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I)R. VANDA SRUOGIENĖ, Chicago, III.

KAIP BALYS SRUOGA KŪRĖ
ve Sruogos ranka rašytą tokį at 
sišaukimą ir tuoj jį sunaikino, 
išgelbėdamas Sruogą nuo bolše-

žymiuosius jo atstovus, bet ir vikų keršto — sušaudymo vie- 
visam laikui liko užmegsti stip
rūs saitai su tuo “Didžiuoju, ty
liuoju poetu” (velikij molčalnik, 
kaip rusai jį vadino). Sustiki-

Gerbiamojo “Draugo” Redak
toriaus buvau paprašyta prisi
minti apie tai, kaip Balys Sruo
ga kūrė. Uždavinys labai sun
kus. Net ir artimas žmogus, apie 
25 m. išgyvenęs drauge, gali pa
teikti tiktai subjektyvius stebė
tojo įspūdžius. Menininkas, ra
šytojas, kūrėjas išviršiniai yra 
toks pat, kaip ir kiekvienas žmo 
gus, turįs visas žem. prigimties 
savybes. Tačiau jo dvasinė struk 
tūra yra daug sudėtingesnė, jo 
jausmų skalė kurkas platesnė, 
suvokimas gilesnis. Kūrybinės į- 
tampos metu jis lyg nepriklau
so šiam pasauliui — dvasia jo 
tartum išskrenda į kažkokias 
dausas ir įžvelgia eiliniam žmo
gui nepasiekiamus, paslaptin
gus horizontus... Jeigu čia ryž
tuosi kalbėti pasiūlytąja tema, 
tai tik todėl kad jaučiu, kaip mū 
sų gyvenimas yra trapus ir no
riu užfiksuoti tai, kas retam iš 
artimųjų tebuvo žinoma. - 

Iš tėvų paveldėtas talentas

Talentą Sruoga paveldėjo iš 
abiejų tėvu. Buvo jie paprasti 
ūkininkai nuo Vabalninko, be
veik neraštingi. Tėvas — Pran
ciškus Sruoga — būdavo, pava- 
sarį išsivedęs sūnų Balį — ištį
susį, silpną ir tylų berniuką — ! 
į laukus vasarojaus pasižiūrėti, 
niūniuodavo sau kažką ir džiau-1 
gėsi “kaip avižos šlama”... Jaut 
riam vaikui tai būdavo pirmas 
poezijos atskleidimas. Jis apie 
tai dažnai pasakodavo, visad pa
brėždamas, kad jo tėvas turėjo 
tikrą poeto sielą. Keista bet jis 
niekad neminėdavo vėliau mano 
patirtų iš brolio Kazimiero Sruo 
gos motinos savybių: motina —
Agota Lomanaitė, — visad šne
kėdama posmuodavo, rimuoda
vo. Geraširdė, jautri moteris, ji 
daugiausia sūnui Baliui parodė 
motiniškos meilės, daugiausia su 
juo buvo, nes jis vaikystėje daž
nai sirgdavo, kartą net buvo ma 
rinamas. net karstas ir mirtinin 
ko marškiniai jau buvo jam pa
ruošti... Prie motinos labai pri
sirišęs, jis per ją įsijautė į mū- Balys Sruoga
sų kaimo mistiką su “gadzinkų” nės per Suomijos įlanką; didin-, aiškėjo Sruogos savybės: ypa- 
giedojimu, budynėmis ir iš žilos gi Kaukazo įspūdžiai išsiliejo tingas jautrumas, lyg sugebėji- 
senovės išlikusiais papročiais... “Deivėje iš Ežero”. Bet juo to- mas kito žmogaus mintis skai- 

liau, juo mažiau vienas kuris as-Į tyti. nujausti nelaimę, artimo 
Geriausias klasėje stilistas meniškas išgyvenimas perkelia- žmogaus mirtį...
Kaip poetas Sruoga anksti l mas į kūrybą, viskas labiau sti- 

pradėjo reikštis. Vos 15-kos me lituojama, atitraukiama nuo gy- 
tų amžiaus Panevėžio realinės venimo. Retas posakis ar išsi- 
mokinys, jis jau siunčia “Auš- reiškimas tik artimiausiam žmo- 
rinei” “eilėraščius, referatus (a- nu' Sa'i priminti realybę. Sruo- 
pie Maironį, Dobroliubovą ir Sa neapkentė natūralizmo, tad 
kt.). Geriausias klasėje stilistas *r antraštės savo kuriniams jis 
ir matematikas jis jau nuo 4-tos mėgdavo parinkti tokias, kurios 
klasės „uždarbiaudavo pamoko- neturi vienos aiškios prasmės, 
mis. Gyvenimo sąlygos anų lai- bet per tam tikrą poezijos sy
kų bendrabuty buvo skurdžios, dą gali būti ir vienaip ir kitaip 
o nors tėvai ir labai rūpestin-

tx)j).

Įvairiausiomis temomis
Kaip tada, taip ir per visą gy-

SOFIJOS MALDA
Stiprybės, Viešpatie, stiprybės 

Prašau raudodama Tavęs!
Padėk pakelt kančias beribes, — 

Našlaitės pagailėk širdies!

Kultūrine kronika
• Balys Sruoga, kurio mirties 1 • Dailininkė Vanda Kanytė-

10 m. sukaktis rytoj minima Chi1 Balukienė laimėjo antrą vietą

mas su mokslininku K. Būga pa Į venimą Sruoga rašydavo straips 
skatino domėtis lietuvių kalba nius įvairių įvairiausiomis temo- 
ir jos formų turtingumu. mis, pradedant literatūros, teat-

Nemėgo natūralizmo ro kritikomis, baigiant straips
niais iš užsienio politikos, miš- 

Netrūko išorinių akstinų kū- kininkystės, pedagogikos. Rašy- 
rybai. Iškylos Baltijos jūra, prie davo greit, lengvai, dažnai žaiz- 
Suomijos lmatros, į Kaukazą,, damas ironija bei sarkazmu. Kai 
Krymą — visa tai aiškiai atsis- mūsų valstybės vyrai — dr. K. 
pindi Sruogos jaunatvės poezi- Grinius M. Sleževičius, E. Gal- 
joje, kada dar konkretūs įvykiai vanauskas ir kt. — užsakydavo 
bei išgyvenimai bodavo betarpiš Sruogai duotomis temomis strai 
kai perkeliami į eilėraščius. Taip, psnius, jie visad stebėdavosi, 
pvz., eilėraštį “Ji atbėgo” (“Die- kaip jis tiksliai jų mintis per- 
vų Takais”, 55 psl.) jis parašė duodavo, kaip jis savarankiškai 
susižavėjęs balerinos Kšesinskos, (kartais ir sauvališkai!) pagi- 
šokiu, eilėraščiai apie jūrą (“Sau lindavo argumentaciją, sugriež- 
lė ir Smiltys”) sukurti po kelio- tindavo formulavimą. Jau tada

Naujos estetinės emocijos

Studijos Muenchene (1921-4 
m.) nepaprastai praturtino Sruo

gi, bet nelengva ir jiems buvo, 
kad iš 80 ha ūkio, vienu laiku 
keturis sūnus i mokslą leisti. Ne 
paisant sunkumų, jau tada Sruo

O Dieve! Aš prašau taip maža, —
Net krislo laimės neprašau! —

Palik tik man tų serui sapnų gražų,
Kuriuo jaunystėj gyvenau!

Tegu širdy paliks tas jausmas,
Kaip sapnas, tyras ir skaistus, —

Ir užmarša, ir juodas skausmas 
Nuslystos mano mielas bus!

Aš myliu Jonušų, žinai Tu,
Skaisčiu jausmu, tauriu, giliu!

Ar laimė, ar kančia ateitų —
Tekėt už kito negaliu!

!
Priimk mane globoti, Aukščiausias, — 

Tegu maldoj širdis pasveiks!
Tau, kaip duktė, šventai tarnausiu.

Kol mano dienos pasibaigs!

AUŠRINĖ
(padėjusi celes ant motinos kapo i
Motule mano! Mylima motule,
Tegu šis baltas papuošalas žemės 
Papuoš tau takų u m žino j kelionėj.
Tegu žiedų šie virpantys lapeliai 
Bus tau pasiuntiniai manosios sielos, —
Kad tu, motule, jaustum, — kad žinotum, 
Jog aš tavim ir tau tegyvenu.
Juk tu žinai, motule, kaip viena 
Pasilikau. Kaip lyylaukių liepelė 
Prarymojau rankas, suvirkdžiau širdį,
Tavęs besiekdama, — ir vis man rodos,
Kad aš tavęs pasiekti negaliu, —
Kad aš užaugau ne tokia, kaip tu 
Norėjai. Nuėjau ne tuo keliu.
Motule mano! Man atleisk klaidas!
Jei nemokėjau aš pasekt tavim, —
Ar aš kalta? — Sakyk, motule mano!
Juk tu girdi mane? Sakyk, girdi?
Juk tu regi kiekvienų mano žingsnį.
Ir kiekviena mintis tau regima . ..
Juk tu gerai žinai, kodėl ir kaip 
Aš, beklajodama pasaulio tyruos,
Nūn atsidūriau ant bedugnės krašto. 
Nebežinau, kur eiti. Kų veikt. Kaip būt. 
Patark, motule, pasakyk, padėk!
Tave, motule, visų aš jaučiu — 
s 1 am ėjime girelės kvepmenoj 
'/,!•. dų. Giesmėj lakštingalų giedroj.
Rasos krištoluos. Mėnesienos burtuos. 
Visam alsavime gerosios žemės 
Tave jaučiu. Jaučiu aš tavo dvasių,
Bet žodžio negirdžiu aiškaus ir tvirto,
Kuris varge nurodytų man kelių!
Motule, aš prašau, ištark man žodį!
Motule, žodį tark! Teisingų, gyvų.
Stebuklų padaryk. Prašau stebuklo!

cagoje, gimė 1896 m., vasario 
mėn. 2 d. Baibokų kaime, Va
balninko vaisė.; mirė Vilniuje 
1947 m. spalio mėn. 16 d. Pa
laidotas Rasų kapinėse. Čia de
damus velionies poeto eilėraš-
čius, redakcijai prašant, y ra pa- JAV sritis.
rinkusi ir atsiuntusi jo žmona 
dr. Vanda Sruogienė.

Eilėraštis “Sofijos malda” im
tas iš Balio Sruogos muzikalinės 
pjesės “Radvila Perkūnas”, ku
riai kompozitorius Jurgis Karna 
vičius parašė muziką. Kaip vei
kalas, kuriame pasireiškia Balio 
Sruogos antiresiškos nuotaikos,1 
jis nėra įtrauktas į 1957 m. Vil
niuje išleistus “Rištus”. Nepri
klausomoje Lietuvoje “Radvila 
Perkūnas” buvo statytas Vals
tybės teatre (M 1‘ob i’inskio de 
koracijos).

“Radvila Perkūnas” vaizduo
ja 16 amžiaus pabaigoje išsi- 
liepsnojusią Lietuvoje didikų 
Radvilų ir Katkevičių kova ko
ne virtusią naminiu karu. Kovos 
priežastys buvo įvairios — ooli
tinės, religinės pagaliau ir as-

naujos draugystės — su Vera 
Sotnikovaite-Radauskiene, Anta 
nu Sutkum, architektu Dubenec- 

gos intelektualinį bagažą, pra-I kiu ir kitais, ir kitais... 
plėtė jo horizontą. Vakarų litera

Kaupinio laikotarpis
O tuo pat laiku — vyko neiš

pasakytas blaškymasis, nera
mus gyvenimas, nereikšmingų 

feljetonų rašymas

tūra, menas, Reinhardo, Mejer- 
holdo teatrai, koncertai, bendra 
vimas su vokiečių menininkais 
bei rašytojais, o kartu ir buršiš- 
kos nuotaikos — atskleidė nau-

suprastos: “Apyaušrio dalia”, jus gyvenimo aspektus, sužadino Į straipsnių 
“Dievų miškas” ir kt. nau jas estetines emocijas. Būda- " =

Skulptuo ja žodį mas yokieUjoie Sruoga išmoko
j metodiškai sistemingai dirbti.

1918 m. grįžęs į Lietuvą Sruo- Jeigu prieš išvykdamas į Muen-
?a svaigo rašydamas eilėraščius, ga gaivališkai džiaugiasi Vii- cheną jis buvo netvarkingas, cha
Tai buvo iaunystės nuotaikos, niaus romantika, mūsų krašto otingas, tai paskui pasidarė
gimnazistiškos meilės paveikti,'gamtos grožiu, “pievų kvėpė ji- kruopštus ir tikslus iki pedan- 
spontaniški, gaivališki prasiver- mu", “rudens liūdėjimu”... Jau- tiškumo. Dažnos iškylos į Ba- 
žimai. natviškai ūžia, .šėlsta, o drauge varų Alpes, Tirolį, alpinizmas ir

.• • i—melancholiškos nuotaikos pa- į pamėgtas slidžių (ski) sportas i 
Draugystė su čuir i°ny. mis, gaUfas nekartą apleidžia links- sustiprino sveikatą — milžinas 

pažintis su J. Bal rusaičių draugystę ir vienas klaidžio- ūgiu jis pasidarė tikru atletu.
Taip pat nuotaikomis gyveno ja po Kauno apylinkes, susikali- 1924 m. pavasarį, grįžęs į Lie- j 

Balys patekęs pradžioj į Petrą- pia, tyloje tvarko savyje ritmą, tuvą su filosofijos daktaro dip-' 
pilio (1914 m.), vėliau (1915 m.) skulptuoja žodį... Poezija liejasi lomu jis vedė ir pradėjo dės- 
į Maskvos universitetus. Drau- kaip daina, laisva, nepažabota. į tyti V. D. universitete Kaune, 
ge jis rimtai įsigilindavo į dėsto Kartu jis visu savo prigimties (nuo 1910 m. Lietuvos univer- 
mus literatūros, filosofijos kur- aistringumu įsi jungia į neprikišu sitete Vilniu je). Ruošimasis pas 
sus, uoliai lankė muzėjus, teat- somosios Lietuvos kūrimosi dar kaitoms jam atimdavo daug lai- 
rus, koncertus — to laiko Ru- bą, į spaudos įkarštį, laikrašti- ko ir energijos. Ramiai, visu at
sijos sostinių intelektualinė ir ninkystę. O buvo taip daug dar- aidėjimu jis kasmet naujai pa- 
menitiė atmosfera buvo nepap- bo! Čia Spaudos biuro organiza- ruošdavo kursą (nišų literatū- 
rastai pakili ir palanki jaunų vimas, čia “Lietuvos” redagavi- ros, teatro istorijos), niekad ne- j 

mas, čia pirmieji šaulių sąjun- kartodavo savo paskaitų. Na-' 
gos būriai. Steigiamasis seimas muose buvo ištisos krūvos tų i 
Vilkolakis, pirmieji teatro dai- juodais viršeliais smulkučiu raš 
gai... Priešai iš visų pusių užpuo- tu prirašyt” užrašų knygelių! 
la Lietuvą, užsienis taip maža Ypač su meile jis ruošdavosi te-j

talentų brendimui. Simbolizmas 
stačiai ore kabojo — juo persi
sunkė ir Sruoga. Draugystė su 
Čiurlionytėmis — Valerija ir
Jadvyga — ypač priartino jį 
prie tuometinio elito taip augs- apie mus žino — Sruoga per kiau atro seminarams, kur susispies-i 
tai vertinamų M. K. Čiurlionio ras dienas-naktis rašo straips- davo įdominusias, gabiausias Lie | 
kūrinių. Pažintis su Jurgiu Bal-'nius, feljetonus, korespondenci- tuvos jaunimas. Mokslinė bib-, 
trušaičiu ne tik atidarė jam du- jas, pranešimus — antikomunis lioteka augo, nauja literatūra ( 
rie j literatūra.’ "■'•venimą Ir i tintu ■ atM’aukimus raudonar- buvo atidžiai °ekama čia pat

Pietų Carolinos menininkų pa
rodoje Colum'bia mieste už alieji
nį paveikslą-poitretą "Duktė”. 
Josios kitas aliejinis darbas bu
vo atrinktas į kilnojamą meno 
parodą, kuri keliaus po pietines

Įdomu pažymėti, kad šiai pa
rodai jury komisija atrinko tik 
21 paveiksią iš atsiųstų 400 dar
bų. Dailininkė V. Balukienė yra 
tikrasis narys Pietų Carolinos 
profesionalų menininku sąjun
gos — The Cuild of South Ca- 
rolina Artists.

Dailininkė Kanytė-Balukienė 
meno studijas pradėjo Vilniaus 
Dailės akademijoj ir baigė tapy
bos skyrių Freiburgo Meno mo
kykloje, Vokietijoje. Ji su savo 
vyru dr. Gediminu Baluku ir 
dviem vaikučiais šiuo metu gy
vena Ft. Jackson. So. Carolina, 
kur josios vyras atlieka karinę 
prievolę ir dirba kaip specialis
tas ginekologas, neperseniausiai 
gavęs majoro laipsni.

Ateinančių metų balandžio mė 
nesi Vanda ir Gediminas Batu
kai grįžta Chicagon, pastoves-

meniškos. kada jaunasai Jenų- niam apsigyvenimui Mūsiškoji 
šas Radvila, didžioio Lietuvos lietuviškoji šeima praturtės nau- 
etmono Kristupo Perkūno s’mus ja talentinga menininke ir nauju

zpecialistu medicinos srityje.

• Australijos lietuvių metraš
tis baigiamas ruošti spaudai. 
Sydnėjaus skyriaus redaktorius 
vra Br. žalpys ir senosios lietu
vių imigracijos skyriaus redak
torius yra Jurgis Reisgys. Met
raštyje bus Australijos žemė
lapis. kuriame bus atžymėtos 
lietuvių gyvenamos vietos; bus 
aprašytas seniau atvykusių lie
tuvių gyvenimas, naujųjų atei
viu fpo U Pasaulinio karo) die
nos stovyklose, organizacinio 
darbo užuomazgos, koncertai, pa 
rodos, kiti pasirodymai, gyveni
mas darbovietėse, prievartinis 
išsklaidymas Atskirai bus ap-

(ir dėdė kito Jonušo Radvilos 
kuris buvo pasirašęs Kėdainiuo
se uniją su švedais 1655 m.) 
norėjo vesti turtingiausia Lietu
voje nuotaka. Slueko kunigaikš
tytę Gediminait° Sofiją Olekai ! 
te, kataliku Katkevičių auginti- ; 
rę, o jos edobėiai tam priešino
si. FūėraAtis “Aušrinė” paim
tas iš “Pavasario giesmė”. “Pa
vasario Giesmę” Balys Sruoga 
parašė klaikioj Stutthofo kon
centracijos lagerio aplinkoie.
Laiške, rašytame į Lietuva 1941 
m. rugsėjo mėn. 24 d., jis sa
kė: “Šią vasarą dirbau sau. B” 
dvieili mokslo straipsnių, esu 
parašęs 2 vieno veiksmo ir vieną
trijų veiksmų komedijas (“Uoš- . x ... .. . . ,
vė” ir kt, I _ lengvus beveik C
pasiutusius dalykus, ir vieną tri
jų veiksmų lyrinę tragediją
(kaip tik dabar dirbu prie tre-, __ A , , .. .. t • • i j -i Katalikų federacijos, kunigųcioio veiksmo)... Laime, kad velJ , * , J . .sekretoriato, sportu Šviesos sam 

I būrio, Tautos fondo ir kt. Met- 
i raštv bus Australijoje gyvenan-

druomenės veikla. Bus aprašoma 
veikla įvairių organizacijų, kaip 
Lietuvių Kultūros fondo, skautų

galiu įsigilinti į poeziją — per 
tai ne taip skaudžiai jaučiu il
gesį ir pašėlusią Tėvynės nostal
giją... Naujoji tragedija... bus 
visiškai romantiškas dalykas , 
kažkas visai naujo mano poezi
joje... rašyta eilėmis (tik 5 vei
kiantieji asmenys)” (Cenzūrai 
reikalaujant laiškai iš KZ buvo 
rašomi vokiškai; čia duodamas

čių mūsų literatų kūrybos ir dai- 
’ininkų dnrbų Tiliustracijų numa 
loma arti 70 Metrašty atsispin- 
d.- u lietuvių ekonominis gy
venimas, laiipėjimai versluose. 
Ims aptašomos atskiros koloni
jos. Metraščio redakcinę kolegi
ją sudaro J, Kalakauskas-Kala- 
konis — redaktorius; nariai: V. 
Kazokas. J. Veteikis ir dail. Vai. 
Ratas. Metraščio red. adresas:

(dažniausiai slapivardžiais pasi
rašomų) ir — nuo 1921 m., ka
da buvo sukurta poema “Mies
tas” iki 1929 m., kada pasirodė ištraukų vertimas).
“Alpėse” — nei vieno grožinės j
literatūros kūrinio! Artimieji, ' • Pn>f. Kazimieras VasUiaus-
susirūpinę, nieko paveikti nega- kas, ilgametis Kauno universi'! įT Vlazarin St7 Herne Bay, N 
Įėjo ir tik žymiai vėliau supra-! teto Technikos fakulteto dėka- Australija
to, kad tie 7 ‘bergždieji’ metai naR mirė Kaune lapkr. 24 d.,

(Nukelta į 7 psl.) sulaukęs 78 m. amžiaus.

Pirmoji Lietinių Architektūros paroda Šuo Paulo mieste 
Parodos organizatorius inž. Mikalojus Ivanauskas aiškina arch. Jono Muloko darbų nuotraukas bra
zilų kultūrininkui Armando Belanii, dideliam liet uvių draugui.

• Jurgis Jankus sutiko rašy- 
ti ilgesnį laiką .jaunų lietuviukų 
laikraštyje “Eglutė”; čia taip
gi rašo Aloyzas Baronas ir kiti

i pasižymėję plunksnos žmonės; 
gausiai skiriama vietos ir pačių 
jaunųjų kūrybai. Dr. A. šerkš
nui, talentingam pedagogui ir 
psichologui redaguojant, “Eglu
tėje” įvestas vaikams labai prak 
tiškų klausimų-atsakymų sky
rius. “Eglutė” pasidariusi įdo
miu ir svarbiu vaikų žurnalu. 
Jos administracijos adresas: Im- 
maculate Conception Convent, 
R.F.D.2, Putnam; metams $4.

• Reni. Brazdžionis ir jo kū
ryba plačiai aprašyta keliuose

' amerikiečių savaitraščiuose Los 
į Angeles mieste ‘kolumnoje’ (co- 
lumn) “Re MY Gue»t”, kurią 
veda Robcrt Agnew. Ten duoda- 

i ma apie poeto Bern. Brazdžionio 
į gyvenimą, jęjo kūrybą ir darbą 
šiame krašte. Straipsnyje duo
damas ir vienas jo eilėraštis an-

i glLškai.
• Dail. Jono Rimšos arti 50 

akvarelių ir aliejaus darbų ne-
' trukus jau pasieks VVashingto- 
ną, D. C. Tie darbai skiriami pir 
majai jo meno parodai JAV-se. 
Chicagoje šios parodos suruoši
mu rūpinasi Kultūros fondas.
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O kur tų smilgų nėra!

Paulius Jurkus, Smilgaičiai, akvarelės ir nauji 
rūpestėliai

JONAS PETRftNAS, Brooklyn, N. Y.

Rašytojas Paulius Jurkus 
šiemet padarė dvi istorines ke
liones Chicagon. Pirmoj,on ke
lionėn jį iššaukė Clevelande po
sėdžiavusi “Draugo” romano pre 
mijos komisija, pranešanti jam 
laurus už romaną "Smilgaičių 
akvarelė”, gi antrojon iškvietė 
širdies skambutis, leidęs parsi
vežti New Yorkan gyvenimo 
draugę V. Rėklaitytę. Abi premi
jos gražios ir vertingos, o kuri 
jo širdžiai artimesnė — ne smal 
siems kaimynams spręsti.

Premijuotasis romanas “Smil- 
gaičių akvarelė” netrukus išlips 
iš spaudos dažų, tat norisi lau
reatą dar kartą pakamantinėti 
apie jo kny^ą, jos veikėjus, ke
liams idėjas ir tolimesnį rašyto
jo kūrybinį kelią.

— Kas kaitino Jūsų širdį ta
pyti “Smilgaičių akvarelę?”

— Gimtojo žemaičių krašto 
pasiilgimas. Kasdien praplaukda 
vo vaizduotėj gražiosios Žemai
tijos upės, ežerai, praslinkdavo 
kalnai kalneliai, kurių pašlaitėse 
dunkso miesteliai ir ramios kai
mų sodybos. Iš jų išeidavo maty 
ti veidai, būriai pažįstamų žmo
nių. kurių širdys kupinos nera
mių troškimų, noro veržtis ir ke
liauti į laimingesnes šalis... Ry
žausi iš jų rūpesčių ir godų nu
tapyti akvarelę...

— Romano veikimas vyksta 
Žemaitijoje. Atleiskite man. a,ug 
Stalčiui, maž-'i pažįstama Žemai
tija, ar yra kur tenai toksai mies 
telis — Smilgaičiai?

— Man kaip tik malonu ap
šviesti “gudą”, mažai pažistantį 
žemaičių žalią kraštą. Toksai 
miestelis ir man nežinomas. Da
lis žemaitiškos buities paimta iš 
Žemaičiu Kalvariios. toksai pvz. 
šv. Florijonas pasiskpliHas iš 
Plunzės. kaikas paimta iš Alsė
džių, Žarėnų, Varnių... Tai, pa
galiau, ir nesvarbu, juk roma
nas nėra generalinio štabo topo
grafiniai planai.

— O kodėl pavadinote Smil- 
gaičiais? Ar ten daug smilgų 
augdavo?

— O kur tų smilgų nėra! Ro
mane vaizduoju nepiktas žmonių 
silpnybes, mat, visi žmonės, nors 
norėtų save vadinti ąžuolais, šen 
ir ten palinksta. Jie nepalūžta, 
bet siūbuoja linguoja, kaip vėjo 
šiurenamos smilgos padirvy.

— Romane platokai aprašomi 
kaimo vaidinimai, perpinti smul
kiom intrygėlėm, vaidintojų kap- 
ryzai? Kodėl juos čia įvedėte?

— Kluonų vaidinimai buvo ži
nomi carinės vergovės laikais, 
jie ir nepriklausomybės metu bū 
davo didžiulė miestelio pramoga, 
sukelianti visus ant kojų. Jau
nimas išėjo čia nemažą mokyk- 

' lą: patys režisavo, vaidino, la
vinosi, džiaugėsi.

— O kaip sukūrėte romano 
personažus?

— Rašytojui reikia mokėti ir 
puodžiaus amato: iš daugelio ma 
tytų žmonių, charakterių, jų de
talių tenka “nulipdyti” naujus 
personažus, išvesti juos į areną 
ir leisti veikti. Smilgaičių mies
telio aplinka juos suformavo ir 
padiktavo. Taip atsirado du ku
nigai, kuriuos norėjau skirtin- 
giau pavaizduoti nei lig šiol da
romą, toksai yra ir buhalteris, 
veržlus, mažo mokslo, keistokas 
ir meistras Viktoras, kokių daž
nai tekdavo pastebėti Telšiuose. 
Kiek pilkokas išėjo Gimbutas,

bet akvarelei reikia ir pilkų da
žų.

— Kokias gi idėjas norėjote 
knygoje išryškinti?

— Idėjos! Vieno akiniai taip 
paskaito, kito — kitaip. Man gi Į 
rūpėjo parodyti, kaip žmogus 
klaidžioja, jieškodamas sau vie
tos gyvenime. Ar tai parodžiau 
— nežinau. Svarbu tiktai, kad1 
skaitytojas neišleistų iš akių sa
votiško estetizmo, tos akvare
lės, vaizdavimo būdo. Estetiz- 
mas, galbūt, įkyrus, pabosta, pa 
bodo jisai ir man. Kitas knygas 
bandysiu kitaip rašyti.

— Jūs minite kitas knygas, 
malonu būtų patenkinti smalsu
mą — kokias knygas planuojate, 
ką rašote?

mintį — “daug žinosi, greitai pa
sensi". O pasenti nenori iš mū
sų nė vienas. Visi norime dar gy 
venti ir sulaukti džiugios valan
dos, kai nauji skambučiai pa
kvies Chicagon naujus “Drau
go” romano laureatus su nau
jais Rmilgaičiais ir idėjomis.

rf

Paulius Jurkusf *
— Šeimininkės nemėgsta leisti 

virtuvėn svečių, kol dar valgiai 
gaminami. Ir rašto žmonėms sun 
ku atverti savos “virtuvės” du
rys kol dar idėjos veržiasi kaip 
garai iš puodo, kai “tešliniams 
žmogeliams” — knygos veikė 
jams įspaudžiamos akys ir įsta 
tomos gyvos širdys...

— Kaip jūs rašote?
— Taip, kaip ir visi — pada

žai plunksną ir rašai... O kad 
ta’p lengvai rašytųsi, kaip vai
kams mokykloje, kurie ne tik są 
siuvinius, bet ir mokyklos sie
jas, duris nuteplioja rašalu... Jie 
laimingesni už mane. Idėjos ir 
mintys pradžioj visai mane pri
trenkia — norisi viską surašyti 
ir išreikšti gražiais vaizdais. Ta 
da vaizdus sumetu palaidai į po
pierių, paskum, kiek jau atau
šus, viską perrašau, dažniausiai 
minkštu pieštuku. Paprastai tik 
trečią redakciją padarau jau 
kiek paskaitomą. Kartais nau
doju ir draugų padovanotą dik- 
tafoną, tačiau jo dar nesu tiks
liai apvaldęs. Jo artuma ir pa
reiga diktuoti trukdo vaizduo
tei ir apsunkina “diktantą”.

— Justi “Pavasaris prie Var
duvos” skaitytojų šiltai buvo su 
tiktas. Dabar išeina “Smilgaičių 
akvarelė”, aprengta dailiu V. K. 
Jonyno viršeliu. O ką daugiau 
esate, dar parašęs ir išleidęs?

‘— Turiu novelių pluoštą, ku
rios dar nespausdintos. Jos man 
nebepatinka — rengiausi išmes
ti. Bet dabar vėl apie jas triusi- 
nėju, taisinėju, nes norisi už
baigti. Planuoju netrukusi už
baigti dvi knygas, kurias jau 
senokai pradėjau. Juk ir gyveni
me taip yra: kas turi kokį malū
nėlį, tas ir mala, kai tik vėjai 
pučia. Tačiau dažnai tą “malū
nėlį” pristabdo visokie pašaliniai 
darbai, nuo kurių žmogus negali 
išsisukti, kol esi gyvas ir mai- 
šaisi tarp gyvųjų žmonių.

Dar buvo šovusi galvon min
tis paklausti laureatą apie antrą 
ją premiją, iš Chicagos atsivež
tąją gyvenimo draugę mieląją 
ponią Vidą, bet greitai nusira
minau, prisiminęs lietuvišką iš-

KRONIKA
• Picturesąue Lithuania —

tokiu pavadinimu istorinių ir 
nepriklausomybės laikų Lietu
vos vaizdų albumas, su paaiš
kinimais anglų, lietuvių ir ispa
nų kalbomis, išėjo iš spaudos. 
Stambesnio formato 104 pusi. 
spausdintas ofsetu dail. V. Vi- 
jeikio priežiūroje. Leidinį parū
pino talentin<rasai ir energinga- 
sai Petras Babi kas, kuris ke
letui mėn*’S'u iš Brazilijos atvy
kęs į JAV jau suskubo išleisti 
savo poezijos rinktinę “Dramb
lio ko’os” ’r S’ tnrt’it’f* vaizdais 
ir turtingą informacijomis albu
mą. Jo pasirodymas tuo ver
tingesnis, kad išėjo labai laiku 
— artėjant 40 metų sukakčiai 
nuo Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo.

Renkant šiam leidiniui iliust
racijas pasinaudota V. Augusti
no, dr. M. Gimbutienės, B. Vi- 
jeikio, P. Babicko ir daugelio ki
tų sutelktais nuotraukų ir brai
žinių ištekliais. Iliustracijose 
vaizdai Lietuvos piliakalnių, e- 
žerų, pajūrio, iškasenų, kryžių, 
liaudies skulptūrų sodybų, baž
nyčių, rūmų, tautiniais drabu
žiais apsirėdžiusių lietuvaičių, 
istorinių paveikslų ir žemėlapių, 
ypač daug Vilniaus ir Kauno 
vaizdų, iš viso gal netoli 150 pa
veikslų. Dauguma jų išėję ge
rai, nors vietomis kiek žymi of
seto technikos blankumą.

Tekstą ruošiant panaudota 
Noremo knyga, P. Klimo rank
raščiai, Verax’o, Harrisono, P. 
Galaunės, dr. J. Griniaus, dr. 
M. Vorobjovo, arch. J. Vizgir
dos. dr. A. Šapokos, dr. J. Bal
trušaičio ir kitų raštai bei leidi
niai. Tekstai anglų, lietuvių ir 
ispanų kalbomis artimi, bet ne 
identiški. Čia surinkta įdomių 
davinių apie Lietuvos praeitį, a- 
pie mūsų gintarą, apie lietuvių 
kalbos senumą ir vertę, panaudo 
jant Meilleto, Rečius, Bezzenber-

geno, Schleicherio, Kanto ir ki
tų augštus atsiliepimus apie lie
tuvių kalbą. Įtraukti tokie įdo
mūs dalykai, kaip imperatoriaus 
Teodoriko laiškas mūsų protė
viams dėkojant už atsiųstą gin
tarą. Panaudojamos Duesburgo 
ir Grunau kronikos. Daugeliui 
bus įdomus knygoje skelbiamas 
faktas, kad buvusiose Lietuvos 
imperijos žemėse dabar gyvena 
daugiau kaip 70,000,000 žmonių.

Iškeliamos lietuvių dainos. Ge 
rai, kad atžymimi Naujajame 
Pasaulyje labiausiai pasižymėję 
lietuviai kaip prof. Ignas Do
meika, Čilėje suradęs naują mi
neralą, arseniko ir vario jungi
nį pavadintą jo vardu — domei- 
kitas; inž. Chodasevičius, gen. 
Granto dešinioji ranka, yra pa
daręs pirmuosius Argentinos že 
mėlapius; Petras Dautantas, ad
mirolo Brown adjutantas buvo 
laivo “Oriental Argentino” va- Į 
das.

Autorius parenka būdingų ci- 
tačių iš pasaulio garsenybių at
siliepimų apie Lietuvą. Pvz. □. 
Milašius laiške Argentinos po
etui A. Godoy rašė :

— Lietuva yra senas katalikiš 
kas kraštas... Šalis apaštalinės 
krikščionybės... Kraštas upių ir 
miškeliu, švelnus ir linksmas,

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS

6402 S. Falrfleld Avė., Chicago 28 
I . Tel. HEmlock 4-8037-

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
duoda pamokas. Prieš karą. baigęs 

i * ■ kagos universltetg.
1 dol. 25 et. vai. — privačios.

(8-člaa augštas, durys po kairei, ari 
68-fiios gatvės Ir Callfornla Avė.)

ABBEY GALLERIES
• ItftMAI
• ORIGINALŪS ALIEJINIAI
• RELIGINIO TURINIO 

PAVEIKSLAI
• FOTOGRAFIJOMS RŪMAI
• AKVARELES
• SPAUSDINTI PAVEIKSLAI
• TAPYBOS REIKMENYS
• ATNAUJINAMI ALIEJINIAI 

PAVEIKSLAI
6924 S. Stoney Island

Chicago, III., FAirfax 4-7220

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRAPIOR

1428 Broadvvay, Gary, Indiana
Vai.: pirm. 3-8 v. vak., šešt. 10-12 

vai. prieš plet. Kitu laiku pagal su
sitarimą. Tel.: Office Gary TUrner 
3-8002. Res. Ch-go BIshop 7-5833.

Tel. TUrner 3-9902
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K. GASIUNAS„J^M..----------------------------------------------MOTERŲ RŪBŲ
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami tarno- 
kėjimuL Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

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

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

sauga ir pelninga.

Unlversal Savings and Lamui Associatlon užtikrina saugumų 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 

$10.000.00 kiekvienam indėliui tr reikalingi rezervai, o pelną — 

patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bos grei
ta* ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chicagcb Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinhis pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugeli kitų pa
tarnavimų veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Uetuviai gyvenantiej už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

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

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

\tdsra: pirmadieni nuo 12 iki S, antradieni Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 lld 8.
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

šventas ir didvyriškas, nusėtas 
kryžiais, kaip kokia šventovė: 
kryžiais karališkais ir paslaptin 
gaiš..., padarytais iš meilės ii-i 
gaiš žiemos vakarais, kai snie
gas krenta be paliovos ir kai vė
jai pučia nuo jūros į Nemuną.

Mums taipgi labai įdomu pa
tirti, kad rašytojo F. Dostojevs
kio duktė savo tėvo biografijoje 
(A. Dostoievski, Vita de Dosto- 
ievski, por su hija, Buenos Ai
res, 1942) sako:

— Nė vienas kraštas nėra tiek 
padaręs slavų civilizacijai kaip 
mažytė Lietuva. Kitos tautos dir 
ba sau, savo pačių garbei. Lietu
va savo išminties žiedus pasklei
dė savo kaimynams. Lenkija, 
Ukraina ir Rusija to nesupran
ta ir yra nedėkingos, tačiau a-

teis diena, kada jos aiškiai pa
matys milžinišką skolą kukliai 
ir tylinčiai Lietuvai.

Šalia įdomaus teksto ir gerai 
parinktų iliustracijų, veikalą 
puošia ir užsklandos, sukurtos 
pagal lietuviškų puošmenų moty , 
vus. Turint galvoje dabartines 
mūsų kovas dėl Lietuvos lais
vės, gal dar būtų galima pagei
dauti tekste plačiau pavaizduoti 
mūsų nepriklausomybės laimėji
mus, kaip įrodymą, kad tauta 
pribrendusi nepriklausomam gy

venimui; gerai kad nepriklauso
mybės laikų pastatų iliustraci
jos tą punktą išryškina. Laisvės 
kovų sumetimais būtų buvę nau-. 
dingą tekste ryškiau atžymėti 
dabarties okupacijos meto prie
spaudą, o prie kaikurių pasta
tų iliustracijų būtų buvę galima 
atžymėti jų suprafanavimas iš 
raudonųjų okupantų pusės. Tie 
dalykai bus galima išlyginti nau 
jose laidose, o ši laida jM'lno visų 
mūsų dėmesį, paramą ir plates- 

1 nio paskleidimo viltis.

Duoną Ir įvairias skcnlngaa 
bnlkutea kepa

SRUNO’S KEPYKLA
3339-41 8. Lltu&nlca Avė 

Tel. CLlffalde 4-6376
eriBtatotne j vintui krautuve* 
tr restoranus taip pat U 
siunčiame ( visus artimuo 
siu, miestu*

IHeKniltHHKIRHBISHHlIKHPKIK* ♦crwtnr-v«it6itl
MOVING

A BENIULIS atlieka Įvairiu* 
per kraustymu s bei pervežimus 
•š tolimų ir artimų atstumų

Tel. BIshop 7-7075

nn | ir k AGLINSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5430 S. Kedzie Avė.
Priims ligonis pagal susltarlrna 

<61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 vaL 
p. p. kasdlan Išskyrus trečlad 'r
šeštad

Bes. tel. GRovehlU 6-5608

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7388
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

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

DR. ANNA BALIONAS
'KTU, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS

Pritaiko akinius - 
6822 South Weotern Avenue

ai kasdien (0-12 vai I. "9 va 
vak. šeštadieniais 10-i ral .Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso •clefonas: PR 8-8828 
Bes telef. VVAIbrook 5-607S

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO8 
4701 South Damen Avenue 

< Kampas 47-tos ir D&man Are. > 
Vai. kasdien' nuo 6—8 vai. rak 

Šeštad. 2—4 vai. rak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Bei.: WAlbrook 5-3O4R

VeL ofiso HE. 4-5840, rez HE. 4-2324
0R. PETER T BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weat 7l»t Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

OR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ū817 South Weetern Avenue 
Ohteago 20, m 

telefonas REpubUe 7-4000 
Rezidencija: GRovehill 6-8161

Pasimatymai pagal sutartį

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

*flso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-l:B6 y. 
rak šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VTrgtnla 7-0084

BeaMend Jos tel. BErerty t-8241

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-8700 
Rea. RE 7-6807

DR. B. GAIŽIŪNAS'
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Speo. akušerija ir moterų ligų 

2454 West 71st Street 
(7l-oa ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 ral. vak. 
šešadlenlats 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždarvta

Tel ofiso PR 6-8888, res. RE 7-6181
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
LIETUVIS GTDTTOJAB1 
250Ū Weet 6Srt Street

VAL kasdlet. nuo 2—4 p p. Ir 7:8. 
Iki 9 vai Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1566

0R. ALDONA JUŠKA
4 KTU LIGŲ SPFClALISTf 
- PRITATKO AKINIŲ8 .-

Valandos. »- iz ir i -» » » pags
maltarlms Išskyrus trečiadienis*

2422 W. Margnette ftoad

Oftao Ir hnto tel. OLympic 3-IMt

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TP (^HTRTTRGAS

1407 So. 49tb (ourt. Cicero

Kasdien 16—18 Ir 4—7 vai. Trečlad 
Ir šsštad. tik 16—11 vai.

r ei iLBllauoe 0-1811
0R WALTER I KIRSTU*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis K.vdytojas)
3925 West 59 Street

Vai. t-nuiau a.ntrud .. ketvlrtad ii 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:10—8:10 
vai. va k Trečlad »r šeštad 1—4 v 
P P

Tel. ofiso ir buto OLyruplc 1-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. I5tta St.. Cicero

Kasdien 1-8 vai Ir 6 8 vai vak 
Išskyrus trečiadienius.

šeštadieniais 11 iki 4 popiet

F LILEIKIS
W Ortbopedas
Tt Aparatai-Pro t asai, Red bai
I dalai. Sneo. pagalba k<U<w<

t Areli Supports) Ir t- U 
VaL: 1-4 tr 6-4. šeštadieniais 1-1 

* iRTHOPKDI JOS TECHNIKOM LAI)
2850 W. 63rd St. Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-6084

Ofiso telef 
neatsiliepia

i Afayett* 1-8210, Jei 
šaukite KEdzle 31186*

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4250 W 68rd 81 

Ofiso U4. RJ£Hance 5-4410 
Rezld. teh-f. GRovehlU. 6-O617

Valandos: 1-8 p. m.. 6-8 p. m
Penktad. tik po pietų.

Trečlad Ir šeštad. pagal sutarti

DR. EMILY V. KRUKAS
gydytoja ir chirurg.

1148 8 Archer Avė.
VAI Kasdien popiet nuo 12-2:10 * 
Vak olrm antr ketvlrt 6-š-in » 

Trečlad tik susitarus
7 OR. IRENA KURAS

Gydytoj. Ir chirurgė' 
KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LK.V

SPEl'IALIKTf:
7150 South Mesu-rn Arenu*

(M EDIC AL BUILDINO) 
Plrmad antrad ktv Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 y.— 8 vai vakare Trečlad nuo 
11 ral. ryta - 1 v. p. p. šeštad 11 
vai ryto Iki 1 vai. popiet

Office tel. RF 7-1168 
Res. td. \V.\lbrook 5-3765

Ofiso tel. OLlffslde 4-2886 
Rezidencijos: LAfayette S-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. rak 
'•■♦tad nuo " Iki 6 vai., lšskyr sek

DR. FL TALLAT-KELPSA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
fClvlc Opera House. kamb 868'

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CKntral 6-2284

5002 West 16 Ui 8tr.. Cicero 
ai kasdien 6-8. šeštad. 1-2 vai

Tel. TOrmhaU 3-0858 
Kitu laiku Ir trečlad susitarus

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp 
7-8700. 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. b 

penktad. nuo 6 Iki 8 vai vak

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Re». PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

OR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE

Office: 10748 South Mlchlgan Are.
Bato 1653 W. 103 SL, Beverly Hills

Va».: kasdien nuo 6 v. ▼. Jkt 9 v, vf-u 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

lšsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 8-8788 
Buto — BEverlv 8-8946

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų lgos) 
Ofisas ir rea.: 5100 S. Westem Avė 

Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557' 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr. 
Treč tr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
’ 4 vai popiet Ir sulig susitarimu 

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6181
OR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street 
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: plrmad. Ir ketvlrtad. 6—9 v. v 
Antrad. Ir penk. 1—6; Šeštad 2—s 
Treč. uždaryta.

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

Kpeclulybč: AKUŠERIJA Ir MOTERĮ
LIOOS

2524 West 69th Street 
(68-os Ir Maplew«od Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 Ir 6—8 vak. 

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street

(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 
Priima pagal susltarlrna

Tet. ofiso PRospect 6-84OO
Resld. PRospect 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaikrvlčlfltč)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Redzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vi 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlenk 
Ir kitu laiku tik suritarua.

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whlpple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 18; 3-—6J 7-8.

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta 
LAfayette 8-4848.

Namu — CEdararest 8-7784

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3259 South Halsted StreOt 

Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 1487 
W. 62nd St.. tel. Reaablic 7-6618.

Ofiso telefonas —- BIshop 7-2688

DR. AL RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue

(Kampas Kedsle Ir Archer)
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 » 
Trečlad tr .ekrnad tik susitarus

OR. ZIGMAS RUDAITIS
6PEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 Weet 69th Street

•rtešaln Sv Kryžiaus llgonin* 
Telef. REpnblIe 7-2280 

VAL Pirm., antr.. Kevt., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6:00—6:00 
šešt nuo 1:00—4:00. Trečlad Ir
vltu laiku susitarus telefonu

DR ANT RTTDOHAS Opi 

rikrina akis Ir pritaiko akintas 
ketais stiklus Ir r«nsas 

i4M S Oallforais Ase TA 7-7M

Vai.: 10 ryto Iki S vak (trečlad už 
taryta) Šeštad 16 ryto Iki 6 v p p

TeL ofiso Vlctory 8-1581
R«-z. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet Sltt Street

Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvii 
Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.b 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet 

Tel. ofiso PR. 3-6446, rea. HE.4-815*
DR. F. C. WINSKUKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Bd.

Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.: 6 Iki 8 v-
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street

reL ofiso OA 6-0267, rez. PR. 6-466 
Rezld. 6600 8. Arteslan Ava.

VAL. 11 v r. Iki 2 p. p.a 6—7 v. i

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
1rl YArrts 7-1886 

Pritaiko akiniu.
Kreivas aki* 

ištaiso
Oflnas Ir akinių dlrbtuvč 
756 West 35th Street

ral nuo 16 Iki 3, nuo 6 Iki S, tr* 
'Isd nuo 10-12 penktad 10-3 h 
• •štadlenlftle unr '" Ik1 2 **) o P

OR. S. VAITUSH, OPI.
Palengvinu aklų (tempimą, kurt 

yra priežastis galvon skaudšjlmo be' 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegyste Ir tollregys 
tę Prirenki) teisingai akinius Vis 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyds kreiptam*

mokyklos valkus.
4712 South Anhlnnd Avė.

Tel. VArds 7-1878 

Vai i»:80 Iki 7 v. vak. MeštAd. 10:81 
iki 6 vaL Hekmad tr treč uždara.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
neg jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu kai- 
yra prienama visiems.
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MARIJA MONTESSORI
Auksinis didžiosios pedagogės jubilėjus 

l>. PETRIJTYTft, Chicago, III.

1931 m. Kaune šio straips- visą jų gyvenimą Marija buvo 
nio autorė Domicėlė Petruty- jiems, tartum, šaltinis skaidraus 
tė baigė M. Varnienės vadovy džiaugsmo ir švelnios paguodos, 
bėję buvusius 2-jų metų kur- Toje šeimoje viešpatavo jokių 
sus “Vaikų namelių“ auklėto- šešėlių netemdoma savitarpio 
joms paruošti pagal d-rės M. meilė, vienas kitam pagarba ir 
Montessori metodą. Baigusi iš to išplaukiąs nuoširdus ben- 
kursus tuojau pat ji įsijungė, dradarbiavimas.
j auklėtojos darbą, kaip M.l Marija vienturtė dyktė bet 
Vainienės padėjėja. nežiūrint to, iš pat mažens ji

nepažinojo nei lepinimo, nei pa
taikavimo jos vaikiškoms užgai
doms. Iš kitos pusės, nors Ma-

1934 m. Petrutytė baigė dr 
M. Montessori vestus tarpt, 
kursus Nicoje, Prancūzijoje ir
gavo diplomą, teikiantį teisės žogios Marijos auklėjimas buvo
dirbti su vaikais nuo 2*/o iki
6 m. amž. Montessori metodu.

Po dvejų metų sėkmingo 
darbo Tąrpt. Montessori kon
greso metu Kopenhagoje (Da 
nijoje). dr. M. Montessori sa
vo parašu suteikė teisę D. Pet 
rutytei dirbti su vaikais nuo
6-12 m. amž.

1939 m. D. Petrutytė savo 
žinias apie montessorinį auk-? 
Įėjimą bei žinių perteikimą 
vaikams pradžios mokykloje 
papildė ir pagilino, lankyda
ma montessorineg pradžios 
mokyklas ir gimnazijas Olan
dijoje* bei išeidama praktinio 
darbo programą pačios dr. 
M. Montessori vedamoje pra
džios mokykloje Amsterdame 
(Olandijoje).

Jau 1936 m. prie M. Var
nienės “Vaikų namelių” Kau
ne buvo įsteigta pradžios m- 
kla, kurią vedė D. Petrutytė. 
1940 m. prieš bolševikų inva
ziją buvo išleista tos mokyk
los pirmoji mokinių laida.

— Red.

“Mes esame gimę ne savo 
pačių džiaugsmui ir malo
numui”. Maria Montessori

Montesorinio auklėjimo pase
kėjai šiemet iškilmingai švenčia 
auksinį jubilėjų nuo įsteigimo 
pirmųjų “Vaikų namų” (Casa 
dei Bambini) Romoje. Visame 
pasaulyje, kur tik yra moniteso-

griežtas, tačiau jai niekuomet 
neteko patirti nei piktų barnių 
ar užgauliojimų, nei tuo labiau 
mušimo. Šioje šeimoje ne tik 
teisingai buvo suprasti meilės, 
laisvės ir drausmės principai bet 
jie gražiai buvo įkūnyti kasdie
niame gyvenime.

?'tef-.« . ’

Marija Montesori
Dail. A. Varno škicas

I f 1

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

ryžtasi toliau gilintis į matema- minančio elgesio, kukliai teisin- jų reikalavimų, bet protesto žen- 
tikos-inžinerijos mokslus Romos davosi, sakydama, jog niekaip klan, kaip tremtinė, apleido nu- 
u-te. negalinti išmokti atskirti kur mylėtą savų tėvynę — Italiją.

Bet, štai, ūmus ir netikėtas riba tarp gydytojo ir slaugės Svetingai ją priglaudė Ispanija
posūkis, kurį labai skaudžiai per j pareigų, nes rimtais atvejais u vėliau — Olandija, kur ji ir
gyveno ne tik jos tėvai, bet ir menka smulkmenėlė, turinti di- toliau tęsė savo kūrybinį auklė
ji pati. Jos krūtinėje liepsnojau- '’žiausios reikšmės. jimo darbą, mielai padedama
ti artimo meilė ir didis .noras | Pep keivM Montesawi profesorių, mokytojų bei gydy-
padėti vargšams, įgalino ją ne 
tik nugalėti save, bet ir didžiau
sias klintis stojusias skersai 
kelio į nauiai pasirinktą tikslą. 
Marija medicinos f-to studentė 

Džiaugsmo ir laimės kupina 
Širdimi ii vyko įsimatrikuliuoti 
i matematikos f-tą Romos u-te.

pauarsėio vi«oie Romoje ne tik 
ka;n gera gydytoja gabi chirur
gė ir tiksli diagnostike bet, sva>’ 
biausia kairi žmogus — socia
linio i subrendęs žmo>us

Ji gerbiama Romos diduome
nės. dar labiau mylima skurd'ių 
bet u> tai ni>|abai mėgiama savo

Pakeliui , u-tą- vienoj gatvelėje kolegų gvdytoių Jo8 naujoviš- 
H praėjo pro aklą elgetą, kuri I kos pažiūros į žmogų jos skirtin

laikė ant savo rankų skamia-; „as priėjimas prie ligonio ir ne- 
luotą, nešvarų kūdikį. j įprasti ,ydvmo met<xJai iktbo

Tą akimirką joje užvirė arši ne viena gydytoją ar šiaip vi- 
dvasinė kova. Ji gerai žinojo ne- tinio išsilavinimo “šviesuolį”, 
galinti matyti kraujo, bet noras ! Ne kartą jai buvo ?kaudžiai prie 
padėti gyvenimo nuskriaustie- Į kaištaujama, jog ji ne tik panie
siems ir visuomenės apleistie 
siems nugalėjo jausmingumą ir 
orivertė ją atsisakyti asmeninės 
laimės, pasineriant į jos širdžiai 
taip mielus matematikos moks
lus. Nepasiekusi universiteto ji 
pakeitė savo nusistatymą ir pa
siryžo tapti gydytoja. Sprendi
mas tvirtas ir neatmainomas, 
nors kelias į tikslą sunkus ir 
erškėčiuotas.

Marija Montessori — pirmo
ji moteris Italijoje — peržen
gusi medicinos f-to slenkstį ir 
ryžtingai nugalėjusi visus prie
tarus, užvėrusius moteriai du
ris į šią mokslo šventovę. Tik

kinusi šventas moterų tradici
jas, įsibraudama į gydytojų luo
mą, bet ir žiauriai pažeminusi 
gydytojo ‘prestižu vykdydama 
slaugės pareigas.

Šalia įprastinės gydytojos

tojų.
Kilus II Pasauliniam karui, 

Montessori išvyko į Indiją, no
rėdama būti kuo toliausiai nuo 
viso pasaulio, jo politikos ir ka
rų. Tuojau pat Indijoje buvo 
įsteigtas "Montessoriaio sąjū
džio centras”. Montessorinio auk 
Įėjimo idėjos Indijoje rado ge
rą dirvą ir greitai plito visame 
krašte, apimdamas vis plates
nius visuomenės sluogsnius. Gy
vendama Indijoje Montessori pa 
rašė paskutinįjį veikalą “Absor- 
bent Mind”.

1949 m. Montessori grįžta Ita
lijon. Jos garbei surengiamas 
Tarpt. Montessori kongresas 
San Rėmo.

Perugijos u-tas buvo ją pa
kvietęs užimti psichologijos-pe- 
dagogikos katedrą, tačiau dėl

JUTO
DISCOUNT 

YEAR

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

12
Month*

,9
Monlhi

24
Months

30 1 
Manlhs 1

Amount
Wanted

Monthly
Payment

Monthly
Payment

Monthly
Payment

Monthly I 
Payment Į

1 50% of coit or
I tesi flnanced
1 (4% Ditcounl 
| P«' Y*ar,

4,000 oo
1200.00
,500.00

4 96.66 
104.00 
, 30.00

459.99
70.66
99.33

445.00
54.00
67.50

436.66 I 

44.00 r 
55.OČ į

More than
50% financed
(5% Ditcount 
per Ypar)

4,00000
,200.00
1500.00

4 97.50 
,05.00 
,3,.25

459.72
71.66
99.59

445.93
55.00
69.75

437.50
45.00
56.25

■i

, ,. .. . . ..... ,. senyvo amžiaus ji sios vietospraktikos, ji visu atsideumu dir- .. . ... , ... ,f ... , . , . .. atsisako ir išvyko l Olandiją, kur ioi, arlnno nrnmo io iro loTTrhinm . ‘ cbo su silpnapročiais valstybinėj 
Ortofrentinėi mokykloj. Greitu 
'•’iku ji paskirta šios mokyklos 
direktore.

1900 .n., susilaukusi didžios 
rarbės, kai jos paruoštieji atsi
likėliai, kart-kartėmis išlaikyda
vo valstybinius egzaminus ge
riau. negu tokio pat amžiaus 
normalieji vaikai (apie tai kal-

dėka neišsenkamos energijos, bggju vėliau) Montessori visiš- 
sti'prios valios nepalaužiamo ryž kaj apleido “Scuola Ortofreni- 
to bei tėvų pasiaukojančio ben- ca” Dabar ji ryžosi nuodugniau 

j* HU'g^ėjo visas susipažinti su žmogiškosios eg
zistencijos problemomis iš kito-kliūtis ir 1894 m. tapo gydyto 

ia, o už jos mokslinius darbus 
jai suteiktas daktaro laipsnis.

Dar tebestudentaudama M. 
Montessori rimtai susidomėjo 

Mažoji Marija, iš pat mažens | Plotinės patologijos problemo
mis. Tapusi gydytoja, savo spe
cialybe ji pasirinko vaikų ligas 
’r dar su didesniu atsidėjimu ji 
’ i lino savo žinias šioje protinių 
nenormalumų srityje.

gražiai buvo skatinama kasdien 
padaryti kokį nors rankų dar
bą ir jį atiduoti vargšams. Tie 
jos geri darbeliai nebuvo tėvų 
įkainojami nei kryželiais, nei pi
nigų, nei kitokiais tuščiais pa
žadais ar pagyrimais, bet neju
čiomis buvo stengiamasi jos

M. Montessori gydytoja 
Jaunoji'gydytoja tuojau pas

kiriama asistente Psichiatrinėje 
Romos klinikoje, o neužilgo jai 
patikimas ir šiai klinikai vadova 
vimas. Tais laikais Italijoje at
silikėliai ir protiškai nesveikieji

jautrioje sielutėje įžiebti meilę 
riniai auklėjimo židiniai, šiemet artimui, ^ugdyti kilnius užuo- 
kuo iškilmingiausiai stengiama- jautos jausmus ir uždegti norą
si paminėti šį įvykį paskaitomis, jaunoje krūtinėje padėti nelai- ______  _______ _
specialiais radijo pranešimais mingiems. Tokiu būdų Marija buvo priskiriami prie tikrųjų he
bei pagodomis. Įvairūs vienu,o- | įprato ne apie save galvoti, o į pročių ir laikomi kartu tose pa- 
lynai kuriuose yra puoselėja- japie kitus, ne sau malonumo, čiose patalpose. Montessori di- 
mas montesorinis auklėjimo me- j jieškoti, o teikti džiaugsmą ki- de]ėmįs pastangomis ir kietu 

tiems. darbu įrodė, jog atsilikėlis ir be
eidama dešimtuosius metus, protis yra du visai skirtingu 

Marija sunkiai apsirgo. Jos gy- i tipu, reikalingu skirtingos prie- 
vybė kabojo ant plauko. Aišku, žiūros ir skirtingo gydymo, 
koks didelis susirūpinimas slėgė
tėvų širdis... Vieną dieną Mari
ja. pravėrusi akis ir pamačiusi

todas, su savo auklėtiniais or 
ganizuoja viešas procesijas ir 
iškilmingas šv. mišias.

“Opera Nationale Montessori” 
talkinama' Tarpt. Montessori są
jungos, suorganizavo Tarptau
tinį Montessori kongresą Romo
je. Iš įvairiu pasaulio kraštų, 
tartum piligrimai, rinkosi • mon- 
tesorininkai į šventąją-istorinę 
Romą, kur skurdžiausiame dar
bininkų if* vargšų rajone gimė 
naujas auklėjimo metodas, nu- 
tiesęs gaires į geresnę ir laimin
gesnę žmonijos ateitį, kuri gali 
būti pasiekiama tik teisingai pa
žinus vaiką ir išmokus tiksliai 
panaudoti jo dvasios galias kū
rybai, o ne griovimui, kaip tai 
šiandien yra. 1957 metai yra 
skirti paminėjimui didžiosios šio 
šimtmečio pedagogės dr. M.

Kaip gydytoja, ji irgi ėjo re- 
voliucionieriš'ku keliu, nepripa 
žindama vien tik kūno negala-

kio, nebe mediciniško požiūrio.
Ji vėl grįžo studente į Romos 

u-tą ir pasinėrė filosofijos-psi- 
čhologijos studijose ir šioje sri
tyje- įsigydama doktoratą.

1904 m. už jos mokslinius dar
bus medicinos ir psichologijos 
srityse Romos u-tas suteikė jai 
laisvojo profesoriaus titulą ir 
pakvietė ją dėstyti “Pedagogi
nę Antropologiją”.

M. Montessori, kaip profeso
rė, buvo labai studentų mėgia
ma. Jos paskaitų metu audito
rija visuomet būdavo sausakim
šai pripildyta. Savo paskaitose 
meniškai mokėjo sujungti moks- 
’ą ir žmoniškumą, ir sugebėjo 
savo klausytojams įžiebti tiesos 
ir gėrio pasiilgimą. Dažnai po 
paskaitos studentai sakydavo: 
“Tai profesorė ! Po jos paskaitų 
mes jaučiamės norį būti geri ir 
pasiryžę tobulėti”.
Marija Montessori pedagogė

1907 m. sausio 6 d. su didelė
mis iškilmėmis atidaromi pir
mieji “Vaikų namai” Šv. Laury-

su didele meile tebebuvo puose
lėjamos jos idėjos ir energingai 
toliau tebebuvo varomas jos pra 
dėtasis auklėjimo baras. Mon- 
‘cssoii auklėjimo sistema geriau 
■ia yra prigijusi Olandijoje. Šiais 
jubilėjiniais metais net trečioji 
to tipo gimnazija atidaroma Ha- 
agoje.

Nuvykusi į Olandiją Montesso 
ri nepasitraukė į privatų gyve
nimą, bet aktyviai dalyvavo pe
dagoginiame darbe. Siūlantie
siems jai poilsį ir ramų gyveni
mą, ji atsakydavo: “Darbas ir 
kančia tebėra būtinai reikalingi. 
Žmogus gali būti laimingas tik 
tada, kai jis veikia ir ką nors 
teigiama atlieka”.

Marija Montessori mirė 1952 
m. gegužės 8 d. Olandijoje. Jos 
mirties pranešimas šiaip skam
ba: “Ji mirė, kaip jį gyveno; aiš
kiu protu, mylinčia širdimi, ryž
tinga paskutiniajam savo gy-1 
venimo momentui. Tai truko tik j 
akimirksnį ir ji savo skaisčią 
sielą perdavė Dievui”.

or smaller amounts as needed.

★ VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ “RATES”
PROPORCINGAI ŽEMOS

★ NEPRISKA1TOMOS JOKIOS IŠLAIDOS:
.lokių iiatamavimo mokesčių; jokių morglčių mokesčių; 
jokių buhalterijos išlaidų. Palydinkite šį planų su bet 
kuriuo kitu.

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

nurašomas, ir automobilis lieka “free and clear”.-
fti apsauga jums nekainuoja nei vieno cento daugiau.

DAUGIAU IR DAUGIAU ŽMONIŲ 
NAUDOJASI DROVERS ŽEMOS 
KAINOS APSAUGOTU PLANU. 

k< dėl ne jūs ?

^Drovers Banks
47 tb Str—t A Athland Avnnuu YArdt 7-7000 

SINCE 1883

skausmo priblokštą motiną, silp vimų gydymo> kaip pas gyvu-1no raJone Ramoje, normalie- 
nu, bet ryžtingu balsu ištarusi:, ]jus žmogus — tai kūnas ir dva
Nesikrimsk, mamyte, aš nemir 

siu, nes man reikia dar daug ką 
nuveikti”.

Marija berniukų gimnazijoj
Tuometinėj Italijoj moterims 

tebuvo prieinama tik mokytojos 
profesija. Tačiau šis pašaukimas 
neviliojo jaunos mergaitės. Ji 
troško platesnės dirvos savo 
veiklai. Bet kaip prasikverbti 
pro eibes užtvarų, aklinai užda
riusių kelią moteriai į visuome-

,, , ... j • i nmį gyvenimą? — tai buvo sun-Montesson ir jos padaryto įna- .....| kiai išsprendžiamas klausimas.
Vargais negalais jai pasisekė 

įstoti į realinę berniukų gimna
ziją ir ją sėkmingai baigti. Gim
nazijoje ji pasižymėjo nepapras
tais gabumais, o ypač niekas ne
galėjo jai prilygti matematiko
je. Todėl baigusi gimnaziją ji

so žmonijai.
Dr. M. Montessori kūrybinis 

-pedagoginis darbas, pradėtas 
1707 m. sausio 6 d. su mažais 
normaliai* vaikais, pasirodė e- 
sąs toks gyvas ir dinamiškas,
Aad per pusę šimtmečio spėjo 
paplisti visame pasaulyje tarp 
žmonių įvairių rasių, luomų ir 
religinių įsitikinimų.

Marijos Montessori vaikystė

Marija gimė 1869 m. rugpj.
31 d. Chiaravalle, netolį Anko- 
nos, Italijoje. Jai einant trečiuo 
sius metukus jos tėvai persikė
lė Rom^bj jau tada galvodami 
apie savo dukrelės ateitį — jo
sios mokslinimą. Šitame mokslo 
ir meno centre jie kaip tik pra
matė daugiau galimybių būsi
mam dukros lavinimuisi.

Josios tėvai, Renilde Stoppani 
ir Alessamfro Montessori, nors 
ir nepriklausė privilegijuotam 
luomui, tačiau visu nuoširdumu
buvo atsidėję gražiam dukros 332, s. haIhum — cunsMe 4-itMą

Atdara kasdien nuo 9—9 vai. vak 
Sekmadieniais — 10—f> v. v. 

yooooocooooooooooooooooooot

ugdymui, o ji savo ruožtu nelik
davo jiems už tai skolinga. Per

ZUBRUVKA
Importuota tikra vaistažolė. Pokelio kaina $1.00

TREJANKA
Sudaryta iš 27 vaistažolių. 

Visokios kitos vaistažolės.
Pokelio kaina $1.00 

Pokelis $1.00
Siųskite pinigus — mes užmokame persiuntimą. Rašykite:

WORLD HERB CO., Dept. L.
459 — 18th Avenue, Newark 3, New Jersey

Remkite tuos, kuriu skelbimus matot “Drauge”.
S

>(xx}00<xx>00000<xx>000(x><x>00c

KALĖDINĖS
•DOVANOS-

PASIRINKITE 
A T S I LAN Kį į

Dflinfl
iTCLevision

A T S I L

IUlTCLi
Service;

šia, kuriuodu yra į vienas kitą 
augte įaugę. Vadovaudamasi Šv. 
Rašto žodžiais: “Dvasia svar
besnė už kūną”, — ji šalia fizi
nių negalavimų visu stropumu 
stengėsi įsigilinti ir perprasti 
žmogaus dvasios būseną. Jos 
•nuomone, bergždžia gydyti pa
krikusius žmogaus nervus ar 
skrandžio žaizdas, jeigu pirma 
nebus surasti ligos sukėlėjai, ku 
rie dažniausia yra psichinio po
būdžio.

Kritiškais momentais nekartą 
ištisas valandas ji pasilikdavo 
vargšo darbininko pastogėje, ei
dama slaugės, tarnaitės ir virė
jos pareigas. Priekaištaujant 
dėl tokio gydytojos profesiją že-

AR VERTA — *2.00 J METUS? 
TjžlaikyHlte gražius plaukus plau

dami galvų, mišiniu
NAUJA GADYNE

Pasekmingai vartojamu per 40 metų. 
Siųskite $2 už 8 oz. bonką.

FRANK RITATTTAS 
527 E. EXpositlon, Donver, Oolo.

siems vaikams nuo 3-6 m. amž..
Čia ir gimė naujasis auklėjimo | 
metodas, pavadintas jo pradi
ninkės vardu ir besiremiąs vai
ko saviaukla. Po penkerių me
tų moksliško darbo Montessori 
vardas ir jos “Vaikų namai” pa
garsėja ne tik Italijoje, bet ir 
visame pasaulyje. ,

1912 m. išleistas pirmasis jos 
veikalas “Montessori metodas”, 
kuris greitu laiku yra išverstas 
į visas europines kalbas ir į ki
nų kalbą.

1913 m. suorganizuoti pirmie
ji Tarpt. Montessori kursai Ro
moje. Klausytojų atvyko iš įvai
rių pasaulio kraštų.

1933 m. fašistai įstatymo ke
liu uždarė visas Montessori mo
kyklas ir Vaikų namus Italijoje, 
nes ji griežtai atsisakė pajungti 
auklėjimą politikai. Tą pat pa
darė su josios mokyklomis na- 

Į ciai Vokietijoje.
Marija Montessori nenusilen

kė fašistų jėgai ir nepaklausė

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti' pas — x

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

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
8415 80 LITUANICA AVĖ., CHTOAGO, ILL 

Telefonas — FRontler 8 1882

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

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

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti n 
taisyti.

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

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus doleriu

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

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

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

Standard Federal Savings
and loan association

/ OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

illllllllll. Si ,1111111111' ( Archer Avė. at Sotromento)
ITOĮIl įrtjĮlIĮįĮĮB- phONE: Vlrg.nlo 7-1.4.

riEnisn itJn&i ifei
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r Al JTOSAKOS LEIDINIAI 
šilj dienU LIETUVOJE

l>K JONAS BALYS, YVashington. D. C.

Siiso\4<*Hnb>je IJ' tuvoje šįmet somoje Lietuvoje, jis lygiai ge- 
l»uvo išleistas stambus pasakų rai gali būti vartojamas ir išei- 
rinkijys jaunimui: “Užburta ka- vijos prieaugliaus. Tatai rodo,

ir pats aparatas sveria vos ke
liolika svarų, tad lengva vežio
tis įsimetus į automobilį. Tokiu j 
aparatu per trumpą laiką esu 
užrašęs per 50 ilgų pasakų. At
rodo, kad Lietuvoje tautosakos

talyslė, lietuvių liaudies pasa
ko-“ (Vilnius, Valstybinė Gro- 
įnė:. Liti ratūros leidykla, 1957,

OOti psl.). Knygos atspausdinta 
10,(100 egz., tatai rolo, kad ji 
tiriama plačiam vai tojimui. Ne 

žinoma, kas tą rinkini paruošė.
Pačiame knygos gale pąžymėta:
“Redaktorės J Knrdelytė ir R.
Bu, kūtė”. Tituliniame puslapy
je štampu vėliau įspausta: “I- 
liitstravo V. Palaima’’. Kaip ži
niai: , dabartinėje Lietuvoje dėl 
tam tikrų priežasčių mėgstamas 
anonimiškumas. Dailininkas nė
ra naujas, jis jau pasireiškė ir 
nepriklausomybės laikais, kaip 
teatro dekoratorius. Tliustraci- 
jo; daugiaspalvės, atitinkančios 
pa akų turinį, nėra tik “iliustra
cijos” be turinio, bet tikri pa
veikslai be modernizmo man- 
drysėių. Spalvotos klišės ir jų 
Spauda techniškai be priekaišto 
atlikta.

91 pasaką
Knyga turi 91 pasaką. Jų tar

pe vra trumpi/ ir ilgų. į jokius 
skyrius jos nesuskirstytos ir ne 
sunumeruotos. Jokios įžangos, 
prakalbos ar paaiškinimų nėra 
Pasakos paimtos iš įvairių šalti
nių. Lygiai dvylika pasakų pa
imta iš mažos knygelės išleis
tos Vilniuje 1905 m.: “Lietuvių T“7* *~'*~*“' 7 i i , ,, , . v' leėeliu ar plokstelm parei'kalapasakos, vaikų rinkinys , t Aus- ...__ 7 .
ros” išleidimas, 72 psl.l. Tai ma
žas, liet labai geras rinkinėlis 
vaikams, prie kurio redagavimo, 
rodos, žymiai prisidėto kalbinin
kas J. Jablonskis. Užtat, tų pa
sakų kalba yra pavyzdinga. Ki
tos pasakos paimtos iš įvairiu 
kitų šaltinių, spausdintų ir, kaip 
atrodo, iš rankraštinių rinkinių.
Labai gaila, kad tas.naujasis rin 
kiltys niekur nenurodo, iš kur 
jo pasakų medžiaga buvo paim
ta. Net ir anas mažas rinkinė-

Kiti tautosakos leidiniai

Į rinkėjai šiais patogiais išradi 
i mais dar negali pasinaudoti.

kad ideologinė beprotybė šių die- 
ų Lietuvoje atslūgo.
Pasakų tarpe yra keletas pra- AP^kr’tai. recenzuojama pa-’

manytų, Aiškiai neliaudiškos ir sakų knv<ra daro ?erą isPūd*: I 
pramanytos yra pasakos “Lai- i ?er”s .^rius ir spauda, ryš- 
mutės šilko gijos” ir “Laimės kus Snftas stroPi korektūra, ge 
grūdelis”, o pasaka “Aitvarai”, ™ ka’ba- tink',mos Uiustraciios.

S’ų d’enu Lietuvoie spausdina-kad ir remiasi liaudiškais mo
tyvais, bet jie yra krėviškai su
stilizuoti ir nukrypsta nuo liau
diško turinio (rodos, ir pati pa
saka paimta iš Krėvės knygelės 
“Aitvarai”). Mūsų pasakos ne
mėgsta tikrinių vardų. Šioje 
knygoje randame darytinius vei
kėjų vardus, kaip Pykuolė, Žir- 
nulis, Girdenis, Rąstelis ir kt. 
Kaikur kelios pasakos ta pačia 
tema sujungtos į vieną: “Gudrus 
ūkininkas”. Yra nemaža pasakų 
tarptautinės kilmės, kitos aiš
kiai paimtos iš rusų. Bet čia ne
nusikalstama tikrovei, nes tokios 
kilmės pasakų pas mus netrūks
ta, kadangi pasakos yra labiau
siai tarptautinė tautosakos rū
šis.

mg dau^ ir neviskas, kas ten 
^ausdinama, vra tik agitacinis 
šlamštas pasitaiko ir gerų da
lykų. Tas pats galima pasakyti 
ir apie tautosakos leidinius. Po 
perdėm stalinistiškoje dvasioje komisijos narys? 
išleistos “Lietuvių tautosakos 
rinktinės” (1954) ir ant kurpa
lio temptų Stanevičiaus “Žemai
čių dainų” antro išleidimo 
(1954), vėliau pasirodė visa ei
lė vertingų tautosakos leidinių, 
kurių tarpe pažymėtinos pen
kios storos knygos Juškos dai
nų (1954-1955), antrąkart per
spausdintų (išmestos tik 9 dai
nos nes jos užkliudo žydus). J

• Alė Sidabzaitė-Zalinkevičiū-
lė I’-(muskienė (Kipro Petraus
ko žmona) mirė Lietuvoje. Ji 
1948 m. iš tremties buvo grįžu
si į Lietuvą. Jos eilėraščių rin
kinys “Eskizai” yra išėjęs 1930 
m.; taipgi ji dalyvavo antologi
joje "Tremties metai”. Buvo gi
musi 1900 m. Padustėlyje, Duse
tų vaisė. Lankė baleto studiją, 
konservatorija. Nuo 1922 m. bu- 

Į vo Lietuvos vals teatro aktorė, 
vaidinusi Eglę (Šarūne), Vincu
ką (Likimo keliuose), Mariją 
Stiuart, buizą (Klastoj ir Mei
lėj) ir kt. Ins enizavo vaikams 
Raudoną ią kepuraitę, Batuotą 
katiną. Išvertė libretas Boriso 
Godunovo Kaukių baliaus, Pi- 

j kų damos, Madonos brangeny-
Juozas švaistas - Balčiūnas ir kt- Tremtyje buvo akto-

“Draugo” Romano konkurso Jury rė Augsburgo dramos kolekty- 
Švaistas yra ži- Į ve

NAl JAI ATISAKYTAS

?ARAPACK IK , (TŪTAS
prb nionė p,

VERN & ANN’8 TAVEItN 
4654 West 63 r d Street 

Atvykite praleisti malonų vakarą 
su savo senais draugais. Šventėms
specialios kainos už .Bourbcin ir M.475tt

OI.GA SAKALAI SKAS
ši.ei!

Scotch degtinę. RElianee 5-5219

urthrltiM

EE’/.EMOS \ I IZf.llMO KANČIOS ' > M T O K O h O Z I t U .1
greit atleidžiamos ir pulengvinoinoa I Lietui lAlu. gazolino stotis ir auto
nu AL-GKN-OL, kuris yru efektingus į taisymas
daugeliu atveji,, kur kitos priemonSs Atliekami motoro rew< ut t lygi-
buvo nepasekntingos. Šiandien put dažvmo darhai ir kei.’
siųskite Sl.lO už dideli Indeli tų valu- ’ aazymo ir k. |. amoS
tų. C. o. D. neaiunčtume. dalys
GF.NTOO Mi:i»ICINE CO., liepi. |»-l | CALL-ME-MOTORt C0.

I &7b« »• western avė pr 8-9533

nomas rašytojas, išleidęs ,vairių i _ m-i- » .„r. .-1, •• uugrožinės literatūros kūrinių. Viena • Chilinskio LittuviskOJI bib-
iš mėgiamiausių jo knygų yra Ii ja, Naujas Testamentas leid- 
“Petras širvokas”. šiuo metu jis , džiamas Poznanės mokslo Bičiu- 
skaito atsiųstus konkursui rauk- drau'giioS) Filologijos-Filoso- 

fijos skyriaus. Leidėjai — Cses- 
law Kudzinowski ir Jam Ost- 
rębski. Vieno egzemplioriaus kai

- . . .. „ ,.... na bus 100 zlotų. Duodamas tek• Sauja derliaus”, didžiule x , 7 .. .. ......... , stas ir transkripcija. Si biblijaskaitymų knyga, kurią leidžia .......... +. _ , ,,

rasciufl

KRONIKA

KT., „ , , . , _ , i yra vertingas XVII smt. kalbosNidos knygų klubas Londone,1 x T«i • r i , •............. . ... . . . ,. . dokumentas. Išleista kalvinų si-
Leb7fe’glJau Angį,joje, jau yra atspausdinta. nodQ (Kėdalnluose) nutarim„ 
toaaba XVlI-XVTn a.” (1956). Kiekv.ena diena b rišyklos jos,193- mcta|s gt 
lakai kraopstus darban: pagaliau .gaunami nedideli kiekiai Klubo Rot >tr#do muzįjuje to
J. Cmrlionvtės paruosta vert,u- administracija nesitiki, kad iki wrtjmo Na„jf)jo Tpslamt.nt0 

• - , . ?a antoloeiia lietuvių ir rusų Kalėdų švenčių knyga bus su- . N . .. . ... . ,•
Beveik visi musų pasakų nn- j-alibOTnl-R “Lietuviu liaudies dai- spėta išsiuntinėti prenumerato- k -iąiJ '

Pasakų užrašinėjimas

kiniai turi tą patį stambų trū
kumą Užrašytoiai nemokėto 
naudotis stenografija, fonogra
fas pasakoms užrašyti buvo per 
brangus dalykas dėl didelio ve

uos, rinktirie” (1955). nams. užsisakyti adresu: Ars Polona, 
Warszawa, ui. Krakovvskie Prze- 
dmiescie 7, Poland.Tr- i • j • • , • Tapytojas J. Pautienius,Vis tai daugiausia senų leidi- . , , 1J L ... . . . „ , . .lankydamas Detroitą, nupiešė po • Antano Sabaliausko knygos 

rą portretų, kurie ateinančių “Nuo Imsrės iki Orinoko” antro- 
metų pradžioje, su kitais dailinin ji gausiai iliustruota laida spaus

KAZYS ftFSNAUSKAS 
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 b 
Olbton 8-4938

• Oeneralia kuntruktunus imu 
Jų namų statybai, įvairiems re 
muulains ir namų pertvarky 
mama • Turime uldelį patyri 
inų namą statyboje. • Patys 
itliekaroe cemento , tr ne dilo 
darbus. • Apkalnavtmai nemo 
kuinai

♦ K estu viii nuotraukos Ir
augštos rūšies fotografijos

mūšy specialybė

j MM PHOTO STUD10
™ tlncorporated]
Į EDVARDAS ULIS, sav. 

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymus. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis. 

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

264I West 7fst St. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų telef. WAIbrook 5-5984

d

vinto tad pasakų užrašyto jai tik 
žymėdavosi turinį, ,0 paskum jį 
atpasakodavo savais žodžiais. 
Taip užrašant gaunami tik pa 
sakos griaučiai, be visų stilisti
nių ir kalbos grožybių. Geri bu
vo tie pasakų tekstai, kuriuos 
užrašė- patys liaudies pasakoriai 
jeigu jie .mokėjo rašyti ir buvo 
lik šiek tiek rašto ragavę. Ta
čiau jei kuris buvo jau daugiau 
prasilavinęs ir apsiskaitęs, to už 
rašai nebetikę — suliteratūrinti, 

lis, iškastas .langiau kaip .prieš Į* Iiaudiško atspalvio. Da-
59 melų, tur. gale priedą: Pa- bar lsrastas didelis Pafogu-
aiškinimas (“Prakalbos” vieto
je), kur pagili num'erius nuro
dyta kiekvienos pasakos kilmė, 
t. y. iš kur ji paimta, kas ir kur 
ją užrašė. Tad šitas didelis rin
kinys rodo daugiau, kaip 50 me
ti, atsilikimą. Štai tau kokia ryš
ki “pryšakrnio mokslo” atžan- 
ga! Tuo keisčiau matyli tokius 
anonimiškumo reiškinius, kai pa
našus rusiški leidiniai paprastai 
turi šaltinių nurodymus.

Pasaltu atrinkimas
Pasakų atrinkimas, nėra blo

gas. Neprasikiša kokios politi
nės ar antireliginės tendencijos. 
Žinoma, yra pasakų, kuriose 
kliūna turtuoliams ir poliams, 
bet tokių pasakų mūsų žmonė
se tikrai neretai pasitaiko. Bū
dinga, kad visoje knygoje nei 
vieną kartą nepaminėtas žodis 
Diodas Grubesnės pasakų vie
tos sušvelnintos, pritaikintos jau 
niems skaitytojams. Toks leidi
nys galėjo pasirodyti nepriklau

iiiHiiiiiiiiiiniiiiiiimiuiiiiiiiiiiiniiiniih

Pagelbėkite Dabar Savo 
Giminėms,

Draugams ir Pažįstamiems

mas, tai lėtai besisukąs kaspini- 
nis fonografas (“tapė recor- 
der”), viską užrašąs, iš kurio 
vėliau galima palengva pažo
džiui nurašyti ilgus pasakų teks
tus, Tokiu aparatu lengva nau
dotis čia Amerikoje, kai visur 
gali prisijungti į elektros tinklą

STRATFORD ęUALITY CLEANERS
Geriausias valymo būdas mieste.

Rūbus valome savo įmonėj'e. Visi rūbai grąžinami plastikiniuose 
maišuose. ■— Specialiai valome balines sukneles ir užuolaidas. 

NEMOKAMAI PAIMAME IR PRISTATOME

Atvyldt į PAIATINE BARGAIN 
BASEMENT ir jūs būsite nuste
binti, kokj «IMelj pasirinkimą čia 
rasite įvairiausių medžiagų lie

kanų.
Dabar, kai jau negalima siųsti 

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

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

Atnešę šį skelbimą iš "Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
oausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 Norit: Paulina Street
Chicago 22, III.

Telef. HUmboldt S-SS5S 
..................................................... I

uiti pakartojimai. Lauksime zn 
dėtų naųių tautosakos lėkštų
išvidinio iš rankraštinių rinki-,, , ...................... , . A ,. , , .,, , . ; ko darbais bus išstatyti Detroi- dinama Italijoje, lietuvių salezieniu surinktu nnpnklauaomvbcs, , m , ; . . ... . . J ,. . , , ..... te, Tarptautinio instituto rumuo cm įstaigoje. Iš spaudos, numa-laikais ir, kam atrodo. įsuku-: * e t b j i

.... . i se. tomą, įseis dar siais metais..-;ių nesunaikintu perkaro suku-.—___________________________  ____ 1------------------ ---------------
rius. Apie tokį leidimą kalbama ' 4----- ---------------------------------------- :
jau nuo 1955 m. rudens kai bu- 
vo sudaryta komisija lietuviu' 
tautosakos rankraštynui siste
matizuoti ir tautosakos leidimo 
reikalams koordinuoti. Į tą Ko
misija įėjo: A. Mockus — tau
tosakos sekretoriaus vadovas 
prie Moksli, akademijos Lietu
vių Kalbos ir Literatūros insti 
tufo, J. Tomau — Valst. Gro
žines Literatūros leidyklos vyr 
redaktorius, J. Čiurlionytė —
Valst. konservatorijos doc., Z 
Slaviūnas — Vilniaus Pedago
ginio instituto literatūros ka
tedros vedėjas, J. Lebedys —
Vilniaus univ. doc. ir B. Kazlaus 
kienė — Vilniaus Tallat-Kelpšos 
Muzikos mokyklos mokytoja.

Lietuvių Prekybos Namai
Pirkite šiais metais — be jokių jmokėjimų, iš

mokėsite sekančiais metais lengvais išmokėjimais.

♦«
JT- ■•A.

S

Skubiam patarnavimui skambinkite dabar:
GArden 3-4722 GArden 3-4211 RElianee 5-9603 STewart 3-8904 
9201 S. Cicero 4808 W. 83rd St. 4144 W. 63rd St. 7001 S. Halsted

YERKES HARDWARE
Telef. GRovehill 6-9314 

Klektros Reikmenys — DAŽAI:
DETCH BOYj MARTIN SENOVE Ir kt.

KOTO St dažai, kuriuos galima naudoti 
Ir lietingame ore — lyjant.

6822 So. Weste r n Avė., Chicago 36, III.
Paa mim galite apmoksti elektros Ir gazo sąskaitas.

PLANUOKITE KITŲ METŲ
ATOSTOGAS JAU DABAR

Pasiruošę išanksto, gausite didesnį pasirinkimą 
kelionės priemoniy ir būsite ramūs, kad nuvyksite 
į pasirinktą vietą.

SEGHETTI TRAVEL BUREflU, INC. parūpina ne
tik kelionei biletus, lėktuvais, laivais, traukiniais ir 
autobusais, bet taip pat organizuoja ekskursijas į į- 
domesnias vietas Amerikoje, Kanadoje, Meksikoje, 
Pietų Amerikos valstybėse, Europoje ir kitur.

Ateinančiais metais organizuoia didžiulę eks
kursiją j Liurdą ir kitas šventas vietas.

t
r >? 1 pllnrenių Informacijų tr kelionėn dokumentų nutvarkymo 

krėlpkltSa t:

Seghetti TraveI Bureau, Ine.
2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

Chicago 8, III. Telef. YArds 7-3278-3279

KALĖDINIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
Svečiu kambario baldai, didžiausias pasirinkimas, 

'58 m. model., Nylon ar vilnos viršum tik $ Į 85-Ū0
Kilimai 9x12 ar nuo sienos iki sienos Bigelow, A. 

Smith, Magee ir kiti nuo $49-00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto medžio, ir kny

gom spintos stiklo stumdomom durim, puiki dovana 
moksleiviams, pas mus $29-00

Miegamųjų kambarių baldai ąžuolo ar riešuto me
džio su šlifuoto stiklo veidrodžiu parduodami po 
$250 pas mu$ prieššventiniam išpar. tik $1 49-00

5 dalių virtuvėm chrom Formica viršum stalai 
su 4 kėdėm švenčių proga tik $49-00

Šaldytuvai — Frigidare, Admiral, General 
Electric $159-00

Virimui parcelano pečiai tik $75-00
Skalbiamos mašinos Speed Queen nuo $99-00
Televizijos aparatai, Zenyth, RCA, Gen. Electric 

Traveler $149'$2OO-00
Didžiausias pasirinkimas radijo, phonografų gar

siausiu Blaupunkt ir Telefunken firmų.
Vaikučiams žaislai, staliukai, arkliukai, traukinė

liai, dviračiai.
Rašomos mašinėlės, prosai, tosteriai, kavos vir

duliai ir viskas Kalėdų > šventėms.
Viskas be jokių jmokėjimų. Savo pinigus panau

dokite kitiems švenčių reikalams.

Furniture Center, Ine.
3224 SO. HALSTED STREET 

Tel. VIctory 2-4226
Krautuvė atidaryta iki švenčių 
kaa vakaras iki 9:30 valandos.

JUSTAS LIEPONIS 
STANLEY KRUZAS

J. G. TELEVISION CO • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, HI FI

DOVA N O M S
Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00,

Televizijos nuo $95.00
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Lig Kalėdų atdara ir sekim, nuo 11 vai. lig 4 vai.

PER 40 METU 
«/iSU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

iFNDKOVl

<038 Archer Avenue t«i la3-471* 

AUGUST SALDUKASPr.rld.ntm

“jg&jsus PEPmui,, »
" IŠ TOLI IR ARTI * M •

NAUJI OIDElI TROKAI- NAUJAUSI NffAUSTrfOO (#ANK/Ai
•UZŲ NlETŲ PATYRIMAS - PIGUS IRSĄŽININ6AS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 3G, ILL Tel. WAUwok 5

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO Ik
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

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

TnIYERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.

1800 S Halsted St Chicago 8, III

>T” --...... ...... . ■

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausj pasi

rinkimą moderniausių baldų, T.V. ir Radio aparatų, ir kitų 
namams reikmenų.

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniaią nuo 11 iki 4 :3S*r
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ATSARGUMO SIUNČIANT VAISTUS 
Į LIETUVĄ AR SIBIRĄ

l)R. A. GARCN AS, Cicero, III.

Kiekvienas individas skirt in-! gali baigtis mirtimi. Šios kom 
gai serga ir j kiekvieną įvairūs plikacijos dažniausiai įvyksta, 
vaistai veikia skirtingai, tad ir per pirmas keletą gydymo sa- 
gydymas gali būti tik individu- vaičių — tad ypač svarbu labai j 
alus, bet deja mūsų artimieji, atydžiai sekti pradžioj gydymo, 
kurie yra Lietuvoje ar ypač Si- Jei ligonis imant šiuos vaistus 
bire, neturi sąlygų tokiam indi- po 6-7 dienų nejaučia pagerėji- 
vidualiam gydymui ir labai daž-l mo, geriausia nutraukti gydy- 
nai prašo atsiųsti vaistų nuo vi- mą, nes greičiausiai šis vaistas 
šokių ligų. nebegelbės.

Siunčiant vaistus neužtenka Kitas naujas, stiprus ir popu- 
vien gerų norų padėti, bet rei- larus vaistas, vartojamas prie
kia ir žinojimo, kaip padėti, ir 
dažnai yra nusikalstama senai 
mediciniškai taisyklei — pirmiau 
šia nepakenkti.

Nemanau kad reikalinga at-

reumato, yra steroidai (Corti- 
son, Hydrocortizon, Meticorten 
ir kitais vardais). Šie vaistai ir
gi neišgydo reumato ir todėl 
reikia Vartoti ilgą laiką — me-

sisakyti siųsti vaistus, bijant tais. Nustojus naudoti dažniau- 
nepakenkti, bet reikia daug at- šiai nusiskundimai grįžta. Šie 
sargumo ypač siunčiant stiprės- vaistai duoda nuo 40-50*% įvai- 
nius vaistus. rių komplikacijų, dėl kurių šie

Teko skaityti laišką, rašytą j vaistai reikia nutraukti, 
vienos moters iš Sibiro, kuria- Vienoj ligoninėj buvo sekta 
me rašo: “Atsiųsk vaistų nuo 500 pacientų per 3 metus, kurie 
reumatizmo, čia daugumas žmo- j visą laiką gavo Cortison; iš jų 
nių serga reumatizmu”. Tokioj'15* r buvo nutraukta šie vais-
formoj dažniausiai yra prašo
ma vaistų.

tai, kadangi nebuvo pagerėjimo, 
23*< iš jų nutraukta gydymas

Dr. Morton Alperin
JAV karinės aviacijos mokslinių 
tyrimų direktorius, vadovaująs 
mokslininkų grupei, planuojančiai 
raketos pasiuntimą į mėnulį. Nu
matoma, kad reikės dar metų pa
siruošimo, kol JAV galės paleisti 

raketą j mėnulį.

dažna, bet apie 95% neduoda 
jokių nusiskundimų — nors rent 
geno spinduliai ir parodo paki
timus. Nesant nusiskundimų, 
dažniausiai nėra reikalo ir imti 
vaistų, o prie skausmų — skaus 
mo tabletes, Salicylatai. Corti
son prie šios ligos nėra duodą- 
ma, nes mažai gelbsti, o rizika 
perdidelė.

Keuniatic fever

Dar iš sąnarinių ligų paminė
tina — rheumatic fever. Ši li
ga dažniausiai prasideda vaikų 
amžiuje su staigia pradžia, augš 
ta temjieratūra, sąnarių sutri
kimu ir dažnai duoda širdies 
komplikacijas. Reikalinga sku
baus gydymo ir gydant solicy- 
latais gaunama rezultatai maž
daug vienodi kaip ir su Corti
son. Ši liga dažnai duoda atkriti
mus, tad šioj ligoj svarbiausia 
problema apsaugoti nuo atkriti
mų. Duodant profilaktiškai visą 
laiką antibiotikus sulfonaniodus 
ar peniciliną gautį labai geri re
zultatai.

Moąiiarinis reumatizmas

Lengviausia, bet dažniausia 
reumatizmo forma tai nesąnari- 
nis reumatizmas. Čia priklauso 
fibrositis, įvairios myalgijos — 
raumenų skausmai, lumbago, 
bursitis ir t.t. Šie susirgimai 
dažni betkokiame amžiuje. Pa
dažnėja tokie susirgimai prie fi
zinio ar psichinio įtempimo, nuo
vargio, drėgnumo, peršalimo. 
Raumenų skausmai dažniausia 
būna nugaros, kaklo, pečių, ran
kų. Tai nėra raumenų uždegi
mas, o priežastis skausmo nėra 
žinoma.

Dar paminėtina dažna šio reu
matizmo forma skausmingas pe
tys (painful shoulder), ko prie
žastimi dažniausia būna bursi
tis ir sukalkėjimai sausgyslės ir 
muskulo jungtyje. Rentgeno* 
spinduliai dažnai parodo tokius 
sukalkcjimus. Prie šios formos 
gerai padeda Hydrocortison in
jekcijos, taipgi Butazolidin.

Prie nesąnarinio reumatizmo 
sistemiškai Cortison paprastai 
nėra duodami.

Psichologinio reumatizmas
Tai skausmai muskulų sąna

rių, sausgyslių, kurių priežastis 
yra emociniai konfliktai. Šios 
rūšies reumatizmas yra vienas 
iš dažniausių. Reikia žinoti kad 
žmogus gali jausti fizinį skaus
mą nuo psichinių priežasčių, ir 
svyruojant emociniam įtempi
mui, atitinkamai svyruos ir skau 
smas.

Šios rūšies skausmų gydyme1 
labai svarbu išmokti atsipalai-1 
duoti nuo psichinio ir fizinio į- 
tempimo ir dažniausiai užtenka 
silpnų raminančių vaistų.

Kokius vaistus reikėtų siųsti?
Tiek čia, o ypač gyvenančių 

Lietuvoj ir Sibire, reikia many
ti, dažniausios reumatizmo for
mos bus šios paskutinės, myal
gijos, psichogeninis reumatiz
mas, kurių priežastys ir yra blo
gos gyvenimo sąlygos, dvasinis 
įtempimas, tad ir siunčiant vais 
tus į ten reikia daugiausiai at
sižvelgti ir daugiau galima pa
gelbėti ne Cortisonu, bet siunti
niais pagerinant gyvenimo sąly
gas.

(Nukelta j G psl.)

U NORITE BOTI KUNIGAIS?
evu Marijonų Kongregacija, a. a. Arklvya 

iupt Matulevičiaus. MIC, atgaivinta, kviečia 
^as save kandidatus J kunigus. Tėvai Marl
enai darbuojasi Amerikon lietuvių tarpe 
Hevul leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje 
le veda mokyklas; redaguoja laikraSčius 
iioihla misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 

darbuokltės po Panelės Švenčiausios vėliava 
,.oaite j Tėvų Marijonų Kongregacijų; raSy 
alte novietų vedėjui. Laiške pažymėkite kjgh 
nokslo baigėte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis I,a1Aką siuskite žemiau paduotu 
įdreau

Ak NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kr agregacija kviečia pas save kandidatus Į brolius, guru 

ilų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raktinėse 
otižnyčiose ir kitur. Labai pageidaujanti mokų kokj amatą Norlntiem* 
iramokti kokiu amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui ir Panelei ftven 
įausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedėju 
•ažvmėkiti amžių, sveikatos stovi ir užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARV 
CLARENDON HILLS. ILLINOIS

galima naudoti tik išbandžius 
visas kitas priemones. Šios gru 
pės nauji preparatai kaip Me
ticorten ir kiti, kurių reikia imti 
keletą kartų mažesnė dozė, rek
lamuojami kaip mažiau pavo
jingi, bet dar per trumpas lai
kas kaip jie vartojami, kad bū
tų galima pasakyti kiek mažiau 
jie pavojingi už Cortison. .

Osteoarthritis

Kita dažna sąnarinių ligų gru-

Turbūt dažniausia susirgimų dėl įvairių šio vaisto komplika-
rūšis, nuo kurių prašoma vais- cijų 5 mirė greičiausiai nuo šio
tų ir yra reumatizmas, tad nors vaisto komplikacijų. Apie pusę
paviršutiniškai reikia žinoti, ko-j iš jų jautėsi gerai (gaudami 50
kioą rūšys yra reumatizmo, ko- miligramus ar mažiau per dieną.
kie vaistai vra naudojami ir ko- Dažniausios komplikacijos: E-
kie pavojai yra nuo tų vaistų dema, skrandžio žaizda, infekci-
naudojimo. jos, kaulų suretėjimas ir lūži-

~ . .. 1 mas, ypač pas senesnes mote-Sąmnų reumatizmas i . . ,Į ris. psichozes.
1> Rheumatoid arthritig vie- ' Prie tam tikrų ligų iš viso šie 

na iš svarbiausiu reumato rūšių, i vaistai negalima duoti — kaip
kuri duoda daugiausiai invali-. j plaučių tuberkuliozė, skrandžio yra osteoarthritis, senatvės 
diškumo. būna dažniau pas vy- žaizda, augštas kraujo spaudi- -dęgeneratyvinė sąnarių liga, 
rus kaip moteris, prasideda tarp mas, diabetas-cukrinė liga, nes tad nusinešiojimo liga, ir sulau- 
25-50 metų, bet gali prasidėt’ ‘r šios ligos gali pablogėti ir tik ^us metų apie 80*% žmonių 
jaunesniam ar senesniam am- labai atsargiai galima duoti emo turi šios ligos pakitimus, nors 
žiuje. Prasideda dažniausiai iš I ciškai nepastoviems, senesnėms kartais prasideda ir jaunam am- 
lengvo skausmais patinimu daž j moterims. Kadangi šie vaistai zluJe-
niausiai keletu sąnariu. Progre-; sudaro daug rizikos, tai juos' Liga atsiranda dažniausiai są-
suojant ligai, sąnarių judomu-! _____ _______ _ ___ , _  „. .
mas mažėja ir baigiasi invklidiš- Krautuvėje “MARGINIAI”, ad- 
kumu resu: 2511 W. 69th St., Chicago

I 29, Illinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 

, žurnalai, taip pat galanterija. Te- 
Gydymas: geras maistas, po- *etonas_ ~ 8-4585.

Naujieji vaistai

ilsis, vaistai: Salicylatai, Aspiri- j 
nas, raminantieji vaistai, vais-, 
tai nuo skausmų. Iš naujų vais
tų yra dažniausiai naudojamos 
2 grupės, kurios duoda daug 
komplikacijų, todėl reikalinga! 
apie jas smulkiau susipažintii 
Phenyfbutazcrte (Butazolidin). j

Nuo šio vaisto gauname 50-! 
75% žymus pagerėjimas, bet! 
liga šiais vaistais nėra išgydo
ma ir, nutraukus gydymą, ligos 
nusiskundimai grįžta, todėl rei
kia vartoti šį vaistą ilgą laiką, 
mėnesiais, metais. Šį vaistą rei
kia naudoti labai atsargiai, nes 
duoda daug komplikacijų ku
rios gali baigtis mirtimi. Maž
daug 30% gauna komplikacijas,! 
dėl kurių reikia nutraukti šį vais 
tą. Dažniausios komplikacijos: 
virškinimo traktos įvairūs su- 
■trikimai, ypač pavojingi pacien
tams su skrandžio žaizdomis; 
Edema-patinimas, įvairūs odos 
išbėrimai ir įvairūs kraujo, ke
penų bei inkstų susirgimai, kas

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICNiC GNOVE
83rd St. and WiHow Springs, Rd.

Willow Springs, Ilinois

SIVVAMOS MASINOS 
TŠMi mokėjimo sąlygos pritaikomos

pagal jūsų išgale
Kkspertiškai taisome visų firmų 

mašinas
• N'-mokamat patikriname 

Prieš perkant, savo naudai, paly
ginkite mūsų kainas su kitom krau- vein.
SIMJUK NEWI!N« MAI'HINF, tX>. 

3 115 S. Halsted St. Plt (I-3MO5

nariuose, kurie laiko svorį klu
bo, kelių, stuburo ir t.t. Skaus
mai padidėja prie judėjimo, su
mažėja poilsyje. Nors ši liga

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telei. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

AT LA S FUELCo.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

SKIP’S V.^v.ce 

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUF

ALL PHONES _ WALBR00K 5-8202

BUDRIKO BRANGENYBĖS, 

TELEVIZIJOS, BALDAI
TAUPYKIT. TAUPYKIT. TAUPYKIT, kad laiku turėtu

mėt Kalėdų dovanų duoti. Dėka Budriko žemų kainų laikyse
nos . . . Tatnsta galite sutaupyti iki 50% ant visame krašte 
garsinamų rakandu, įrengimų (appliances), kilimų ir ant puoš
menų (jeuelry). BUDRIK FURNITURE adresu 3241 SOUTH 
HALSTED ST., yra žemų rendų apylinkėje. Šioj prekyvietėj 
nėra prabangių įtaisymų, čia Išlaidos sudaromos mažiausios, 
o todėl ir duodamas Tamstoms žemiausios kaino, šįmet Sud
riko parduotuvė pralenkė net pati save . . . Pavyzdžiui, žiū
rėkite į šiuos daiktus:
Deimaitiniai žiedai 14 kar. aukso, nuo $19.00 ir augščiau. 
Šliubiniai žiedai 14 kar. aukso, nuo $7.00 ir augščiau. 
Gimtadienio žiedai, nuo $6.00 ir augščiau.
Akmenuoti rankiniai laikrodžiai, labai patrauklūs, mo

terims arba vyrams, po ...................................................... $7.00
17 akmenų rankiniai laikrodžiai (waterproof), nuo $14.00

ir augščiau.
Vyrų ar moterų 14 kar. “solid gold case” rankiniai laik

rodžiai, nupiginti iki ........................................................... $28.00
Stainless plieno 24 gab.: 6 peiliai, 6 šakutės, 12 šaukš

tų už ..................................... ............................................ $1.80
32 gab. stainless sidabro setas, dailioje dėžėje, vertės 

$38, už ........................ , ................................................. $19.00
71 gab. “King” sidabro, 50 metų garantija, medinėje dai

lioje nuo pajuoidimo apsaugojančioje dėžėje, vertės 
$78.00, už ............................................................................. $39.00

52 gab. pietum setas 8 asmenims, vertės $34.00, už .... $17.00 
Moterims ištempiamos paauksuotos apyrankės, ver. $4., už $2.00 
Vyriškos ir moteriškos paauksuotos laikrodžių apyran

kės, .vertės $4.00, už .......................................................... $2.00
Moterų “ string” perlai, vertės $3.00, po ........................ $1.00
Bali Point plunksnos, nuo 20 centų ir augščiau.

Budriko krautuvėje jūs rasite tekių vertingų bargenų kaip:
2 gab. dailūs nauji gyv. kamb. setai t kaina nuo $129 ir augščiau. 
Daili 24 valandų sofa and sleepr, su “self containing” inner-

spring matracu, atsidaro į pilno dydžio lovą ................ $129:00
2 arba 3 gab. sectionals, daugelis naujų stilių po . .. . $119.00
Gražus miegamojo setas su dviguba komode, veidrodžiu,

skrynia, ir knygoms spinta lova .................................... ' $119.00
Sealy, Simmons innerspring matracai, nupiginti iki . . $29.00
Delujce Hollywood lovos ansamblis .................................... $59.00
Dailios skrynios (chests) po .................................................. $19.00
Cedrinės skrynios (chests) po ......................... ................... $29.00
5 gab. chrome plastikos dinette setai, nupiginti iki . . $39.00
7 gab. dinette setai, nupiginti iki ......................................... 059.00

Pradėkite taupyti šiandien: turėsite rytoj! g
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje (J) 

įstaigoje BRIGHTON SAVIHGS AND LOAN! *
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,900.00 ;<

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

|fl!„ - CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS: g
Pirmad.,, antrad.,, penktad. irTrečiad. 9 vai. ryto iki 12 vai. (Įy' 
šeštad 9 vai. ryto iki 4:30 p. p. Ketkvirtad. 9 vai. iki 8 v. v.

7 gab. valgomojo setai, nupiginti iki 
Dideli pundai (iuggage) arba blanketai

$89.00
$7.00

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telei. Vlrginia 7-1097

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

8TASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tol. VIctory 2-1272

Apkainavlmą Ir Prekių Pristato 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vai vakaro 
fteštadienais iki 3 vai vakare

f* ARTI IR TOLI BAoDŲ
PFRKRftHSTVMAS
Nanja« specialius didelis 

«ankvežimls m pilna ap- 
4randu Plinta ir sąžininga' 
natamavimas.

R. ŠERĖNAS
W «7»h PI. CIiIomp*

111. WAIbrook 5-8063

DECEMBER-GRUOD. 12, 13, 14 d. d.

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifti. J4..98

BISUUIT THREE STAR COGNAC Fifth J4e69

IMPORTED FRENCH BRANDY PUO, $3 29

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF C.S.P. Plfth $4-89

STEINHAGEN (URQUELL) GIN $3.98

BENAI LiųiJEUK OR >
BENAI LIQUEUR AND BRANDY Fifth $3 89

MYER’S IMPORTED DARK RUM Fifth $4. 69

IMPORTE!) FRENCH CHAMPAGNE F,fth $3.49
VODKA, 80 Proof Fifth $2.59

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet. Fifth $.|S9

Nešiojami televizijos setai, nupiginti iki............................ $77.00
17 colių televizijos setai, nupiginti iki ............................ $77.00
21 colio televizijos setai, stalo modeliai po........................ $88.00
21 colio televizijos cųnsole po ............................................. $98.00
Stalo radijos, $20.00 vertės, nupigintos iki .................... $10.00
Vaikų fonografai, nupiginti iki............................................. $10.00
High Fidelity Sonic fonografai, 4 greičių, autom, changer,

groia visokius rekordus, vertės $99 00, už.................... $59.00
3 greičių elektriniai fonografai su elektriniais “pic up”,

nupiginti iki ............................................................................ $16.00
Christmas Carols, ilgai grojanti rekordai .................... 75 centai
Hoover elektriniai dulkių valytojai su įvąiriais priedais—

įrankiais (attachments), vertės $39.00, už.................... $19.00
Hoover elektr. dulkių valytuvai,, su priedais, vertes $59—$29.00 
Skalbiamos mašinos, gaziniai pečiai, gaziniai šildytuv. $98 ir augš.
Pasinaudokite proga mfisų nepaprastai žemų kainų baldų, įren
gimų, televizijos setų, kilimų ir puošmenų (jevvelry). Jūs rasite 
daugelį vertingų daiktų dovanoms jūsų namams, jūsų šeimai, 
jūsų giminėms ir jūsų draugams. Jūsų patogumui Budriko krau
tuvė ATDARA KIEKVIENA VAKARA IKI KALĖDŲ ... At
siveskite visą savo šeimą ... ir atsiminkite, apsirūpinkite pir
kimais anksti, kol dar yra prekių — yra iš ko pasirinkti. l>ar 
vienas dalykas — jūsų kreditas yra geras pas Budrlką . . . Do
vanos su kiekvienu pirkiniu. Dykai 1958 mažas kalendorius.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halsted Street 
• Tel.: CAlumet 5-7237

t

KRAUTUVE ATDARA SEKMADIENIAIS NUO 10—5 VAL.
Kviečiame pasiklausyti Budriko Radijo Valandos iš stoties 

WHFC, 1450 kil. kas ketvirtadienį nui 6 iki 7 vai. vakaro. Dai
nuoja mūsų du žymiausi solistai liaudies dainas, ištraukas iš 
operos ir klasiška muzika.

J?

CHANE SAVINGS
2565 WE8T 47th STREET LAfayetto 8-1088

B. R. Pietldewi«5Z, prez.; E. R. Pletklewl<«, sekr. b- advokatu
Mokame ankštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybes bonus. Tnupytoiams patarnavimai aemokamaL
Pradekite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki S10.000

Darbo valandoa: pirmad. Ir ketvtrtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o GriT nuo 9 Iki vidurdienio

PEOPLES HARDWARE 8c PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Oregnravičiai
Dažai, Alyva. Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimą* 
ir elektriniai reikmenys.

1901 Weat 47th St. TeL LA 3-4139

■o H
INSURID 1 

UPTO-/ a
La

FEOERAL
5AVING5

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Fedcral Savings-
gausi greitą patarnavimą

, 2202 W. CERMAK ROAD, .

CHICAGO 8. ILL.

Vlrginia 7-7747
AND LOAN ASS’N,

JOHN J. KAZANAITSKAS, 
President
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KULTŪRINĖ KRONIKA
• Aloyzo Baronu romanas žinėtais antakiais, savo veiklu- 

Mėuesiena, kurį neseniai išleido mu užslegia vyrą ir rėklumu 
.1. Karvelio knygynas (202 psl., kuklią moterį. Gašliu šypsniu 
kaina $2.50), sprendžia netekė- jos rengiasi užkerėti, kaip ir Bė
jusios motinos ir neteisėto tėvo, niau tos, kurios su šluotomis 
su kita moterimi susituokusio, lakstė... Pasaulis renka grožio 
problemas. Vyksmas — vokiečiu karalienes, kaip karves. Matuo- 
oknoaeiios metu Kaune ir sto-ija joms krūtines ir šlaunis, 
vykiose tremty. Lilija, jauna tar Nors be šių išmatuotų dalykų 
nautoja, besirūpinanti “batu- ji nieko neturi. Galvoje tegu bul 
ka's. suknelėmis ir pasišoki- vienė būna. Skysta ir be rieba- 
mais” nors šiaip gera mergaitė, lų. >
patenka j vieno “mergodaužos” i panagjų yiptų yra ne yjena

I®®./®11?; pusi. 90-91 itin įdomus iš
dėstymas viengungio “credo”, 
kuris nepasiduoda “meilės ver-

ir pameta, kaip daugelį kitų. Li 
liia susipažįsta su kitu sporti
ninku — Abraičiu rimtesniu, 
'bet neryžtingu. Šiam jau nebe- 
sunku paimti tvirtovę, kurios 
pylimas pralaužtas.

Artėja bolševikai. Abraitis no 
ri bėgti kartu su Lilija, tačiau 
jos budrūs tėvai neleidžia. Ab
raitis išbėga su savo draugu Lau 
niurni, kuris drauge įtraukia ir 
Vokietijoje studijavusią Ireną. 
Ji šlakuotu veidu, bet mielos 
dvasios. Visą gyvenimą dėl savo

gystei”, anot kurio "garbė* yra 
svarbiau už pinigą, o laisvė yra i 
svarbiau už tuos abu dalyku”.

Romane apstu 
kaip tas:

ir aforizmų,

DTTCNRASTIS DRAUGAS. (’UK’AGO. TLLTNOTR

. Atominių krituliu pavojus
Pne lantos stovi keturi genetikos specialistai dr. H. Bentley (ilass iš Honkins universiteto (iš kai
res), ar. A. Sturtevant iš Californijos Technologijos instituto, dr. H. J. Muller—Indianos universi
teto, ar. J. h Crow — VVisconsin universiteto. Jie Kongreso komitete liudijo, kad krituliai nuo 
atominių bombų, išsprogdintų bandymų metu, jau bus priežastimi kaikurių žmonių susirgimų defor
mavimų, gyvenimo sutrumpėjimo šioje ir sekančioje generacijoje.

1 nuo pat 1888 metų. Nežiūrint dangoraižis, kurį jis 1956 mo
savo amžiaus, VVright nepraran- tais pradėjo siūlyti statyti. Kny 

I da savo kūrybinio pajėgumo: j gą išleido Horizon Press, New 
vienas iš sensacingiausių jo pas Yo’ke; ji turi 256 pusi., kanuo- 

j kutinių planų mylios augštumo ja $12.50.

— Moteris — sielos daktaras, 
kuris vieton honoraro tave pa
tį paima (p. 80).

Ar tik nebus šis A. Barono 
romanas pats stipriausias savo 
personažų ryškumu, problemos

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

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

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

” ” ” 9.45 ”
Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per

O R B I S
Chicago: 4414 S. Rockucll St., (hieago 32, III, Tel. Y A 7-2445 
Centras: Toronte, Bathurst St. 298, Toronto 2B, Ont., Canada

negražumo kentėjusi ir kitų nu- aktualumu Jntrygos gyvumu,konkuruota, ji labai jautri ir stiliaus šviežumu. Moraliniu at-sveln,. Tuo žav, ir Abratti. ku..žvi|!;iu „ atskleidžia puolimo 
ris draugo įkalbamas ir, many- bai nors jh]o (moraliniu)
damas kad Lilija likusi Lietu-, alžvi,giu nppilnas. palikęs pro. 
voje, Ireną veda Bavarijoje. blemą neišspręstą tačiau ver-

Tačiau paskutinį momentą ir tingas privertęs skaitytoją su- 
LHija su tėvais pabėga. Kelio- simąstyti ir palikdamas jį susi
nėję ji tėvams pasisako nebesan žavėjusį literatūriniu patrauklu- 
ti mergaitė ir motina ją “palai- mu- >
mina” širmiu j veidą. Didelė i Romano viršelis modemiškas,: 
tragedija šeimoje “mergos su' dail. J. Pilipausko. Iš kur toks I 
vaiku”. Ji pasako, kad kūdikis romano vardas — Mėnesiena? 
Abraičio. Abraitis jieškomas ir , Gal tai atskleis įrašas knygos 
surandamas. Jis irgi giliai per- egzemplioriuje, įteiktame šių ei-s 
gyvena tragediją, kad jo kūdi- lučių autoriui:
kis dabar augs be tėvo. Sąžinės į — Mes visi einame mėnesie- 
kremtamas dėl kūdikio, mote-' na, kol kada nors išeisime į švie- 
rystės įstatymo rišamas su savo1 s4 -
teisėta žmona, jausdamas pa- • Apie romantizmą ir tikro- 
reigą jo kūdikio motinai jis lei-i Vę lietuvių literatūroje paskaitą 
džia didžiausio įtempimo dienas. prof Mykolas Biržiška laikė Los

Irenos padėtis irgi beviltiška. Angeles Dailiųjų Menų klubo su 
Iš vienos pusės ji kenčia dėl Ab- sįrinkime šių metų lapkričio 30 
raičio, kuriam klaidą atleidžia 1 ^ieną
bet kuris dabar nuo jos tolsta, Prelegentas iškėlė įdomių min

gos istoriją: kaip seniai serga, 
ar sąnariai patinę, ar gali judin
ti per sąnarius, ar liga progre
suoja ir t.t. bei kaip su kitomis 
ligomis: ar turi skrandžio žaiz
dą, tuberkuliozę, augštą kraujo 
spaudimą. O jei yra galimybė, 
tai geriausia kad vietoj nueitų 
pas gydytoją, kuris aprašytų li
gą ir prisiųstų rentgeno nuotrau 
kų davinius.

Ir tik tada čia pasitarus su 
gydytoju galima nuspręsti, ko
kie vaistai siųsti, su aiškiais nu
rodymais, kaip naudoti.

Architekto testamentas į
Pirmaujantis JAV architek

tas Frank Lloyd VVright para
šė knygą apie architektūrą, pa
vadindamas “A Testament”. Ne 
priklausomų JAV architektūros; 
laikotarpis apima 181 metus 
(nuo 1776), ir apie pusę to laiko Į 
tarpio savo akimis matė arch. į 
VVright, kuris dabar turi jau) 
per 70 metų. Apie šį nepriklau
somybės laikotarpio architektū
rą VVright čia ir rašo. VVright

yra pasiekęs pasaulinį garsą. 
Neseniai vokiečių žurnalas “Das 
Kunstwcrk” paskelbė sąrašą 25 
geriausių pasaulio pastatų. Iš jų 
penki yra sukurti architekto Le 
Corbusier, o po keturis yra su
kūrę architektai: VVright, Mies 
van der Rohe. Kitų specialistų 
nuomone VVright pralenkia net 
ir C’orbusierą.

Šis veikalas turi net 210 ge
rai parinktų iliustracijų, kurios 
vaizduoja VVrighto kūrybą net

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MOŠŲ KAINOS MAŽESNĖS 

NEGU KITUR!

s.

iš kitos pusės — ii nori aukotis 
dėl 'visų ir persišauna pagrob
tu revolveriu, bet ne mirtinai.

čių apie Lietuvos didžiuosius as
menis apie savus ir užsieniečius 
istorikus ir kt. Paskaita buvo

Visas tas tragizmas atskleidžia jragvta j garso iuostas ir mano- 
Abraičio ir Lili jos silnnybės mo-ma ią pa9kelbti spaudoje. , 
meni o baisius ir neatitaisomus po paskaitos kilusiose gyvose 
padarinius. Tačiau antroji pro- diskusijose dalyvavo: Juozas 
blemos dalis — konfliktas tarp Bertulis, Bernardas Brazdžio- 
pareigos sūnui ir ištikimumo san njs Algirdas Gustaitis, Bronys 
tuokai — autoriaus pasilieka ne- Raila jr kt
išspręsta, tačiau palieka skaity- Pirmininkavusiam Br. Railai 
toją giliai susimąsčiusį ir ilgai i pranešus einamuosius reikalus 
dar medituojantį knygą užver- bei juos papildžius metraštinin-
tus- kui, jie dalyvavusių gyvai ap-

Romano intryga nepaprastai tarti
gyva. Tiek čia veiksmo ir gyvų Susirinkime, kaip ir visuose 
dialogu, kad veikalas lengvai bū ankstesniuose, dalyvavo nema- 
tų paverčiamas filmų scenarijų- SVečių
mi. Dialogai itin turtingi, ypač Sekančio DMK susirinkimo pir 
įdomūs Abraičio draugo Lau- mįniniku išrinktas prof. Mykolas 
kiaus lūpose. Autoriaus sakinys Biržiška
ryškus šviežumu. Jis rašo: “šo- _
kinėja nuo sąmojaus ant nesą
monės. kaip kelmais baloj” (psl.
76) ; “Parke sukasi dideli ratai, 
kaip diplomatų galvose. Parke 
tyška vanduo, pučia vėjas. Par
kas daro žmogų šokinėjančiu a- žiau visoms 
šilu. Parkas žmogui iš galvos moms tiktų:
išmuša mintj apie paskutinį ap- D Vitaminai, senesnio am- 
siaustą. vadinamą grabu” (psl. žiaus žmonėms vitaminai su mi-
77) ; “Žinoma, cinikai ir mer- neralais;
gaudos visoms moterims galvas 2) Sedativa — raminantieji 
kaip garbanas suka” (pusi. 89); vaistai — nauji vadinami "tran- 
“Staigūs sprendimai, kaip aist- ųuilizer” kaip Miltown, Atarax 
ra, ant galvų užpila ploną degu- ir daug kitais vardais, senesni 
to sluogsnį” (psl. 117); “Širdis vaistai-: barbitūratai, bet šiuos 
geras akumuliatorius. Ji visada ilgesnį laiką vartojant galima 
šviečia ir dega. Jos metai neiš- prie jų įprasti;
krauna, ir geismas kaip elektra, 3) Salicylatai, Aspirinas (daug 
neišsieikvoja. Širdis didelis klo- preparatų yra įvairiais vardais) 
jimas. Daug telpa meilės, kaip tinka prie sąnarinio ir nesąna- 
šieno” (142). Gaila tik, kad vie- rinio reumato. Su šiais vaistais 
tomis pasitaiko korektūros klai- atitinkamai dozuojant dažniau-

Vokiečiai Rusijoje
Uolus Sovietų Sąjungos gyve

nimo stebėtojas ir studijuotojas 
Aleksandras Dallin parašė naują 
veikalą “German Rule in Rus- 
sia, 1941-1945”. Knyga turi 695 
pusi., kainuoja $10. Čia aprašo
ma, kaip vokiečiai valdė 400,000 
kvadratinių Rusijos mylių su 
65,000,000 gyventojų. Veikalas 
gausiai dokumentuotas iš pas
kelbtų ir naujų šaltinių. Vokie
čiai stengėsi užimtus plotus eko
nomiškai išnaudoti. Hitlerio ra
sinės neapykantos įtakoje buvo 
užsimota vietinius žmones nai
kinti ir ateityje kolonizuoti sa
vaisiais. Okupuotiems nenorėta 
leisti teisės turėti kokias nors 
socialines, politines ar religines 
organizacijas. Reikalas vėliau 
vertė daryti nuolaidas. Tačiau 
naciai mažai tesiorientavo pa
dėtyje, ir supratimas atėjo per- 
vėlai.

is ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

Pasirinkite medžiagas tiesiai iš 
ritinio ir jums nukirps kiekz 
yra reikalinga vienai eilutei ar \ »
kelioms.

Pasirinkimas didžiausias

DIDŽIAUSIA MEDŽIAGŲ KRAlITIJVft ŠIOJE 
A P Y L I N ft J E

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Darbo valandos: Kasdien nuo 8:30 vai. ryto Iki 6 vai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.

\

dų.
Romane gausu stiprių posa

kių :
— Jai gera verkti. Ašaros —

Siunčiant vaistus

(Atkelta iš 5 psl.J 
C iš vaistų tai daugiau ar ma- 

reumatizmo for-

šiai galima atsiekti panašių re
zultatų. kaip ir su Butazolidinu 
ar Cortison grupe, o jų pavojin
gumas palyginamai mažas, ir

padori pramoga. Nekenksminga, vaistas pigus. Galima išbandyti 
Ašaros dezinfekcija ir svorio nu- įvairius preparatus šio vaisto, 
metimas. Lilija kilnojasi visais taip, kad galima surasti, kurie 
pečiais. Nuodėmė turi savo pa- į geriausiai veikia.
sėkmės, tai presas žmogaus sie
la paklupdyti ant kelių (pusi. 
69).

Autorius sugeba najai ir stip
riai prabilti. Pvz. pusi. 58:

Ir tik išbandžius šias visas 
priemones, jei negelbsti ar liga 
progresuoja, galima pagalvoti 
apie butazolidin ar Cortison gru 
pę. Bet kadangi šie vaistai yra

— Gražią moterį visi lepina, > brangūs, reikia gydyti ilgą lai- 
gatvėj atsisuka į ją pažiūrėti, ką ir duoda daug komplikacijų 
sekioja žvilgsniais ir išaugina į) — tai prieš pradedant jais gy- 
raganas. Tik senovėje raganos dyti reikia būti tikram, kad tik- 
buvo bjaurios. Šių dienų raga- rai jie reikalingi. Tad pirmiau- 
nos — dažytomis lūpomis ir dro- šiai reikia išklausti smulkiai li-

Šimtametis žurnalas
Bostone leidžiamas "The At

lantic Monthly” lapkričio me
nesį švenčia 100 metų sukaktį, 
išleisdamas ta proga žymiai pa
didintą numerį.

Sparesua Construction 
GENE RA 1. CONTRACTORS

Nauji įrengimui — “Alterations” — 
Pertaisymai — Pataisymai.

Residencinlal — “Com’I” — Pra
moniniai — įstaigą pastatai rhicMKO- 
Je Ir visuose Jos priemiesčiuose.

Nė vienas darbas nėra perdidelis ar 
|>ennažas.

Telefonuokite AV 3-7541 — dieną, 
AV 8-1860 vak.
EXT. IKi — dėl nemokamų įkainavi
mų.

GERA ŽINIA ŽMONĖMS 
KURIE SIUNČIA PINIGUS 

ARBA SIUNTINIUS 
f LIETUVA

Dabar mes jau išmokėsim 
10 RUBLIŲ (HE 4) 

Siunčiant pinigus per 

mūšy banką j

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

Foreign Department 
AMALGAMATED BANK

111 S. Dearbom Street 
Chicago 90. III. 

TelephOie FRanldin 2-4100
Member Federal Deposit

Insurance Corporation

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

įsidėdami Juozo Spaiėio alumlnlajus “S t o r m 
Windows” langus. Juos turint nereikės rūpintis 
kiekviena pavasarį ir rudenį langų išėmimu ir 
sietelių sudėjimu. J. Spaiėio aiuminijaus “Storm 
Window»” laikys tiek ilgai, kiek jūsų namas sto
vės. Pašaukite mus dar šiandien ir mes pada-
vsinie jums tuos nuostabius langus.

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

JUOZAS SPAITIS
S2M So. Halsted St. Tet Vlctory 2-6472
Galite skambinti kasdien arba atvykti J mūsų 
įstaigų, nuo 9 vai. iki 6 vai. vak. Pirmad. ir ket
virtai nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

Pranešame kli.jenta.ms naują mūsų garažo adresą —

V & K WESTERN AUTO SERVICE
4318 20 SOUTH YVESTERN AVENUE

Tel.: Dienomis LA 3-1790, Naktį HU 3-0540 arba VI 2-3566
Atliekame visus mašinų taisymo darbus: motorus, ištaisome 

visus įlenkimus, dažome stabdžius. Parduodame baterijas, padan
gas i»- viską kas yra "reikalinga mašinom, be to perkant pas mus 
muflarius kartu su išmetimo vamzdžiais, įdedame veltui. Taippat 
klijentų patogumui turime savo vilkiką, sugedus mašinai prašome 
skambint: telefonu.

BROLIAI STRAVINSKAI

IŠPARDAVIMAS
VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ, 

VYRU IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS 
SIUNTIMUI Į EUROPA.

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
worsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą A C ft
tik.......................

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3’ 4 vardo
MEDŽIAGA ft r n
Specialiai tik ........W^Pf lOU

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

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšė. 
specialiai už jardą
tik .......................... S j ,00

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

HELFANDS TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210
VERTINGOM MJIOkAMCH DOVANOS CCalaw O OOfMt

1J* KIEKVIENĄ PIRKINI Otclej O-OOUD

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir ttekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vsl. vakaro, ftefttadie.nia.ia uždaryta

HENRY S

215 WEST JACKSON AT WELLS

Tel. WEbster

9-4187

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobiliu* 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per m&sų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPAN1 
AMERICAN BONDING COMPANI 
AMERICAN INDEMNITT COMPANI
DUBUQUE EIRE & MARINE INSURANCE COMPANI 
KIREMAN'S FtIND INSURANCE COMPANI 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANI 

' INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS F1 RE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

v WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY

•Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

O’MALLEY and McKAV. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas UKntral 6-5296

VAISTAI LIETUVON!
IK f KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS 

SEROM1 CINAS

LARGACTIIJS
SERPASILIS

VITAMINAS BI2 
CYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

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

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

KIČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

,ajnua gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
'ietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį 

29 metai toje pat vietoje.
(60R W. 47th St., Tel. LA 3-9670

S

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRISMANTAS, sav.

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

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius. įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.
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Šeštadienis, 1957 gruodžio Ii PTPINRAflTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS f71
KAIP BALYS SRUOGA KŪRĖ kis turėjo savo tėvą su jo psi-, za ilgai nebandė rašyti (jauni- nios taip, kad jis rašė šeimai j 

chologija, kalbėjimo būdu; “Pa-! mui skirtas "Kas bus, kas ne- Lietuvą: “...vėl galiu žmonių mi
(Atkelta iš 1 pusi.) liau vėl nur imęs dirbo toliau ir i vasario giesmės” Zaliūga įgavo j bus, bet žemaitis nepražus”, at

buvo rašytojui žinių, patyrimo, iyrį§ki monologai, žaismingos ar J mano tėvo Kazimiero Daugirdo, rodė niekniekiu). Vis jam šykš-
techmmų priemonių, teatro sce- tragiškos scenos liedavosi į po- Į charakterį; “Baisiojoje nakty- i ti žodžiais eilėraščio, dramos for

pierių, vėl sekė kūrybingi eks- Į šimtį metu prieš tai buvo para- ma buvo širdžiai artimesnė

slegiantis tylėjimas, paniurusi 
išraiška, net erzlumas buvo bai
sios kančios pasekmė, kad rašy
tojas visa savo esybe šaukė: 
"Noli me tangere!”, nes troško 
kurti.

Nelengviau buvo Sruogai ir 
sugrįžus .į pavergtąją Lietuvą. 
Kacete bent kvaili cenzoriai, ne
mokėję lietuviškai, nesidomėjo , 
keistuolio r ašinių turiniu, o ten

— infernališkai gudraus oku- j 
panto tarnai diktavo menininkui j 
ką'ir kaip jis turi kurti! Duo
tos jam žmoniškos gyvenimo są- , 
lygos neatsvėrė tos dvasinės prie 
vartos, to teroro, kuriuo jis bu

vo kankinamas. Pasiekusios mus 
čia gyvenimo nuot rupus, kores- 
pr ’dencijos ištraukos pakanka
mai aiškiai parodo, kaip Sr uoga 
k^rt'jo kaip jis kovojo, pro
testavo. bet- negailestingų mū 
sų krašto priešų tapo sunaikin
tas.

nioje jaustis visai vienas, vėl gy 
venų ritmo, nuostabių garsų pa
sauly”...

Parašė jis kacete ne tik “šiam
nos paslapčių kaupimo laikotar
pis. Tai buvo glaudaus bendra- tazės momentai. apylinkės ūkininkų, kaikurių net 1 tik apie 1939 m. jis pasisakė no-' Jl.” ””" “ *"
darbiavimo su Andrium Oleka | , pavardei nalikdnmas n ir ri rUvti didLi rt™ L" Štą ’ kaip Jls Pats Pavadino sa-

Pasidalindavo su artimaisiais * s I auk lamas (Lau< ka ir lįs rašyti didelį romaną, ištisą vo komedijėles “Uošvę” ir *‘Do- 
i-1 Skumbinienės as-1 atgimusios Lietuvos epopėją su 1 bilgų penkialapį” bet ir švel

naus lyrizmo dramą “Pavasario

Ir

Žilinsku laikai, kada Sruoga,
ruošdamasis rašyti dramas, sten Baigęs veikalą autorius pasi
gėsi būti kuo arčiausiai teatro,; dadndavo su artimaisiais — vie JO ,
teatralų scenos, rampos, kulisų nu kitu. rašytoju, bičiuliu (tų tatydavo į visai skirtingus nuo vos kaimas, dvaras ir miestas. ^no^vieno'drau^o^tok^^va^ 
ir užkulisių... pirmųjų skaitytojų tarpe visad ; realybės aplinkybes, visus jų žo-1 nuo pat “Aušros” laikų. Jau jis

i būdavo profesoriai Vaclovas Bir-1 džius stilizuodavo, “pakeldavo buvo pradėjęs rašyti, bet rarik- 
žiška ir Albinas Rimka, vėliau nuo žemės”.

Ir vėl, kaip jau visai subren- j artimesni teatro semin. studen- prje Jogailos sarkofago 
dęs rašytojas, prabilo jisai su <a*, kaip Jurgis Blekaitis, Anta-1 Kain Sruoga įsijausdavo į sa- 
"Milžino paunksme”. Po to pa- nas Rūkas). Tyliu, sukauptu bal vo sukurtuosius asmenis, teko 
sipylė drama po dramos, veika-! su savo kurinius skaitydamas ypač ryškiai patirti būnant Kro- 
las po ve ikalo: “Baisioji naktis”, į j>s mokėjo taip juos niuansuoti, kuvoje 1939 m. Jau beveik de

šimtį metų prie tai buvo para
šyta “Milžino paunksmė” — ne
mačius nei Vavelio, nei kitų bran 
gių toje dramoje vaizduoto laiko
tarpio paminklų Lenkijoje. Kar-1 das visada buvo: individo lais

vo”, nekartą ilgesniam laikui jį tu su Vincu Krėve ir dukra ste- vė, kūrybos laisvė ir_ tyla, ra-
padėdavo į stalčių, kad "susi- į bėjome Balį, atsistojusį prie Jo- mybė, vienuma. Todėl juo sun- 

teatras Peterburge”, “Šarūnas ‘ gulėtų” — ir vėl jį peržiūrėda- ^gailos sarkofago. Buvom visai kiau suprasti, kaip jis galėjo ra 
Valst. teatre” ir daugybė straipį vo. Savo kūrinius, pradžioje vi- sukrėsti: juk istorinis Jogaila i syti klaikioj, siaubingoj koncent 
snių literatūros bei teatro klau-isad rašytus plunksna, po keletą tai — Sruojos Jogaila! Rodės, racijos lagerio aplinkoj, (jįg iš- 

kartumo bei skausmo kupinos buvo nuo 1943 m. iki 1945 m. 
marmorinės lūpos tuoj sujudės pavasario). Visad hiperjautrus,

meny įamžino savo motinos bū- i kelių kartų mūsų šeimos istori- 
do bruožus. Betgi visus jis pas- ja, kur būtų atvaizduotas Lietu-

Pasipylė drama po dramos

“Radvila Perkūnas”, “Atviras ! kaip retas žodžio menininkas. Po 
Teisėjas”, “Giesmė apie Gedimi- pirmojo skaitymo jis stebėdavo
ną”, “Algirdas Izborske”, “Apy
aušrio Dalia”, pagaliau — “Ka
zimieras Sapiega”, nekalbant a- 
pie mokslo veikalus, kaip “Rusų 
literatūros istorija”, “Lietuvių

Simais.

netobulumus, atsižvelgdavo į pas 
tabas ir tada ramiai, atsidėjęs 
veikalą apdorodavo, “šlifuoda-

|kartų pats perrašinėdavo maši
nėle. Jaunystėj prof. J. Jablons- 

Jei paskaitas ir mokslo vei- kj0 baramas už .barbarizmus, lie- 
kalus Sruoga rašydavo ramiai, tuvių kalbos negerbimą, vėliau 
metodiškai, tai grožinės litera- jig ,abai rūpinosi kalbos švaru.
tūros veikalus jungdamas mu; prjeą pateikdamas spaudai 
mokslinį metodišką pasiruošimą
su beprotišku egzaltuotu įtem- rankraščius duodavo patikrinti

ir prabils:

Gyvenimą tylėjau mano visą 
Kenčiau.

kuriam iš žemiausių mūsų kalbi-J Tėvynėj mano aš nebegaliu
mu, nuotaikomis, "įkvėpimu”. ninRų »Milžino paunksmę” jam

Pasiruošimas
Prieš pradėdamas rašyti nau

ją veikalą, Sruoga ruošdavosi 
teoretiškai daug skaitvdavo (be 
lietuviu, rusų ir vokiečių kalbų, 
jis galėjo skaityti originaluose 
lenkiškai, čekiškai, prancūziškai, 
o lotynų kalbą pats išmoko per 
vieną vasarą brandos atestato 
egzaminams). Jei tai būdavo is-

. koregavo Antanas Smetona — 
humanitarinio fakulteto profeso 
rius kolega, — kurį Balys laikė 
vienu iš geriausiu mūsų stilis
tų. Dažniausiai betgi kalbos da
lykais konferuodavo su prof. P. 
Skardžium.

/
Niekad nerašė alkoholio 

paveiktas

torinis veikalas — jam talkinin- 
kaudavo prof. Vaclovas Biržiš

raštis (apie 100 psl.) liko Lietu
voje ir, rodosi, žuvo karo metu. 
Grįžęs iš vokiečių koncentraci
jos lagerio Sruoga per keletą 
mėnesių parašė pirmąjį ir pas
kutinįjį didelį kūrinį proza “Die
vų mišką”.

Karėto aplinkoj 

Balio Sruogos kūrybos pagrin

sios stiprybė tegali būti prily
ginta tik prie indų jogų ar vi
duramžių asketų praktikos... Bet 
gi retas iš jo nelaimės draugų 
jį suprato, ,o net tio, kurie pa
tys šį tą rašinėjo, nesuvokė, kad

Kaperi VViiti b and Cloek Krpairing 
Cuarantci'd. Bi autiful Gifts for Xiuas 

and other occasions.
VVatches — Rings Glocks 

Silvrware, F.tr.
R. I.. SEIDRLMANN, Jcvvrlcr 

2615 So. Putas k i Rd.

G U 2 A U S K Ų
BEVERLY MILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketu laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 VV'est 63rd Street 
Telef PR K-OHSK Ir PK H-0R34

S 0 P H I E BARČUS
RADIJO VALANDA

dar gerose sąlygose vis labiau 
linkęs į melancholiją, jis kacete 
tur'ėjo kentėti badą, šaltį, bai- 

Nebegaliu! Širdis pra šią panieką, Mušimą ir — visuo- 
/trūko! Įmet būti minioj... tarp kankina

Iš stoties WGKS 1390 K. kasdieną, 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v. ryte, Ir kas pirma- j 
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ iš radijo stoties: 
WOPA 1490 k. ir KM 102-8 MC. | 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. Hl mloek 4-241S 
7150 So. Maplewoo<l Avė.. ChicajfO 20

i-

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!

CURRENCY EXCHANGES
BltlIM.GI’OKT CITRUENCY 

7 IH \Vest 35th St.
7lst A \VESTiatN 4'IIItltENCV 

7051 So. VVeMern
| Ateikite dabar užsisakyti savo I05K

mų žmonių, pūvančių lavonų... O 
visdėlto jis rašė. “Kategoriška
sis imperatyvas” kurti buvo stip 
resnis už visa.. Jis čia nugalėjo
ir savo opumą, nuostabia valios Ideense l’lates. Mums tereikia tik
-■Arrn ■__ u. i- • dūsu parašo. Kitką mes atliksim*“.jėga sugebėjo izoliuotis nuo mi-

Bebūti aklas, kurčias, nebylys! 
Kai Vilniun atvažiuoju — man

/kitaip...
Čia viskas miela širdžiai. Man 

/čionai
Lengviau alsuot. Kalnai, kalne

liai, klonvs...
Neries bangų švelnioji pyniava... 
Prie vieškelio .plataus sodeliai

/vyšnių...
Lakštingalos giesmė alyvų krū- 

/muos...
Net dargana, šalna rudens vė

lyvo —-

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS ,

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

Ne visada minėtosios veikalo 
kūrimo fazės nuosekliai sekdavo 
viena paskui ( kitą. Kartais dar 

gų iš universiteto ir savo biblio- tik planuodamas veikalą Sruo- KaiP laimės sapnas Viešpaties 
teku ir gyvais pasakojimais vaiz ■ kurdavo atskiras lyrines da-| . /Paunksmėj!..
duodamas atitinkama istorijos lis vėliau jas įjungdamas į visu- Lankau senas vietas... Kaip trem 
periodą. Taip pat informuodavo mą, spręsdavo jam rūpimas pro- 
jį prof. Ignas Jonynas, prof. blemas, taip, kad ne visada gali- 
Augustinas_Janulaitis ir kt. Sruo ma buvo žinoti kuo jis sieioja. 
ga ypač mėgo autentišką istori- sj( ko jješko. Betgi niekad jis 
nę medžiagą, kur jis pajausdavo grožinės literatūros veikalo ne-

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ
ka, atgabendamas krūvas kny-

/tinys!
Ir vienas skausmą — vienas — 

/ slėpt turiu!..

Vaizduotė ir atmintis

LIŪDĖSIO VALANDOJ

epochos dvasią koloritą. Atsi
menu, “Codex Epistolaris Vitol- 
di” su gyvais Vytauto žodžiais 
buvo jam padaręs didelį įspūdį. 
Sruoga labai greit pagaudavo 
dalyko esmę, tad jo studijos 
nors būdavo išsamios, perilgai 
neužsitęsdavo.

Planavimas, charakterių 
kūrimas

Po to sekdavo antras darbo 
periodas: planavimo, veikalo kon 
strukcijos, charakterių kūrimo. 
Tada Sruoga ilgoms valandoms 
išeidavo į gamtą, vienas, tylus, 
susikaupęs. Kartais nė žodžio ne 
ištaręs ištisas valandas praleis
davo vienas savo kabinete, gal
vodavo. Jeigu matydavo, kad 
jo tylėjimas slegia namiškius, sa 
kydavo:

“Nekreipkit į mane dėmesio... 
aš kitaip negaliu”...

Rašymas
Kai veikalas mintyse būdavo 

griežtai logiškai sukonstruotas, 
charakteriai autoriaus akyse 
gyvi, sekdavo labiausiai kanki
nantis darbo periodas — rašy
mas. Dar tylesnis, dar labiau su
sikaupęs, nuo aplinkos nutolęs 
su juoda kava, arbata (ištisais 
puodais!), cigarečių dūmuose 
paskendęs (kartais išrūkydavo 
iki 100 cigarečių į parą), Sruo
ga izoliuodavosi ištisoms savai
tėms. Labiausiai mėgdavo rašy
ti visai mažyčiame kambarėly-

rašė alkoholio paveiktas. Jis sta Bekurdamas fabula Sruoja 
čiai negalėdavo suprasti, kaip '’ažnai nusiskųsdavo neturįs pa
kili menininkai kuria, būdami kankamai lakios vaizduotės, 
neblaivūs, nerūpestingai besi- daug vargo ir darbo padėdavo, 
šenkučiuodami, nes jam — kū- ko1 surasdavo formą teatrališ- 
ryba buvo buvo šventas dalykas, 1 kam veiksmui. Nusiskųsdavo ir 
reikalingas visų dvasinių jėgų Ser°s atminties stoka — abiem
įtempimo. Čia jis reiškė savo 
brangiausius idealus, tikėjimą 
giliu humaniškumu, šviesia Lie
tuvos ateitimi...

“Kazimieras Sapiega”
Kiek skirtingai buvo kuria

mas “Kazimieras Sapiega”. Pa
ruošiamosios studijos nusitęsė 
per keletą metų, atskiros dalys 
sekė po ilgų pertraukų. Čia au
torius sumanė pritaikyti visai 
naują principą: jis komponavo 
tą dramą kaip simfonijos kūri
nį, kur kiekvienas veikiamasis 
asmuo tarytum atskiros muzi
kinės temos su savo variacijo
mis suvedamos neatidalomon vi- 
sumon, kurią vainikuoja visa ap
jungiąs Finale. Apie tą naujovę

atvejais be reikalo.
Pabaigęs rašyti kurį veikalą 

ne tik jį dailindavo, bet ir gero
kai trumpindavo, kondensuoda
mas iki maximum — juo mažiau 
žodžių, juo vaizdas ryškesnis, 
sakydavo. Todėl jo kūrinius skai 
tant reikalinga ir labai didelė 
erudicija, ir įtemptas dėmesys, 
nes kiekvienas žodis prasmingas 
bei svarbus.

Darbo sąlygos

Darbo sąlygas namuose Sruo
ga turėdavo pagal savo pageida
vimus, žinoma, kiek tai leisdavo 
pats gyvenimas, kurs nešė ir 
daug skausmo, nusivylimų bei 
nelaimių. Didesnius kūrinius jis 
galėdavo rašyti tiktai ilgų uni-

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

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

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

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

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

Grynų spalvų FortiBan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite j STEIN TEXTTLE ir patys įsitikinkite. Su klei

viem 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 pigias 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

Prašome aiškiai Įsidėmėti adresų — ĮSOS SO. UNION —, nes Stein 
Textllc yra tik šioje vietoje Ir jokių skyrių neturi.

1 blokas į rytus nuo Halsted St., U/į? bloko ) pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdaro 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152. FREE PARKING, kitoje pusėje gatvės.

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausim* 
kopiyCių arCiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak-

Sruoga niekam nesakė, nor'ėda- versitetinių atostogų metu, nes
mas patirti, ar kas jo sumany
mą supras. Ir tiktai po 15-kos 
metų Jurgis Blekaitis, įsigilinęs 
į veikalą jautria menininko in
tuicija atskleidė paslėptą suma
nymą.

Berašydamas “Sapiegą” Sruo 
ga padarė atidengimą — jis mu 
zikalus! O iki tol jis pats buvo 
įsitikinęs, kad kaip jis neturi 
balso, taiip ir neturi klausos, mu 
zikalumo... Tš tikrųjų jis labai

je, kad niekas dėmesio neišblaš- mėgo gerą muziką, tik jai ne 
kytų. Jei sekėsi akys būdavo buvo pasiruošęs. Jis labai ap- 
skai lrios nuotaika pakelta... Ta- gailestavo, kad laiku pakanka- 
da jis daugiau atskleisdavo sa- j mai nesusidomėjo muzikos teo- 
vo sumanymų, paskaitydavo na rjja jr neišmoko fiksuoti tų vi
lniškiams parašytas dalis. Bet gų melodijų, kurias “girdėjo” 
paprastai jisai smulkiai nepa- kurdamas kiekviena eilėraštį, 
šakodavo apie rašomąjį veikalą, kiekvieną savo dramą... Todėl 
tarytum bijodamas, kad vaizdas gaj jja nemėgo Tallat Kelpšos 

vienas iš daugelio besipinan- sukomponuotos muzikos jo “Ma
čių galvoje — virtęs žodžiu su- no sie]oj šiandien šveritė”, to- 
stings ir jo nebepakeis kitas, dėl jam J. Karnavičiaus muzika
geresnis... , “Radvilai Perkūnui” buvo sve-

Bet jeigu nevyko spręsti tos i tima
ar kitos problemos, nesisekė ras
ti tinkamos formos — prasidė
davo tikra kančia, nervingumas, 
erzlumas, nerimas... Po pakilimo 
į šviesiausias augštybes — kri
timas į juodą bedugnę... Paga-

Gyvieji prototipki
Veikiamiesiems asmenims jis 

dažnai turėdavo gyvus prototi
pus. Taip, “Milžino paunksmės’ 
Jogailą vaizduodamas, prieš a-

mokslo metais jis įsigilindavo 
į kursą, o grožinės literatūros 
kūrinius tik dailindavo, pęraši- 
nėdavo.

Geriausias poilsis jam būda
vo šachmatai, kapstymasis dar
žely ir — kelionės. Jis aplankė 
ne tik visą Vokietiją, bet buvo 
Paryžiuj Milane, Šveicarijoj, 
Švedijoje, Lenkijoje, o savo ma 
žu sportiniu “Fiatuku” skersai 
ir išilgai išvažinėjo Lietuvą, jos 
istorines vietoves, gražesnius 
kampelius. Visą gyvenimą ati
džiai sekė politinius įvykius net 
labiausiai įsitraukęs į kūrybą ne
praleisdavo radijaus pranešimų, 
sekė spaudą.

Humanitarinio fakulteto pro
fesūra, su kuria daugiausia te
ko bendrauti ir kurios tarpe bu
vo tokios didelės asmenybės kaip 
Vincas Krėvė. Leonas Karsavi
nas (pastarojo kritiką bei pa
tarimus Sruoga ypač brangino), 
keli rašytojai, bičiuliai, sudarė 
būrelį, itin palankų kūrybai.

Eilėraščio, dramos forma 
artimesnė širdžiai

Įdomu pastebėti, kad Sruoga, 
prirašęs tiek daug straipsnių, 
grožinės literatūros kūrinių, pro

tį. Reikale šaukti 
mus.

Mes turime koplyčias 
visose Chieagos 
ir Roselando dalyse ir 
tuojau patarnausime.

4348 S. CALIFORNIA AVĖ
PETRAS BIELIŪNAS

3307 LITUANICA AVĖ.

LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 WKST I8TII STREET Tel. SELeley 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICIIIGAN AVĖ. Tel. COnunodorė 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50TH AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympir 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46TH STREET Tel. YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 23RI) PLACE Tel. VIrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50TII AVĖ. OLvmpie 2-5245 ir TOunhalI 3-9687
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Redaguoja ST. SEMENIENE, 3321 S. Halsted St.f Chicago 8. III., Tel. Cliffside 4-5665; VI 7-0618

Stasė Prapuolenytė

Mielų žodžių lyrika

jui*y komisijoje iš penkių narių 
trys buvo .moterys: Valerija A- 
nysienė, “Moters" redaktorė Iza 
bele Matusevičiūtė ir buv. “Mo. 
terš” redaktorė Stasė Prapuo
lenytė.

★ Gauta iš Lietuvos žinia, kad 
mūsų seno tautinio šokio Sadu
tės atkūrėja Elena Kraftaitė- 
šlekienė buv. Biržų gimnazijos 
sporto mokytoja, gyvena skur
džiai Lietuvoje. Ji neturi jokių 
giminių tremtyje ar išeivijoje, 
neskaitant didelio skaičiaus jos 
buvusių mokinių, kurių apstu 
Chicagoje. Neprikl. Lietuvos lai
kais Sadutės šokis buvo premi
juotas Sporto šventėje. Apie E. 
Šlekienę žinias suteikė Emilija 
Vilimaitė, gyv. 4429 So. Talman 
Avė., Chicago 32, III. telef. LA 
2-2315.

★ Pedagogė Ona Krikščiūnie
nė, dėstanti Lietuvos istoriją 
Chicagos Augšt. Lituanistikos 
mokykloje, lapkr. 24 d. skaitė 
paskaitą Marąuette Parko para
pijos mokyklos lituanistinės kla
sės mokinių motinoms. Paskai
tos tema buvo: “Pradžios mo
kyklos mokinys ir šeima”.

★ Aldona Augustinavičienė 
šiandien atvyko iš Clevelando į 
Chicagą ir rytoj skaitys paskai
tą Šatrijos meno draugijos me
tinėje šventėje, kuri bus mini-

ARIADNES SIŪLAS
Aš įvedžiau tave į šitų baltų iemę, 
Įdaviau tau šilkinį Ariadnės siūlų,
Kad rastumei, ateitumei ir viešpatautum. 
Nuo tol pakito sezonai.
Žemė, naktinį apdarą numetusi,
Iš miego kylu.
Tu tebestovi prie vartų,
Rankoje tebelaikai seną grandinę, 
Karuselės monotonišką ienklą.
Kuri aplink ratu be paliovos kcliuuja.

GVAZDIKAS
Kuklus, tartum darbo žmogelis.
Ir gobšo akies nepatraukia,
Paprastutis karpytas rūbelis, —
Tik saulę myli skaisčiausią.

karo metu Baltieji Rūmai nusto- metų mes grįšim”. Taip ir buvo 
— Clevelangrižo antram ter
minui.

jo viso savo blizgėjimo ir šva 
ros, nes dažnai jie būdavo karei
vių sustojimo vieta.

Eliza Johnson — 17-to prez. 
žmona, kuri prieš tai buvo daug 
padėjusi savo vyrui įgyti augš- 
tą išsilavinimą, į Baltuosius Rū
mus atėjo nesveikuojanti ir lai
kėsi pasyviai. Viską tvarkė jos 
duktė Martha, kurios energijos 

“Gegute raiboji, gegute kukuo- ir sumanumo dėka Baltieji Rū- 
/ne! mai buvo atnaujinti, išvalyti ir 

Nulėk aplankyti seselės. vėl įgavo savo blizgesį.
Ją rasi besėdint prie seno name- į dūlią Grant — 18-to prez.

/lio”. žmona, buvo elegantiška, mėgo 
Atsakė: “Ne savo šalelėj”. 'svečius. 1874 m. įvjrko labai iš- 

(psl. 12) į kilmingos jos dukters Nelly ves- 
Panašių posmų norint rasti, į tuvės Baltuose Rūmuose, 

reikia toli grįžti mūsų poezijos
keliu atgal. Eilėraštyje “Pažais-

AL. BARONAS. Chicago, III.

Šie metai buvo gausūs poezi-šūs: Ariadnėms siūlas ir Sambrėš 1 
ja po nederliaus metų. Išėjo P. ka. Blogiau, kur autorė rašo re
Babicko “Dramblio kojos”, Gr. 
Tulauskaitės “Rugsėjo žvaigž
dės”, sulauksime J. Aisčio “Kris 
taliniam krašte” ir jau vartome 
dviejų debiutančių rinkinius: E. 
Tumienės "Karaliai ir šventieji” 
ir Stasės Prapuolenytės “Mieli 
žodžiai”. Nors ir esame perio
dikoje matę atskirus eilėraščius, 
tačiau surinkti į vieną vietą ei
lėraščiai sudaro pilnesnį vaizdą. 
Kartais tas vaizdas gali susida
ryti blogesnis, kartais geresnis 
negu ligi tol mes manėme apie 
poetą. Blogesne prasme tenka 
įvertinti St. Prapuolenytės ei
lėraščių rinkinį, kadangi, iš pas
kirų eilėraščių periodikoj buvo 
galimas susidaryti apie autorę 
truputį kitoks vaizdas. Žinoma, 
kaltė tenka eilėraščiu neišsijo- 
jimui, bet atsiminus, kad ir vie
nam geram eilėraščiui parašyti 
reikia poeto, tegu autorė nesu
pyks, jei kartais atkreipsime dė
mesį ir į blogesnius eilėraščius.

Laikas ir vertė

Ka’p iau minėjome, knygoje 
sudėti labai nelygios vertės ei
lėraščiai. Vieni iš jų tikrai poe
tiški, nors poetė, bandydama 
būti originali, daug kur atsisa
ko klasikinių eiliavimo priemo
nių, tačiau kiti proziškesni ir tik 
dėl tematikos vertinami teigia
ma prasme. Daugelio prozikų kū 
riniuose, (Andriušis, Mazalaitė, 
Katiliškis), ypač aprašinėjant 
gamtą,, randame daugiau poetiš 
kų sakinių negu kaikurių poetų 
lyrikoj. Šia prasme truputį bus l 
nusikaltusi ir mūsų autorė. .'

Gera orientuotis, kai autorė' 
sužymėjo datas, kada tie eilėraš
čiai rašyti. Čia ir tenka paste
bėti, kad vėliau rašyti eilėraš
čiai yra geresni. Laikas čia dir
bo autorės naudai.

liginėm ar patriotinėm temom.
Štai kaip autorė eilėraštyje 

“Debesėlis” kreipiasi į gegutę:

lio Marijai” irgi autorei nepavy-

Stasė Prapunlenytė

ko įdėti nors dalį tos poezijos, 
kuri yra Marijos litanijoj. Štai 
pora eilučių:

Šlovinkim himnais ją, 
Augščiausią tvarinių.
Kuri, pilna malonės 
Pagirta tarp visų”.

Toli. kaip debesys,
Tyli, kaip lelija,
Slapti kaip miško anemonąi, 
Kaip rožė vakare. (psl. 31)

Išvarė vyną iš rūmų

Lucy Hayes — 19-to prez. 
žmona, įtaisė vaikams žaisti aikš 
teles Baltųjų Rūmų aplinkumoj 
ir vėl atgaivino kiaušinių rideni
mo paprotį Ji turėjo vardą “Lė

Originalumas

Poetė, kaip minėjome, atsisa-

Tačiau paskutiniajame sky
riuje yra ir tokių sultingų eilu- 

' čių, jeigu nepaskaitysime už nuo 
dėmes ten esančių rašybos klai
dų:

ko įprastiniu poetinių priėmę-,Tau |iM k
mų. Ji nesilaiko daugelyje vietų / -vi
rimo ir ritmo, tačiau ji gerokai »T .. , ,°.n, . . . , !. . / .6 . Neisaugins pavargusiam koleiskiriasi nuo kitų tremtyje rasan
čių ir jau amerikiečių literatū
roj augusių poečių: A. Bendo- 
riūtės, V. Bogutaitės ar Genu
tės Buračaitės, kurios irgi ei
liuoja laisvai, tačiau jų eilutės 
sklidinos poezijos. Šis originalu
mas poetę St. Prapuolenytę iš- 
gelbsti nuo galutinės prozos.

Laisva, kaip oras, *
Žeme pulsuoja Meilė.
Meilė nežino laiko, tolybių. 
Meilė nežino Geležinės Uždan

gos. (psl. 30)
.. • i

Tenka pripažinti, kad eilėraš
čiuose, kuriuose autorė nesiekia 
proklamuoti tėvynės arba Dievo 
meilės, yra stipresnė. Paskuti
nis rinkinio skyrius — Užbaig
ta simfonija — yra pats stip-

Caroline llarrisnn — 23-čio 
prez. žmona, buvo vadovė Ame
rikos Revoliucijos Dukterų or
ganizacijos. Buv,o puiki šeiminin 
kė, su didele iniciatyva. Ji su
rinko ir sudarė kolekciją indų, 
vartotų įvairių prezidentų. Prie 
jos įvesta elektros šviesa, moder 
niški skambučiai ir pan. Ji mė- "lietuvės katalikes moters reikš-
go rankdarbius, porcelano dažy
mą, literatūrą. Buvo religinga, 
vakarais visa šeima melsdavosi 
kartu. Mirė Baltuose rūmuose 
1892 m.

Prezidento gerbiama žmona

Ida McKinley — 25-to prez. 
žmona, buvo invalidė moteris, 
tačiau prezidentas ją vis traukė 
viešumon. Priėmimuose jis sto
vėdavo šalia jos kėdės, laikyda
mas ranką ant jos peties. Ofi
cialiuose pietuose ji sėdėdavo

mę ir jos misiją svetur, o taip 
pat išreiškia jo gražius linkėji
mus ateičiai.

Tolimesniuose rašiniuose vis 
kalbama apie Katalikių Moterų

mijos laureatę, ir apie jos le- 
gendarinę scenizuotą apysaką 
“Devyngalvį”, kun. P. Ažubalis 
— apie kryžių Lietuvos kanki
niams Midlande, apie dr. M. Gim 
butienę-Alseikaitę, apie rūbus,

draugiją, kaip reikšmirigą su- šeimininkių kampelis, kurį veda
Br. Pabedinskienė ir kit. Nume
ris išleistas gana gerame popie
riuje ir su daug iliustracijų. 

Linkėtina ir toliau “Moteriai’

kaktuvininkę. Tuo reikalu at
spausdintas atskiras apžvalginis 
straipsnis; dr. A. Užupienė ra
šo apie draugijos atsikūrimą Ka 
nadoje, Iz. M. pateikia minčių, ne,paįisti savo veiklos kely ir
apie draugijos kūrėją Magdale 
ną Galdikienę-Draugelytę. To
liau ir pati draugijos kūrėja —

dargi savo kelionę pas skaityto
jus padažninti.

mona e ucy , nes ne a o- prezj(jent0 dešinėje. Jis net rū-Į veteranė M. Galdikienė paduoda 
o įmus s įpriuosius gėrimus, mų etiketą bamdė taip pakeisti,' pluoštą prisiminimų. Tenai pat 
e. r vyng an e įsgin i iš a - ka<j patarnaujama pir- ’ randame žurnalo redaktorės Iz.

tųjų Rūmų. Ji įvedė rytines pa- ma prezidentp. Per 4 savo būvi-! Matusevičiūtės nekrologinio sti-
maldas ir giesmių „iedojimą sek mQ metl,g Baituose rūmuose ji į liaus straipsnį apie a.a. Veroni-
madienio vakarais. Augino 8 vai 
kučius.

Lucretia Garfield — 20-to pre 
zidento žmonai, neteko daug 
pasidarbuoti Baltuose Rūmuose, 
nes, nepraslinkus keturiems mė
nesiams po inauguracijos, jos 
vyras buvo peršautas ir greit! 
po to mirė.

Pirmoji nuotaka Baltuose 
Rūmuose

Francas Cleveland — 22 
24-to nrez. žmona -

ir

numezgė 3,500 pirštinių bei ko
jinių ir jas paaukojo bažnyčių 
bazarams parodoms ir (pan. Pre
zidento nužudymo metu ji buvo 
kartu su iuo.
1000 svečiu dukters vestuvėse 

Elith Raosevelt — 26-to prez. 
žmona, buvo pirmoji rūmų da
ma kuri turėjo savo kabinetą ir 
sekretoriatą. Ji labai taktiškai 
išlygino visus nesusipratimus ka 
bineto galvų žmonų tarpe. Ji ir
jos vyras mėgo linksmą gyveni-

. , _ __ P11™0)1 mą Augino 6 vaikus, kurie, kai oi nuotaka Baltuose Rūmuose ir jų .... . , ......I a , - | ir tėvai, mėgo sportą, jodmeji-antroji dukrele — pirmasis ku- . , , . .... _ ,I J . i , . mus; medukais važinėjo po Bal-dikis, gimęs prezidentui Baltuo-1, . _ , .... , ,■ D.-. ” L tliJU rūmų sąles, slidinėjo laip

pa vargusiam
/viui pasiremti lazdą. (psl.73)

Iš poetės galima daugiau ko 
tikėtis

Kaip pastebėjome anksčiau, 
vėlyvesnį eilėraščiai yra geresni. 
Jeigu tokia pažanga bus, iš poe
tės galima daugiau" ko tikėtis, 
negu ji šiuo rinkiniu parodė. Iš 
debiutantės daug ir negalima rei 
kalauti, tačiau ir debiutantui rei
kia priminti klaidas, kad į jas 
atkreiptų dėmesį, nors recenzi
jomis niekas nieko dar neišmo-

ką Karvelienę-Bakšytę. Dar to
lėliau M. Galdikienė rašo apie 
dr. Karvelienę kaip apie buv. 
nepakeičiama visuomenininke, 
M. Krupavičius paduoda pluoš
telį prisiminimų apie prel. Povi
lą Januševičių, kaip apie ypa
tingai daug pasidarbavusį Lietu
vių Katalikių Moterų draugijos 
organižavimo darbe.

Petronėlė Orintaitė duoda sub 
tilų eilėraštį “Ilgesys”, Ona 
Krikščiūnienė rašo apie pirmą
jį moterų suvažiavimą Lietu
voj. Toliau atspausdinta t. J. 
Kubiliaus, S.J., paskaitos, skai-

Stalo dekoravimas Kalėdoms
Kiekvienos šeimininkės pasididžiavimas yra skoningai padeng
tas stalas šventėms, pobūviams bei kasdieną — savo šeimai.

se Rūmuose. Jie vedė Mėlynojoj!^ turėklais. Kąrtą jaunesnysis tytos per K.L.K.M. dr-jos su-
aa iT? * 6--U Y,arPU’ Pa. ar^’l sūnus Archie net gyvą arkliuką važiavimą Toronte 1957.VII.3, 
tu iš balty rožių. Ceremonijų me . . ~ —
tu skambino visų bažnyčių var
pai Wasbingtone ir laivyno kie
me dundėjo armotų šūviai. Vis
kas skendo gėlėse.

Frances atidarė Baltuosius 
Rūmus publikai trečiadieniais, 
penktadieniais ir šeštadieniais 
ir visus lankytojus pati steng
davosi asmeniškai pasveikinti.
Tačiau kartais jų būdavo tiek 
daug (9000), kad net sargyba 
turėdavo stovėti prie jos kam
barių, kad ji galėtų pailsėti. Ji 
buvo labai nuoširdi ir dėlto ją 
visi mylėjo. Pirmajam preziden
tavimo terminui pasibaigus, tar 
nai verkė ją atsisveikindami, bet 
ji raminančiai pasakė: “Viską 
gerai prižiūrėkite, po ketvertų

(poni) keltuvu įsivedė į Baltuo- santrauka, O. Labanauskaitė pa
sius rūmus ir keltuvu jį užkėlė 
į žaidimo salę.

Edith į savo dukters, vad. 
“Princess Alice”, vestuves 1906 
m. sukvietė 1000 svečių — tai 
buvo didžiausios iškilmės Bal
tuose rūmuose. Ji mirė 87 m., 29 
metais vėliau už savo vyrą.

(Bus daugiau)

Tirpstantis muilo 
įpakavimas

Greitu laiku šeimininkė galės 
muilą su įpakavimu mesti į skal 
biamąją mašiną — išrasta įpa
kavimo medžiaga, kuri tirpsta 
vandeny.

AUKSINE MOTERIS
PRANYS ALŠftNAS, Kanada

Štai ir vėl atkeliavo pas mus matome Kanados Lietuvių Ka- 
— vyrus ir moteris — nauja ir, talikių Moterų draugijos centro 

kė rašyti. Jos labiau reikalingos nuoširdžiai visų laukiama vieš-! valdybos atsišaukimą į lietuves 
skaitytojui, kad galėtų orientuo- nia Kanados Lietuvių Katalikių 1 moteris išeivijoj ryšium su auk- 

Moterų draugijos leidžiama “Mo 1 sine organizacijos sukaktimi. Tatis, o ne kūrėjui. Poetė poetinių 
priemonių nenaudoja, tai jų rin
kinyje ir netenka jieškoti.

Stasė Prapuolenytė, Mieli žo
džiai, 85 psl. Atžymėtas kaip

riausias. Čia yra ir gal pats ge- i 1956 m. Ventos leidinys. Tiražas 
riausias rinkinio eilėraštis “Mie- 500 egz. Viršelis daii. Tel. Va 
Ii žodžiai” ir kiti du į jį pana-’ liaus.

Moterys Baltuose rūmuose
ALEKSANDRA EIVIIENft, Chicago, III.

Nesuprasta moteris Vėliau turėjo pergyventi ne tik
Mary Lincoln — 16-to prez. savo kelių vaikučių mirtį (Wil-

žmona, buvo blogiausia supras
ta moteris Baltuose Rūmuose. 
Ji mėgo ekscentriškumus, už ką

teikia straipsnį apie Lietuvos 
moterų socialinę veiklą, paduo
dama Šv. Tėvo žodį moterims, 
Z. Daugvainienė rašo apie Ka
nados L. K. Moterų draugijos 
suvažiavimą, artėjančių Kalėdų 
šventinei nuotaikai atspausdin
tas Fulton Ousler “Bėgimas į 
Egiptą” — L. M. vertimas, at-

Iš moterų veiklos
★ Moterys ypatingai pasižy

mėjo jaunimo literatūrinių pre
mijų iškilmėse Toronte. Iškil
mes suruošė ir kalbą pasakė Ka 
nados Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros fondo pirmininkė Iza
belė Matusevičiūtė. Programą 
gražiai ir sklandžiai pravedė E- 
lena Stepaitienė. Vieną iš* trijų

ma Jaunimo namuose, jėzuitų 
rūmuose, pradedant šv. mišio- 
mis 10 vai. ryto.

spausdintas vaikų literatūros mecenatų, Lietuvių Katalikių Mo
laureatės Sonės Tomarienėg žo
dis aipie vaikų literatūros idea-

terų dr-jos skyrių Toronte, gar 
bės prezidiume atstovavo to sky

lą. Katalikių Moterų skyrių veik riaus pirmininkė Daugvainienė. 
la Kanadoje, B. Šlepetytės-Venc Dainavo operos solistė V. Jo- 
kuvienės rašinys apie lietuves nuškaitė, padainuodama 15 dai- 
Pasaulio Katalikių Moterų Or- nų programą gražiai paįvairino 
Sanacijų unijoje - UMOPC, sayo kfl skaitymu to raka. 
apie Nekalto Prasidėjimo seserų ...
veiklą Toronte, Pabaltijo Mote-,™ Premijos laureate Šone Pipi
rų tarybą Kanadoj, literatūros raitė-Tomarienė, kuriai buvo į- 
ir meno apžvalga — apie Sonę teikta premija už 2 veiksmų vai-

Didelės kojos dabar madoje
Jei dėvite batukus didelio nu

merio, šį sezoną jūs esate mados 
augštybėse.

Pagal Delmano Josephi, kū
rėją pačių moderniškiausių ba
tų 6B dydis ar didesnis yra ide
alaus stiliaus dydis. Jis prana
šauja: “Modernioji moteris su 
natūraliai maža koja mėgins 
tai paslėpti, nešiodama batelius, 
ilgokus pirštuose”.

Josephi taipgi sako, kad ma
ža koja yra taip nevietoje su 
1957 metų drabužiais, kaip per
smaugtas liemuo, lyg skruzdė
lės, iškimšti sijonai, kaip seno
vėje ar dažytos lūpos rožės 
pumpuro pavyzdžiu (Senovės

Tomarienę, vaikų literatūros pre idinimą “Devyngalvis”. Premijos kino aktorių prasimanymas).

Pyragas advento sekmadieniui
ST. STASIENft, Cleveland, Ohlo

teris”, šiuo kartu jau naujos re
daktorės, Izabelės Matusevičiū
tės, suredaguota.

Šis žurnalo “Moteris” nume
ris yra 4-tasis šiais metais ir 
9-tasis nuo žurnalo atsteigimo 
Kanadoje. Numeris — jubilėji- 
nis, nes šiemet suėjo lygiai 50 
m. nuo sušaukimo Pirmo Lietu
vių Katalikių Moterų suvažiavi
mo Kaune,' kuris davė pradžią 
Lietuvių Katalikių Moterų drau
gijai.

proga nusakomi draugijos dar
bai išeivijoje ir nusistatytos jos 
veiklos gairės ateičiai.

Toliau seka pora gana reikš
mingų ir nuoširdžių sveikinimų. 
Pirmajame vysk. V. Brizgys, pa 
brėžęs jog “Kas galėjo kada 
spėlioti, kad “Moteris” savo pen 
kiasdešimtus metus minės taip 
toli nuo Lietuvos”, toliau svei
kinimo žodžiuose šitaip teigia:

"Kalbant apie “Moterį”, nėra 
kaip kalbėti tik apie laikraštį,

Advento sekmadienio vakarą 
paprastai praleidžiame šventiš
koje laukimo nuotaikoje. Prie 
dengančių žvakių gurkšnojama 
arbata ar kava, vynąs, klauso
ma muzikos... Mėgstama kuo 
nors pasigardžiuoti ir svečius ipa 
vaišinti. Tad pamėginkim šį kar
tą pritaikytai žiemos sezonui pa
gaminti šį apelsininį pyragą, ku- šaukšto,

ris savo kvapsniu ir skoniu su
kelia puikų apetitą.

Apelsininis pyragas
Imti:

Sviesto (nesūdyto) ’/2 puodu
ko,

Cukraus 1 puodukas, 
Kiaušinius 2,
Vanilijos ekstrakto valg.

“Moteris”, kaip ir kitais kar-1 neka|bant apie jo ^idėjas, skai- 
tais, ją dar redaguojant S. Pra- Įytojas 0 “Moteris” per visą
puolenytei, buvo ir tebėra pui
kus, turiningas ir savo išvaizda 
patrauklus leidinys, dabar pa
sipuošęs nauju viršeliu, pieštu 
dail. Noros Kųlpavičienės. Vir
šelio piešinyje matome auksuo
tą verpstelę, kuri esanti kaip 
simbolis moters darbštumo ir joH

lie mirė Baltuose Rūmuose), bet 
ir vyro nužudymą. 1875 m. dėl 
nervų pakrikimo kurį laiką ji 

daugelio buvo kritikuojama. Ji1 turėjo pabūti psichiatrinėje li- 
darė daug gero, bet tas viskas goninėje.
dažnai atrodė netaiku ir nevio-! Mary norėjo daug ką įrengti 
toj, dėl ko daug kas sakydavo, > Baltuose Rūmuose, bet visko 
kad ji tik sunkino Lincolno gy- turėjo atsisakyti, nes pilietinio,
venimą, kuris pilietinio karo me, karo metu, anot prez. Lincoln,I Parc,£,nKumo- . 
tu ir taip jau buvo sunkus. Ta-l"Boys at the front needed boots| Jubilėjinėje "Moteryje” aps
čiau ir Mary gyvenimas buvo and blankets'’ labiau, negu Bai-itu gana gražios skaitymo me-
U« lengva*;. prie pamotės, 11 i< ji rūmai pagerinimų I' viso,

laiką yra gi jų sielų spindulys”
Prel. Myk. Krupavičius savo 

sveikinimo rašinį pradeda šito
kia ruikia įžanga:

“Mes išeiviai, kaip tas akme
nėlis, nuo Lietuvos ir lietuvy
bės kalnelio jau serokai įsisma
ginę ritamės žemyn. Nesulaikys 

pasinersim svetimybių balon 
’r tik atminimas pasiliks, kad 
čia lietuvių gyventa. Toliau gar-

uoskbne kalėdines dovanas 
Moteris su lakia fantazija gali sukurti šias nekasdieniškas supa
kuotas dovanas, čia yrą keletas būdų kaip supakuoti kalėdines 
dovanos ir jau papuošti.♦Ižiago*. Pirmnjame puslapyje bus prelatas nusako, peržvelgia

Apelsino torkuotos žievės 2 
valg. šaukštus (be kaupo),

Baltų razinkų '/2 puoduko,
Korinkų *2 puoduko,
Kapotų riešutų ’/_> puoduko,
Miltų 2 puodukus,
Ger. sodos 1 arbat. šaukštelį,
Druskos 1/4 arbat. šaukšt.,

• Sviesto pasukų 1 puoduką. 

Gaminti:

Sviestą su cukrum gerai iš
sukti. Paskui sudėti kiaušinius 
(gerai išplaktus baltymą ir try
nius kartu), vanilijos ekstrak
tą, apeis, žieves, razinkas, ko- 
rinkas, kapotus riešutus ir ge
rai išplakti. • Persijotus miltus 
sumaišyti su soda, druska ir su
dėti į paruoštą masę ir Vėl gerai 
išsukti, dadėjus sviesto pasukas. 
Supilti į gerai pateptą riebalais 
formą ir kepti prie 350° P. 30 

i minučių. Iškepus ir ataušinus, 
supjaustyti keturkampiais ga
baliukais. Norint, galima pyrago 
viršų pertepti žemiau duodamu 
kremu, d paskui pjaustyti. 
Kremas:

1 2 puoduko sviesto ištrinti su 
2 puod. cukraus. Pridėti 2 valg. 
šauksi, balto vyno. Gerai išsukti 
ir pertepti atvėnutų pyragą.


