. Garimas atliko techniš-
savo seserį ir švogerį. Turėda
ma užtektinai laiko, pradėjau 
užrašinėti savo atsiminimus.

Tuo pat laiku Liet. gydytojų 
d r-ja New Yorke išrinko mane 
garbės nariu ir prašė mane pa
rašyti atminimus, ypač apie pe-

Moterys Baltuose Rūmuose
ALEKSANDRA EIVIE N ft, Chicago, III

Baltieji Rūmai Washingtone 
būtų svajonė kiekvienos ameri
kietės, jei daugiau moterų ga
lėtų ten patekti Tačiau iki šiol 
toji laimė teko tik 29 moterims. 
Iš 34-jų iki dabar buvusių pre
zidentų (Cleveland laikomas 22- 
ju ir 24-ju), keturi: Jefferson, 
Jaekson, Vau Buren ir Arthur 
buvo našliai, vienas — J. Bu- 
chanan — viengungis: Cleve
land gi į Baltuosius Rūmus įė
jo viengungiu, bet tuoj vedė. Jo 
žmona Frances laikoma pirmoji 
nuotaka Baltuose Rūmuose.

John Tyler ir Woodrow Wil- 
son pirmosios žmonos mirė Bal
tuose. Rūmuose, tačiau jų vyrai 
ilgai nenašlavo, vėl greit vedė,' 
dar būdami prezidentais. W. H. 
Harrisono žmona net neturėjo 
progos pamatyti Baltųjų Rūmų. 
Inauguracijos metu ji sirgo Ir] 
pasiliko Virginijoj, o po to, inau
guracijos ceremonijų metu pre
zidentas peršalo, susirgo ir po 
mėnesio mirė.

Įtrauktos j rūmų istoriją, 
nors juose nebuvo

Kitos gi prezidentų žmonos 
daugiau ar mažiau įėjo į Baltų
jų Rūmų iKtoriją. Tik vienoms

go plantatoriaus ir 1758 m. Wa- 
shingtonui buvo pristatyta kaip 
gražiausia ir turtingiausia Vir
ginijos našlė — buvo storulė, ne
didelė, tamsiaplaukė, žalsvaakė, 
aristokratiška moteris. Ir tikrai 
VVashingtonas įsimylėjo ir po me 
tų vedė. Būdama prezidentūro
je — ji' įvedė penktadieniais va
karo priėmimus. Svečius sutik
davo ir išleisdavo pati 9 vai., 
mandagiai paaiškindama: “Ge
nerolas visada eina poilsio 9 va- 
la'ndą". Ji turtėjo savo saloną ir 
lažnai būdavo nepatenkinta, 
kad perdaug svetimųjų ją lan
kydavo. Sykį ji rašė savo drau
gei: “Man atrodo, kad aš esu 
daugiau valstybės kalinė, negu 
kas kitas”. Marthai pagyventi 
Baltuose Rūmuose dar neteko, 
nes jos vyro prezidentavimo me
tu jie buvo tik statomi.

Kai skalbinius džiovė 
audiencijų salėj

Abigail Adams — 2-jo prez.
Į žmona, atsikraustė į VVashing- 
toną, kai aplinkui dar buvo pur
vas ir namai neužbaigti. Ji ra
šė savo seseriai: “Nei vienas 

j kambarys nėra pilnai užbaigtas. 
Kad susigaudyčiau toje didelėje 
pilyje, būtinai reikia skambu
čių”. Namuose buvo daug židi
nių, aplinkui miškai, bet niekas 
nenorėjo paruošti malkų. Ji vėl 
rašė, šiuo sykiu — savo dukte
riai: "Jeigu jie įtaisys skambu
čius ir duos man pakankamai 
malkų palaikyti ugnį, aš būsiu 
patenkinta”. O namai atrodė 
jai tokie dideli: “Dvigubai dides
ni už susirinkimų namą tėviš
kėje, bet... jie juk statyti atei
ties šimtmečiams’’. Iš rezignaci
jos Abigail savo skalbinius džio 
vindavo nebaigtoj audiencijų sa
lėj. Bet po kelerių metų, kai bu
vo pirmasis oficialus (1801 m.) 
Naujųjų Metų priėmimas, Bal
tieji Rūmai jau buvo gerokai 
aptvarkyti: kaikur įtaisytos žva 
kidės, dalis baldų atvežta iš 
Prancūzijos, dalis iš buvusių pre 
zidento namų Philadelphijoj... ir 
Abigail, puošnioj aksomo ir bro- 
kadę suknelėj, stovėdama šalia 
iškilmingai atrodančio preziden
to, priiminėjo svečius.

Abigail taip pat buvo žino
ma kaipo aštri kritikė savo vy
ro oponentų. Jos sūnus John ta
po šeštuoju prezidentu.

Elegantiškiausia dama

Dorothy, vad. Dolly Madison 
— 4-to prez. žmona, buvo pir
moji parengimų vadovė Baltuo
se Rūmuose. Ji laikoma elegan
tiškiausia ir aristokratiškiausia 
Baltųjų Rūmų dama. Už Madi- 
sono ji ištekėjo 1794 m., būda
ma našlė. Jau prie Jeffersono, 
Madisonui esant valstybės sek
retoriumi, ji ėjo Baltųjų Rūmų 
namų šeimininkės pareigas; to
dėl vėliau, Madisonui tapus pre
zidentu, jai viskas buvo nenau- 
jiena. Ji dažė, dekoravo, nauji
no Baltuosius Rūmus. Įvedė ma
rinų orkestrą, įtaisė puikias žva 
kides. Tada, dar Dolly esant 
namų šeimininke prie prez. Jef
fersono, pirmą sykį kaipo deser
tas buvo įvesta ledai.

Artinantis britams, 1812 m. 
Dolly išgelbėjo originalą nepri
klausomybės paskelbimo, Gilbert 
Stųarto pieštą garsųjį VVashing- 
tono portretą ir įvairių Rūmų 
brangenybių tiek, kiek tilpo vie
name vežime. Kai prezidentas 
norėjo perkelti savo vyriausy
bę į Philadelphiją. ji nesutiko 
duoti britams progos pasigirti, 
kati jie privertė amerikiečius 
bėgli. Vėliau britų apgadinti ir 
apdeginti rūmai jos iniciatyva 
1815 m.'vėl buvo atstatyti pa
gal originalą, pertvarkyti ir bal
tai nudažyti. Nuo to laiko ir ki
lo vardas — Baltieji Rūmai — 
nors jau Washingtonas neofi
cialiai juos buvo pavadinęs tuo 

I vardu pagal žmonos turėtą bal- 
j tą namą Virginijos plantacijose. 
1 Oficialiai vardas “Baltieji Rū

nepri-uiatrijos organizavimą 
klausomoje Lietuvoje.

— Iš kur gavote tokią daugy
bę žinių, iš kokių šaltinių? Kiek 
laiko rašėte?

— Reikėjo viską rašyti iš sa
vo atminties. Kaikuriuos klau
simus reikėdavo papildyti iš ki
tų kolegų-gydytojų. Svarbesnie
ji klausimai buvo patikrinti iš 

kurią gavau iš d-ro
Gudaičio, atvežusio minėtą me
džiagą iš Lietuvos. Keletą foto-

Prol. Tumėnienė

grafijų gavau taip pat iš kolegų, 
kitas rtsivežiau iš tėvynės.

Rašiau gana ilgai — 1955-tus 
ir 1956-tus metus. Vėliau ėjo pa
pildymas, pataisymas, kalbos 
daiykai, korektūros. 1957 m. pa
vasarį knyga išėjo ią spaudos.

— Kur gavote lėšų knygai iš
leisti?

— Spaudos išlaidoms apmo
kėti buvo surinkta prenumera
ta, kurią parūpino patys gydy- 
tojai-kolegos. Lėšoms surinkti 
buvo išrinktas komitetas iš tri
jų žmonių: dr. V. Tauro-Tup- 
čiavsko, dr. Garūno-Garunkščio 
ir dr. M. Budrienės. Dr. Tauras 
parašė straipsnius-atsišaukimus 
į spaudą, apibūdindamas būsi
mos knygos tikslą ir kviesda
mas prisidėti prie prenumera-

kąją dalį — visą susirašinėjimą 
ir prenumeratos rinkimą. Dr. V. 
Ts’-cijonas rėmė mane savo pa
raginimais rašyti, — užbaigė 
profesorė informavimą.

Knyga turi 175 puslapius. Kai 
na — 3 dol.

gyvenimas ten nešė džiaugsmą, 
kitoms — tas ketvertų metų lai
kotarpis prabėgo liūdesiu, sun
kia našta. Vienos jų buvo akty
vesnės, paliko istorijos nuotru
pas, savo kūrybos dalį Raituo
se Rūmuose, kitos gi buvo pa
syvios, tylios ir jų veikla dingo 
kartu su nuėjusiais metais. Dvi 
iš jų. net negyvendamos Baltuo
se Rūmuose, paliko ten savo at
minimą — tai Rachelė Jaekson, 
kurios atminčiai jos vyras prez. 
Jaekson, apie terasą pasodino 
puikius magnolijų medžius. Ir 
dabar — kiekvieną pavasarį, kai 
magnolijos apsidengia puikiais 
ir kvapiais žiedais, kiekvienas 
Baltųjų Rūmų lankytojas suži
no kieno garbei jos sodintos. 
Taip pat Raitųjų Rūmų istori
jon įrašytas ir prez. Arthur žmo 
nos vardas. Ji mirė prieš Ar
thur tapsiant prezidentu, bet jis 
vėliau, gyvendamas Baltuose Rū 
muose, laikė žmonos paveikslą 
ant stalo prie savo lovos ir kiek
vieną rytą pagarbiai ten įmerk
davo šviežias gėles.

Gražiausia Virginijos našlė 
Martha IVashington — I-jo 

prez. žmona, buvo vienmetė su
pnzjdentu. Ji buvo našlė turtin

mai” valstybės dokumentuose i 
pradėta kartoti prie prez. Theo- 
dore Roosevelt 1902 m.

Sužinojusi iš savo pirmųjų ve-I 
dybų sūnaus, kad senovės Egip
tu vaikai ridinėdavo piramidžių 
papėdėse kiaušinius, Dolly tą pa-Į 
protį įvedė į Baltuosius Rūmus., 
Velykų metu liepė nudažyti šim 
tus kiaušinių ir leido juos vai- ' 
kams ridinėti Kapitoliaus pie- j 

■ vose. Vėliau tą paprotį dėl to- i 
, lės naikinimo kongresas uždrau-i 
i dė

Dolly Baltųjų Rūmų viduje 
Į padarė daug pakeitimų. Įtaisė 
naujas sofas, augštas kėdes, 
muštas geltonu satinu, naujus1 
porcelano indus, veidrodžius. 
Pats pirmasis jos pirkinys Bal
tiesiems Rūmams buvo skalbi
mo mašina, paskui pianas ir kt.

Dolly mėgo įvairius priėmi
mus, pietus ir apskritai, buvo 

1 labai sociali, inteligentiška ir 
taktiška moteris. Sulaukė 81 m.

Apie kitas Baltųjų Rūmų mo
teris — vėliau.

$500 apyrankė 
verta $22,000

Mildred Burlington iŠ Dės 
Moines. Iowa, nusipirko apyran 
kę Indijoje už “mažiau, kaip 
$500”, kuri, pasirodo yra bran
genybė, mažiausiai verta $22, 
000. Juvelyras ją įvertino, kaip 
“nepamainomą” meno verteny- 
bę.

Toji amerikietė dėvėjo tą apy
rankę “šen, ten, visur”, žodžiu, 
tai buvo jos kasdieninis papuo
šalas. Dabar ji laiko ją banko 
volte, užsid'čdama tik ypatingo
mis progomis.

Kalkutoje nupirktoji aukso 
apyrankė yra papuošta dviejų 
dramblių galvomis, kiekviena su 
rubinų apykakle. Iš lauko pu
sės yra trys eilės deimantų — 
mažiausiai 22 karatai jų. Vidaus 
pusėje yra puošniausių gėlių mo 
tyvai.

Juvelyras, kuris įvertino apy
rankę, sako, kad toji apyrankė 
yra muzėjinė retenybė, nuo 50 
ligi 500 metų senumo. Tarnau- 

J tnjas — indas, kuris pardavė 
ją, aiškino, kad tai yra viena 
iš vedybinių apyrankių poros. 
Antroji buvo parduota, anksčiau 
kitai Amerikos turistei.

MOKSLEIVEI
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šiemet mokselivių (gimnazisčių ir 
studenčių) tarpe laibai madoj rau
dona spalva,, o ypač .jaunų mer
gaičių yra pamėgtos kletkuotos 
suknelės ar sijonai. Čia parodoma 
suknelė, kurios kaklas iškirptas VĮ 
iškirpimu ir pridengtas bolero fa- 
fosono švarkeliu su uždaru kaklu. 
Sijonas klostyLas.

ATSISVEIKINIMAS
O graži, susimąsčius kas dienų, 
Paslaptim man buvai ir esi.
Tu slepi mano mintį ne vieną.
Nes klajojai kartu ilgesy . . .

Su tavim mano skausmas nuvysta,
Su manim tu kartu vienumoj,
Kada akys saulėleidin klysta.
Ir jausmai supas vėjo dainoj.

Tavo toliuos svajonėj klajoju,
Negaliu vis nubust — lyg sapne ... 
Lyg keliauju beržynu žaliuoju,
Lyg plaukiu vėl srauniam Nemune.

Ak, seniai ilgesiu man atklydai,
Kaip šviesi karalaitė sapnuos, 
tolios pievos, sodybos, o kryžiai,
Kas svetur apie grožį dainuosi

Čia arčiau yr atskrist vyturėliui,
Ir paguost, kai vienatvėj verkiu. 
Pasakyt galiu tėviškės vėjui,
Kad sugrįžt bent numirti tikiu...

Paskutinį jau kartą aš moju,
Ir sudiev tau, Europa, tariu,
Bet prie žemės išnykstančių tolių,
Prie tavęs vis žvilgsniu nemariu.

Ne į laimę ir dangišką rojų,
Ir ne pinti tarp rožių dainų,
Į klajūno miglotą rytojų,
Nusiminusi vėl išeinu.

Iškeliauju, nors čia būt ir gera,
Man likimo vėl skirtu keliu.
— Pasilik, — tartum pušys dar šnera, 
Skauda širdį, bet likt negaliu ...

Žalios bangos kažką vis murmėjo 
Laivui tolstant nuo kranto kasdien. 
Vienas aidas dar atneštas vėjo,
Man su ilgesiu tarė, — SUDIEV ...

BIRUTININK£S IR SIBIRO TAIGOS
Buvusių Lietuvos karių mo

terys, pakilios dvasios vedinos, 
darniai ir organizuotai veikia 
Chicagoje jau eilė metų. Ypač 
stipriai reiškiasi šalpos darbe.

Tik vienerių — 1957 metų bė
gyje jos pasiuntė į Sibirą 60 
siuntinių buvusiems kariams, 
dabar tremtiniams. Per Balfą 
pasiuntė 40 ir per Šveicarijos 
Raudonąjį Kryžių 20. Siuntinių 
vertė siekia arti tūkstančio dol. 
Pasiuntė ir vienam buvusiam 
kariui invalidui Kaune.

Siuntinių paruošimu ir per
siuntimu nuoširdžiai rūpinosi: 
Duobien'ė, Matulionienė, Kazlaus 
kienė, Mieželienė, Stirbienė, Žem 
gulienė ir kitos.

Šios nuoširdžios geradarės y- 
ra gavusios eilę laiškų iš gavė
jų, rašytų bado padėka, sveika
tos negalavimu, didžiu tėvynės 
ilgesiu... Iš gautų laiškų paaiš
kėjo, kad per Balfą gauti vais
tai yra neapmuituojami, jei ga
vėjas pristato gydytojo liudiji
mą, jog tie vaistai yra tikrai 
jo sveikatai atstatyti reikalin
gi-

Birutininkės dirba šalpos dar
bą ir remia kultūrinę veiklą. Iš 
birutininkių gavo: skautai jam- 
borės reikalui žurnalai — Li- 
tuanus, Karys, Vasario šešiolik
tos vardo gimnazija, skautams 
remti draugija ir tt.

Ypatingą dėmesį birutininkės 
kreipia į buvusius Lietuvos lais
vės kovų invalidus.

Birutininkės šiai taip garbin
gai ir naudingai veiklai vystyti 
pinigus sutelkia vakarų ir balių 
keliu, kuriuos lietuviška visuo
menė gausiai lanko.

Birutės Karių Moterų draugi
jos centras yra Chicagoje, sky
riai Clevelande ir Detroite. Prie 
Chicagos skyriaus valdybos yra 
pririnktos dvi narės: p. Matu
levičienė ir p, Tumienė, kurios 
drauge su skyriaus valdyba at
lieka ir centro valdybos funkci
jas. Organizacijos centrinis as
muo yra. p. S. Oželienė. Ji eilę 
metų su visu dvasios atsidavi
mu dirba, šios organizacijos ge
rovei. Valdybos darbą nenuils
tamai dirba ir šios nartčs: Duo- 
bienė, Genienė, Musteikienė, 
Žemgulienė, Jautakienė.

Šių metų spalio mėn. 20 d. 
birutininkės turėjo metinį susi
rinkimą. Kur valdybos pirminin 
kė padarė platų metinės veiklos 
pranešimą. Vienbalsiai visa val
dyba buvo paprašyta palikti se

I^ahns Ix*onaitrtč 
Skambins pianinu birutininkių

parengime

kantiems metams. Valdyba pra
šymui neatsilaikė ir sutiko dirb
ti dar vienerius metus.

Po susirinkimo, šeimyniškoj 
nuotaikoj visos pasišnekučiavo 
prie kavos puodelio. Narių eilė
se matosi naujų vaizdų.

Sėkmė ir garbė telydi darbš- 
čiąsias birutininkės; jų darbų 
vaisių laukia alkanos burnos, 
bedaliai tremtiniai Sibiro taigo
se ir šiandieną skurstanti tauti
nė kultūra. — Z. J.

Siuv. mašinos namuose
Du trečdaliai JAV moterų tu 

ri siuvamąsias mašinas, prane
ša Amerikos Žemės Ūkio mi
nisterija, pravedusi tuo tikslu 
apklausinėjimą. Tų mašinų sa
vininkės daugiausia 18-65 metų 
amžiaus.

Mašinos, vartojamos: 46% 
moterų — lopymui, 40% — pa
siuvimui naujų rūbų, 37% — 
rūbų pertaisymams ir 35% — 
pasiuvimui šianl bei tam namų 
apyvokoje.

Surašinėjimas irgi parodė, 
kad moterys, vyresnės kaip 30 
metų, ir moterys, gyvenančios 
kaime bei mažuose miesteliuo
se, siuva daugiau, negu jaunes
nės moterys ir gyvenančios di
desniuose miestuose.

AMERIKIūTftS ROMOJE

Amerikos Katalikių Dukterų 
draugija įteikė popiežiui Pijui 
XII $11,000 ir 6,000 šv. mišių 
dvasinę puokštę. Pranciška M. 
Maher, tos organizacijos pirmi
ninkė, vadovavo tame įteikime. 
Būdama Romoje, panelė Maher 
dalyvavo Katalikių Moterų ly
gos tarptautiniame suvažiavime 
ir antrame Pasauliečių Apašta
lavimo kongrese.
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RUDENS SPALVŲ 
PYRAGAS

Gamindamos valgį, šeiminin- 
i kės visais laikais kreipė dėme- 
I sį į du dalykus, būtent, kad jų 
gaminys būtų savo išore pa
trauklus ip gero skonio. Žmogui 
paprastai nepakanka vien tik al
kį nuraminti ir būti sočiam, y- 
pač tada, kada maisto netrūks
ta ir jo galima pasirinkti įvai
riausio. Todėl kiekviena valgio 
gaminimo žinovė stengiasi su
kurti ką nors naujo, meniškes- 
nio, patrauklesnio ir skoninges- 
nio. Be šių minėtų gimininio prin 

Į cipų, šiame krašte ypačiai krei- 
I piamas dėmesys ir į tai, kad 
valgis nebūtų perkrautas kalori
jomis, kad būtų lengvai virški
namas, nesudėtingas ir greit bū
tų galimas pagaminti.

Be to, valgiai d#r ir pritaiko
mi sezonui, tai yra metų lai
kams, šventėms ir t.t. Panašiai 
ir Lietuvoje mes elgdavomės; 
juk žiemos metu būdavo kepa
mi tamsūs kepiniai, kaip pvz. 
meoauninkai, aguoninial pyra
gai ir t.t. O pavasarėjant kepi
niai jau įgaudavo šviesesnių spal 
vų: šviesūs tortai, beržo šaka 
ir t.t.

Todėl nenuostabu, kad Paul 
D. bes, žinomas šv. Pranciškaus 
viešbučio virtuvės šefas San 
Francisco mieste, sužavėtas ru
dens spalvomis, panoro jas per
duoti stalui. Jis savo fantazijoj 
dėstė spalvas ir jam pavyko spe 
čia ai rudens sezonui pagaminti 
naują saldų valgį, duoti vaivo
rykštinį gardumyną — Vaivo
rykštės pyragą.

Manau, kad ir mūsų šeiminin
kės šiuo gardumynu domėsis, 
tuo labiau, kad jis kulinarijoj 
naujas, nesudėtingas ir lengvas 
pagaminti. Todėl pateiksiu jo re 
ceptą.

I pokelis apelsininio skonio 
želatinos,

1 pokelis vyšninio skonio že
latinos,

1 pokelis žalios spalvos žela
tinos (lime),

3 puodukai karšto vandens,
19į puoduko šalto vandens.
1 puodukas ananaso sunkos,
1/4 puoduko cukraus,
1 pokelis citrininio skonio že

latinos,
V2 puoduko šalto vandens.
1 puodukas trapios tešlos džiu 

vėsių (Graham cracker),
1/4 puoduko tirpyto sviesto,
2 puodukai tirštos saldžios 

grietinėlės,
V2 puoduko tirštos saldžios 

grietinėlės,
Paruoškime pirmuosius tris 

pokelius želatinos paskirai, nau
dodamos kiekvienam pokeliui pu 
sę puoduko šalto vandens ir vie
ną puoduką karšto vandens. At
sargiai išmaišius, supilti atski
rai į formas (8x8x2 colių tal
pos). Atšaldyti. Ananaso sunką 
sumaišius su cukrum, kaitinti 
iki cukrus Ištirps. Nukelti nuo 
ugnies ir tame skiediny ištirpin
ti citrininio skonio želatiną. Pri
dėti H puoduko šalto vandens. 
Išmaišyti ir leisti tik atvėsti iki 
pasidarys sirupo tirštumo. Tuo 
tarpu džiūvėsius sumaišyti su 
tirpytu sviestu. Tai džiūvėsiais 
pabarstyti apvalios formos dug
ną ir šonus (naudoti geriau ati
daromą formą). Grietinėlės du 
puoduku išplakti, supilti į atvė
sus) ananaso želatiną ir paleng- 
va Išmaišyti. Kietai sustingu
sias apelsininio, vyšninio ir cit
rininio skonio želatinas supjaus
tyti ’<> colio kvadratėliais. Vi
sus tuos kvadratėlius sudėti pa
krikai į ananaso mišinį ir šaukš
tu atsargiai išsklaidyti ir supilti 
į paruoštą formą. Laikyti šal
dytuve. Duodant į stalą, formą 
nukelti, viršų ir šonus papuošti 
plakta, pasaldinta grietinėlę (pu 
sė puoduko grietinėlės).

St. Stanienė

IS MOTERŲ 
VEIKLOS

★ Birūtinlnkės ruošia plataus 
masto, augšto lygio vakarą š. 
m. lapkričio mėn. 23 d. Western 
Ballroom salėje.

Programa išpildys: p. Valiu- 
konytė, p. Leoną itytė ir p. Lio- 
rentas. Tai naujos, jaunos jėgos 
pasirodys lietuviškai visuome
nei


