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O K U PAŽANGA NEPRIKLAUSOMOJ LIETUVOJ 
DR. V. MANELIS, Chicago, 111. 

Nepriklausoma Lietuvos val
stybė, egzistavusi palyginti ne 
taip ilgą laikotarpį tarp dviejų 
pasaulinių karų, rodė didelio 
gajumo ir progreso pavyzdžių 
Įvairiose gyvenimo srityse, 
tarp jų, žinoma, ir ūkinėje sri-

Visa eilė naujai pastatytų ge
ležinkelio ruožų ir plentų, kaip 
Amalių - Telšių — Kretingos 
geležinkelis, Žemaitijos plentas 
ir k t , Klaipėdos išugdymas į 
modemų Baltijos juros uostą, 
pradžia savo prekybos laivyno, 

We- Ilgokas laikotarpis prieš j Mariampolės, Panevėžio, Pa-
Nepriklausomybės atstatymą, j venčių cukraus fabrikai, Kau-
o ypač laikotarpis po Neprik-1 no, Panevėžio, Šiaulių, Kretin-
lausomybės praradimo Lietu
vos teritorijoje, ūkiniu požiū
riu žvelgiant, pasižymi sveti-
iftųjų priespauda, jų įvairiomis 
machinacijomis ir paprastu ne
išmanymu arba grubiu išnau
dojimu. Ir šitame niūriame sve 
€ i«ųjų okupantų fone Neprik
lausomos Lietuvos valstybės 
atsiekti ūkiniai laimėjimai dar 
ryškiau sužiba savo turiniu ir 
apimtimi. 

Sava pastovi valiuta 
Kokie yra pagrindiniai Ne

priklausomos Lietuvos valsty
bės ūkiniai laimėjimai? 

Vienu iš didelių laimėjimų 

gos skerdyklos, grudų eleva-
toriai, apie pora šimtų moder
nių pieninių, tekstilės, gumos, 
popierio ir visa eilė kitų fab
rikų — tai vis tiktai atskiros 
dalys spalvingame ūkinės kū
rybos vain'ke. Kai kuriose pra 
monės įmonėse, kaip pav., Ame 
rikos Lietuvių Akcinėj B-vėje, 
"Drobėje" ir kt. sumaniai pa
sireiškė amerikiečiai lietuviai 
su savo kapitalu. 

Besistatančios pradžios, vi
durinės, amatų ir augštosios 
mokyklos kasmet pareikalau
davo milioninių sumų, kurios 
buvo sudaromos kietai dirban-
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nimą Nepriklausomybės p r a - ( S t a s y S LaUClUS 
džioje su tuo, kas buvo atsiek
ta 1939 m., vsi sutinka, kad 
pažanga buvo padaryta labai 
didelė. Ir sodybos, ir laukai, ir 
gyvuliai, ir visa ž. ūkio orga
nizacija rodė visiškai kitą vaiz
dą negu tas, kuris anksčiau bu
vo. Pravesta žemės reforma, iš 
skirstyti kaimai j vienkiemius, 
gražiai pradėti žemės nusausi
nimo ir pelkių sukultūrinimo 
darbą', sukurtas žemės ūkio 
kooperatyvai tinklas (prekybos, 
kredito, pieno perdirbimo ir 
kt.) su tvirtomis centrinėmis 
organizacijomis ir moderniomis 
žemės ūkio produktų perdirbi
mo bei rinkai paruošimo įmo
nėmis, pasukta, žemės ūkio 
kryptis pirmon eilėn gyvulinės 
kilmės produktų gaminimo link 
me — vis tai reikšmingi že
mės ūkio progreso rodykliai. 

Lyginamoji ž. ūkio pažanga 
Kalbant apie pažangą, žino

ma, nereikia būti akliems super 
latyvų mėgėjams ir užmerkti 
akis prieš neišspręstas proble
mas pažangos kelyje arba da
ryti išvadas apie ūkinį gerbū-

MES GR[ŠIME 
Mes grįšime"! rašo poetai. < 
Netrukus"! kaikas pranašauja. 
Štai, žemės gimtosios, žiūrėkit, 

Išsaugojau duonterbėj saują"! 

Mes paniekos būsim patyrę 
Ir svetimo trupinio skonį. 
Bet žemę pajudins dar vyrai, 
Kaip kurstė kadaise Maironis! 

Palaimins laukus pilksermėgis, 
Raudonąjį lažą atlikęs. 
Kitais pasines tada bėgiais 
Tautos ir valstybės dalykai. 

Kitokį Vasario paradą 
Priims vyriausybė tais metais. 
Nešūkaus divizijos vadas, 
Nė rauto nebus diplomatams. 

Bet kunigo kalinio žodžiai 
Kiečiausią lietuvį pravirkdys, 
O himnas, kaikam nusibodęs, 
Sudrebins net išgamos širdį. 

Tad, maršą orkestrui sugrojus, 
Pro kuklią medinę tribūną 
Žygiuos, nors ne taip jau į koją, 
Respublikos dukros ir sūnūs. 

tenka skaityti savos valiutos 
(lito) įvedimą ir jos pastovu
mo išlaikymą. Prieš antrą pa
saulinį karą litas visoje Euro
poje buvo žinomas, kaip visiš
kai gera ir patikima valiuta; 
litai daugeliu atvejų buvo sta
čiai graibstomi ir, kaip valiuta, 
jie nieku neatsiliko nuo kitų 
pasaulio galybių pinigų, pa
ženklintų ar tai karalių, ar tai 
įvairių garsenybių, ar liūtų bei 
erelių vaizdais ir vardais. 

Tvirta ir patikima sava va
liuta nebuvo koks nors atsitik
tinis reikalas arba kieno nors 
asmeninis nuopelnas. Tie žmo
nės, kurie valiutos įvedimą or
ganizavo ir vėliau buvo įparei
goti ja rūpintis, parodė geros 
orientacijos ir sumanumo, bet 
tai yra tiktai dalis viso komp
likuoto reikalo. Pati valiuta 
daugeliu atžvilgių yra atspin
dys viso krašto ūkinio gyveni
mo. Kad valiuta būtų tvarkoje, 
reikia, kad ūkinių gerybių ga
myba ir jų apyvarta krašte 
būtų atitinkamoje augštumoje, 
kad krašto užsienių prekyba 
būtų tvarkoje ir kad visas at
siskaitymas su užsieniu būtų 
išlygintas. 

Pramonė, prekyba 
Čia suminėti pagrindiniai da

lykai (t. y. prekybinis ir mo
kamasis balansas, žemės ūkis, 
pramonė ir prekyba) ir visa 
eilė kitų ūkinio gyvenimo sri
čių (kaip pvz. kreditas, viešieji 
finansai, susisiekimas ir kt.) 
Nepriklausomoje Lietuvoje gra 
žiai plėtėsi, evoliuciunavo, su
teikdami gerų vilčių ateičiai. 

Lietuvos Bankas Kaune 
čios, apdairiai taupančios ir 
švietimo reikalams protingai 
investuojančios lietuvių tautos. 

Krizė ir pažanga 
Kaip visame pasaulyje, taip 

ir Lietuvoje, nebuvo apsieita 
be ūkinių sutrikimų, pasireiš
kusių tarptautinės ekonominės 
krizės metu, kuri prasidėjo 
1929 m. pabaigoje, šis, vadina
mas, depresinis biznio ciklo 
tarpsnis Lietuvą, kaip agrarini 
kraštą, pasiekė kiek vėliau ir 
kelerius metus vargino krašto 
gyventojus, kol pagaliau ūki
niai sunkumai, savo šaknis tu
rėjusieji už Nepriklausomos 
Lietuvos ribų, po kurio laiko 
kaip ir pranyko. 

Pagal anuo metu veikusios 
Tautų Sąjungos statistinius 
duomenis bendras pramoninės 
gamybos indeksas buvo (1929 
m. = 100): 
Metai Lietuvoj Visam pasauly 
1937 272.0 102.5 
1938 309.4 125.8 
1939 354.2 128.7 
(Duomenys iš A. šimučio kny
gos "The Economic Reconstruc 
tion of Lithuania After 1918", 
p. 71) . 

Iš to matyti, kad Lietuvos 
ūkis prieš antrąjį Pasaulinį 
karą po depresijos buvo žymiai 
daugiau atsigavęs, kaip eilės 
kitų kraštų ūkis, kurie su savo 
žema produkcija mušė bendrą
jį indekso lygį. 

Žemės ūkis 
Pagrindinį Lietuvos gyvento

jų verslo šaltinį sudaro žemės 
ūkis. Kas turėjo progą paly
ginti Lietuvos ūkininko gyve-

vį, sakysime, tarp 1939 m. 
Lietuvos ūkininko padėties ir 
1953 m. Chicagos apylinkei ar 
Iowos valstybei tipingo farme-
rio padėties. Šių eilučių tiks
las nėra neišspręstų Lietuvos 
žemės ūkio problemų iškėlimas, 
bet užakcentavimas fakto, kad 
lyginamoji ž. ū. pažanga Nepr. 
Lietuvos valstybėje buvo labai 
didelė ir ji buvo didesnė, negu 
visoje eilėje kitų Europos kraš 
tų ir žymiai didesnė negu bet 
kuriuo kitu metu ,kai Lietuvos 
kraštas buvo svetimųjų tvar
komas, š i s faktas Lietuvos ūki 
ninką, tą pagrindinį ūkinių gė
rybių gamintoją krašte, persta 
to tokioje šviesoje, kurioje pa
matome daug gražių dalykų, 
sukurtų jo sunkiu darbu, o pa
sitaikantieji šešėliai šioje švie
soje dar nėra dėmės. 

«> 
Verta nepriklausomybės 

Lietuvių tauta, parodžiusi 
tokį didelį gajumą, veržtą ir 
sumanumą iš lieso palikimo ir 
kuklių gaminių krašto resursų 
sukurti paminėjimą bei pasige
rėjimą pelnančius ekonominius 
laimėjimus ir žemės ūkio, ir 
pramonės, ir prekybos, ir susi
siekimo, ir visose kitose ūkio 
bei jo organizacijos srityse, rel 
kalinga yra ne svetimųjų glo
bos, tuo labiau ne dvidešimto
jo amžiaus vergo ar baudžiau
ninko dalios, bet ji yra verta 
nepriklausomo gyvenimo ir to
kių sąlygų, kuriose jos kūry
binga ūkinė iniciatyva vėl ga
lėtų laisvai ir produktimgai pa
sireikšti jos pačios gyventojų 
ir visos tarptautinės bendruo
menės labui. 

•jraararaiF" 

Pradės ne nuo vėliavų miško, 
Nešvysčios kardais karininkai. 
Vaikai pasirodys išblyškę, 
Našlaičiai praeis plikakinkiai. 

Po jų vėl ne stambiosios žuvys 
Išplauks, bet žmogeliai vienplaukiai 
Švarkeliais, dėmėtais nuo spjūvių 
Už meilę, už darbą ir auką. 

Praeis basnirti partizanai 
Skylėtom nuo kulkų milinėm, 
Kur ateitį tavo ir mano 
Klaikiausią laikotarpį gynė. 

Paskm pražygiuos paprastutės 
Agotos greta Marcijonų, 
Kur nešė per speigą ir liūtį 
Kovotojams ginklą ir duoną. 

Kaip šmėklos praeis, kaip šešėliai 
Tautiečiai, iš Sibiro grįžę. 
Jie neš ne plakatą iškėlę, 
O savo ramintoją — Kryžių. 

Praeis ir jaunimas rikiuotėj 
Su randais ir Kocho bacilom. 
Kaikas ims iš publikos ploti, 
Nuliūdusioms motinoms tylint 

O vietoj patrankų ir tankų, 
Mergaitėms eglėšakius barstant, 
Praneš veteranai ant rankų 
Visų nužudytųjų karstą. 

KeU atašė, tartum vienas, 
Pakels tad rankas prie kepurių. 
Ir bus nesvarbu mums tą dieną, 
Ar kas pripažino "de jure". 

•awnr"'r.",'i" 
Stasys Laucius, neseniai laimėjęs premi

ją dramos konkurse, yra parašęs dar ne
spausdintą poemą "Respublika", kurios pa
skutinius posmus čia dedame. Poetas ir dra 
maturgas Stasys Laucius gimė 1897 m. 
Spalio 11 d. Kelmėje, Raseinių aps. Gimna
ziją baigė 1917 m. Petrapilyje, po to pate
ko į Karo mokyklą. Lietuvos nepriklauso
mybės kovose dalyvavo savanoriu; iš kovų 
išėjęs kapitono laipsniu, nuo 1921 m. per 
dvidešimt su viršum metų dirbo moky
tojo darbą ir kartu buvo produktyvus spau
dos darbuotojas bei rašytojas. Šiuo metu 

rašytojas Laucius gyvena Nottinghame, Anglijoje. 
Pirmoji Lauciaus eilėraščių knyga "Pirmoji Banga" pasi

rodė 1927 m., po metų išeina jo "Satyros", satyrinės poezijos 
rinkinys, dar po metų matome dalyvaujant "Pirmo dešimtme
čio" poezijc* antologijoje, 1932 metais Vytauto Didžiojo Komi
teto konkurse buvo išskirta ir to komiteto lėšomis išleista Lau
ciaus poema "Vytauto karžygiai". 

Dalyvaudamas eilėje dramos konkursų, Laucius net 4 kar
tus yra laimėjęs premijas. Pažymėtinos jo dramos "Signalas" 
"Žydinti žemė", "Kelias iš pelkių", "Laisvės kelias", "Ugnini? 
ratas" ir naujausioji, dar niekur nespausdinta ir nevaidinta 
Kultūros Fondo premijuotoji drama "Ponios Žydrienės bendra
butis". 

Periodinėje spaudoje slapyvardžiu Stella keliolika metų su
tikdavome St. Lauciaus aktualių eiliuotų satyrų. "Respubli
kos" poemoje randame taip pat satyrinių elementų. Šio veikalo 
sankūra rodo "Respubliką" esant naujovišką poemą: Fragmen
tinis pobūdis, lyrinio momento vyravimas, pagrindinių perso
nažų stoka, ritmo įvairumas ir kt. Šitokios poemos pradinin
kais pas mus laikytini keturvėjininkai R i m y d į ir Tilvytis. 

ĄŽUOLINES DURYS 
Pirmą premiją laimėjusi novele 

NELĖ MAZALAITE, Brooklyn, N. Y. 

Jeigu šie, paskutiniųjų metų, 
viesulai nebus išrovę, jūs grįžę 
galėsite įsitikinti, kad kryžius, 
kuris stovi prie įvažiavimo į 
Akmenalių kaimą, tebėra toks 
pat tvirtas, kaip tą dieną, kada 
jį iškėlė, įleisdami taip gi že
mėn giliai, kaip daroma su daik 
tais, kurie turi ilgai ištverti ir 
liudyti įvykius. j 

Pro tą kryžių vienas kitas 
Akmenalių kaimo žmogus prava 
žiavo ar praėjo, kai 4raukėsi iš 
savo žemės dabartinei tremtinių 
kelionei — ir nebųfo tokio, ku
ris nebūtų n u d e n g ę savo gal
vos ir nepakėlęs akių augštyn. 
_ .. . . . . j . , r Kasy.Oja Neie iviazaiaite įsKyJa 
O reikėjo gerai a tverst i galvą, k a i p v i e n a i š p a c i ų pajėgiausių 
nes augštesnio kryžiaus nebuvo i lie;uvių moterų beletrisčių. Vieną 
niekur kitur. Jeigu dangus bū- P° k i t o Jį W » į literatūrinius kon

kursus. Paskutinis J JS laimėjimas 

NELĖ MAZALAITft 
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na mėlynas, žiūrint, atrodyda
vo, kad kryžiaus viršūnė plau
kia toje mėlynėje, iš pilkos die
nos išsiskiria savo ūgiu, o balti 
debesys praeidavo jo kraštu, 
kaip drobė, kuri nušluosto dul
kes nuo šventenybės. Jis visas 

pirmoji premija "Draugo" no
velių konkurse. Premijuotą novelę 
čia ir pradedame spausdinti. Nele 
Mazalaitė yra gimusi Darbėnuose, 
Kretingos apskrityje. Gimnaziją 
baigusi, ji kaikurį laiką buvo 
provincijos ir Kauno įstaigų tar
nautoja. Iš pradžių ėmė bendra
darbiauti periodinėje spaudo;'e: 

suskeldėjęs, ilgomis siauromis Ryte, N. Vaidilutėje, Ateityje, -N. 
plyšėmis, tai buvo lyg raukšlės Romuvoje, židinyje, Dienovidy ir 

kitur. Rase eilėraščius, apysakas, 
noveles, legendas. Jos kūriniuose 
gausu remanlikos, puošnus stilius, 
apstu poetinių elem2ii ų. Jcs pa
rašytosios knygos: Miestas, kurio 
nėra, Pajūrio moterys, Karaliaus 
ugnys, Apversta valtis, Mėnuo, 
vadinamas medaus, Legendos apie 
ilgesį, Gintariniai vartai. 

rimtame veide, ir jis atrodė ži
las, nes tos plyšės užtrauktos 
pilkais žalsvais kiminais. Ir 
tarp augštai iškeltų kryžiaus 
skersinių D'evo Kančios ženk
las ramiai ilsisi, tarytum laiko
mas tvirtų rankų. Gi tokiame 
augštume, kad vidutinis žmoge* 
lis siektų savo galva, įdubimuo
se pažaliavę, iškirsti metai 

1860. 

Kas gi siaubingo buvo atsiti
kę čia, tais minimais metais? 
Ar siautė maras, ar krito gy
vuliai, gal būt, sausros išdegino 
dirvas ligi žemės vidurių, ar 
šulinių vanduo nešė ligas, o gal 
žmonės taip badavo, kad grau
žė medžių žieves? Kodėl pasta
tė čia atminimų kryžių — padė
kai ar atgailavimui? 

Nieko nebuvo. Karališkieji 
Akmenalių žmonės gimė, gyve
no ir mirė nekitaip, kaip visur. 
Jų žemė buvo vidutinė, jų var
gai taipgi: kas netingėjo ir kam 
vyko — tas pragyveno neblo
gai ir dar skatiko nestigo, kam garsėja dora ir blaivumu, o kas 

tarė — "taigi, ar verš ūkas at
sirado, kaip nepaminėsi jo gim
tos dienos — juk ir defcesėlia' 
palakto jauną, daigelį." — 

Ką jau bekalbėti apie vestu
ves — ko vertos jaunos dienos, 
jei jų nepragersi per paskuti
nes tris lir per penkias nesigailėsi 
pagiriodamas. Mokėjo jie atsi
kirsti visiems priekaištams, nors 
jie buvo užkliūnami už tai be 
perstojo, ir tai. ne kieno kito, 
kaip klebono, ir ne kur kitur, 
kaip iš sakyklos. Žinoma, negi 
malonu girdėti, jei taip sako: — 
"Jūs, akmenališkiai, esate kaip 
liūnas, kuriame laikosi kniuisiai, 
pikto drugio nešiotojai". — Ar
ba taip: — "Širdis plyšta gir
dint, kaip tolimiausi pasviečiai 

nesisekė — tas skurdo, o kas 
tingėjo, to stogą ir Akmena-
liuose peršvietė saulė ir per
merkė lietūs. 

Retas nemokėjo melstis iš 
maldaknygės, tačiau nė vienas 
iš keturiasdešimt devynių kie
mų nebuvo vaiko išleidęs kuni
gu nei į kitokius mokslus. Jie 
garsėjo savo balsais — niekas 
taip skardžiai nedainuodavo dar 
bymetėse, niekas nekėlė tokių 
linksmų talkų, ir niekas su to
kiomis ūkaujančiomis garsio
mis giesmėmis neatlydėdavo baž 
nyčion savo numirėlių. Ir nie
kas taip neapgerdavo jų, kaip 
akmenališkiai. 

dedasi pas mus? Esame patys 
artimiausi kaimynai garbingos 
vietos, kur gimė ir augo Jo Ma
lonybė Žemaičių Vyskupas, ku
ris taip rūpinasi blaivybe, o ar 
esame verti to? Ir kas yra kal
tas ? Nevisi, ne -— nusidėčiau 
kaltindamas jus visus, mano ave 
lės — ačiū Viešpačiui, jau treti 
metai, kai jūs nuveikėte kirmi
ną, kuris įsigalėjęs sugraužia 
doro krikščionio dūšią, turtą ir 
vidurius. Negana to, jis kaip 
žaltys, sugundęs mūsų gimdyto
jus prarasti rojų, gundo ir jus 
į visus blogumus, kurie atima 
dangaus karalystę. Taip, sa
kau, jūs buvote narsūs, ir mes 

"Juk ne paršą atvežėm", j galėtume didžiuotis, kad ne tas 
sakė jie, kai buvo gėdinami ir 
ujami už tai, "juk kaimynas, 
juk gaspadorius, kaip neapgai
lėsi žmoniškai — juk tas gėri
mėlis iš Žemelės vaisių — tik
ros laukų ašaros". Jeigu reikė
jo apsiginti dėl krikštynų, jie 

vienas atkaklus savo nedorybė
je kaimas". — Ir dar kitaip, ir 
dar kitaip — žinoma, nemalo
nu, bet jie ilgainiui priprato ir 
apsiprato ir klebonas pagaliau 
pavargo, ar jam įkyrėjo kariau-

(Nukelta į 4 psl.) 

Prie partizano 
kapo 
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MŪSŲ KALBA 
TVARKO 

DR. P. SKARDŽIUS IR S. BARZDUKAS 

78, TERMINOLOGINIAI DALYKAI 
12. Kaltuvas ir kaltuvai 

"Lietuvių kalbos vadove" kaihivas yra bendrai nusakytas 
"įrankis kuolams ir kt. kalti". A. Vireliūno {varduose tevar
tojami daugiskaitiniai kaltuvai "tam tikras įtaisas kalstams 
(poliams) kalti, angį. piie driver, rus. koper". M. Niedermanno 
žodyne vartojamas kaltuvas "Locheisen" ir "kaltuvai "Schlag-
werk, Bohrgestell des Erdbohrers". V. Pėteraičio teduodamas 
kaltuvas "punch". Bet angį. punch yra tam tikras įrankis, pa
prastai trumpa plieninė lazdelė su įvairios formos galu, varto
jamas kam pragręžti, centrams išgręžti, varžtams iš skylės 
išmušti, vinių galvoms įvaryti giliau paviršiaus ir t. t. Taigi 
angį. punch vargiai gali atstoti naujadaras skylamušis, kuriuo 
V. Gailiaus žodyne verčiamas vok. Locheisen: Vadove vartoja
moji skylmusa, jau nepriklausomoj Lietuvoj sudaryta ir, at
rodo, patogesnė už skyliamušį (pl'g. ritmuša "pagalys ritiniui 
mušti") , iš tikrųjų tėra įrankis skylėms pramušti, akiklis", o 
kaltuvas yra įrankis kam kalti, pvz. mietams (basliams) vary-
ty, Varžtams iš skylių iškalti, varžtams į skyles įvaryti ir t.t. 
Šalia vienaskaitinio kaltuvo gerai tinka ir daugiskaitiniai kal
tuvai sudėtingesniam kalamajam įtaisui žymėti, tam, kas yra 
angį. pilc driver, pilė engine, vok. Schlagwerk, rus. koper; dėl 
darybos plg. mestuvai, mintuvai, vytuvai ir kt. . 

13 Keistuvas 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Novelę iš Lietuvos gyveni

mo "Der Erbe einer Liebe" 
atskiru leidiniu išleido Giebel 
ir Oelschlaegel leidykla Oste-
rodėje, Vokietijoje, pirma ją 
perleidusi per laikraštį. Para 

• N. Saldukas, lietuvis sa
lezietis, lietuvių komiteto pir
mininkas Kolumbijoje, yra pa
skirtas Agronomų Akademijos 
direktoriumi Ibagues mieste. 
Toje pačioje akademijoje kun. 

syta vokiečiu kalba, autorius j N. Saldukas prieš keletą me 
Medardus Bremeneck. Siužetas 
— iš romantiškų nuotykių vie
no vokiečių pareigūno antrojo 
Pasaulinio karo metu Lietuvo
je. Ties Šiauliais jis susipažįs
ta su našle vokiete grafiene, 
nuo senų laikų gyvenančia Lie
tuvoje. Pamilsta jos dukterį, 
kuri verčiama ištekėti už kito, 
bet vėliau su pamiltuoju šeimą 
sukuria. Lygiagrečiai vaizduo
jama tyli ir širdy paslėpta mei
lė vieno klaipėdiečio ir ligonės 
lietuvaitės, kuri miršta. Nove
lė ypatingu stiliumi nepasižy
mi, daug kur reportažinio po
būdžio, vokiškos dvasios, savo 
moralinėmis nuotaikomis mums 
svetima. 

• Prof. Pr. Jucaitis Chica-
goje, Illinois Technologijos In
stitute, yra cheminių projektų 
vedėjas. Jo globoje pravedami 
du biochemijos projektai, ku
riais norima padaryti pramo
nei svarbūs išradimai. Mūsų 
profesoriui talkina keturi asis
tentai. Prof. Jucaitis atlieka 

A. Vireliūno |varduose (79 psl.) vadinamas įtaisas elektros 
srovės krypčiai keisti, komutatorius. M. Niedermanno žodyne 
keistuvas yra "Stromwender, Umschalter, Kommutator", o V. 
Pėteraičio tai yra ' 'commutator, current-reverser" šalia per
jungiklis "change-over switch, commutator, V. Gailiaus žody
ne vok. Kommutator verčiamas keistuvu, Stroimvender — sro
vės keistuvu, komutatoriumi ir Umschalter — perjungikliu. Iš tuos projektus finansuojančius, 
šitų įvairių vertimų atrodo, kad keistuvas iš vienos pusės yra Vienas tyrinėjimas baigiasi bir 
komutatorius, angį. current-reverser, vok. Stroimvender, o želio mėnesį, kitas —- rugpjū-
perjungiklis - angfV change-over switch, vok. Umschalter, £io. Pramonės reikalui prof. 
iš kitos pusės keistuvas ir perjungiklis lyg yra tie patys įtai- i j u c a i č i o paruošiami du nauji 
sai, tik įvairiai pavadinti; pvz. M. Niedermanno žodyne keistu- i chemikalai Anksčiau prof. Ju-
vas tarp ko kito vokiškai verčiamas Umschalter, o V. Gailiaus j c e v į ^ j u s dėstė Gannon Kolegi-
žodyne šis vok. vertimas, Umschalter, jau yra perjungiklis. Bet 

tų profesoriavo, dėstydamas 
matematiką. Naujas direkto
rius jau perėmė pareigas ir va
sario mėn. 9 d. pradėjo naujus 
mokslo metus. Bogotos lietu
viai gail'si nustoję energin-
giausio savo centrinio asmens, 
bet — Ibague yra už poros 
šimtų kilometrų, taigi yra vil
ties, kad ryšys bus palaikomas. 

• Dr. Titas Narbutas parašė 
anglų kalba leidinėlį "4 Mar-
tyred Bishops", kuriame duo
da atvaizdus ir aprašymus bol
ševikų nukankintų vyskupų: 
Teofilio Matulionio, arki v. dr. 
Mečislovo Reinio, vysk. Vincen 
to Borisevičiaus, vysk. Pran
ciškaus Ramanausko. Leidinė
lis 13 puslapių, papuoštas pras 
mingu Juozo Domeikos virše
liu, išleistas labai laiku — bus 
galima Vasario šešioliktos pro
ga paskleisti. Teisingai knyge
lės įžangoje latvių vyskupas 
J. Rancans sako: "ši knygelė 
turėtų būti kiekvieno rankose". 

• Rašytoja Alė Nakaitė Ar-

• Kolumbijos Lietuvio re
daktorius kun. M. Tamošiūnas 
ruošiasi gegužės mėn. išleisti i 
savo r3daguojamo žurnalo prie 
dą ispanų kalba. Priedas nu
matomas išleisti trijų tūkstan
čių egzempliorių tiražu, tokio 
pat dydžio, kaip ir lietuvių kal
ba leidžiamas žurnalą?, apie 60 
puslapių. Numatyta duoti dau
giau fotografijų iš lietuvių gy-! 
venimo, apžvalginių straipsniui 
apie Lietuvą ir lietuvius. Tai I 
bus gera kultūrinė propaganda 
apie Lietuvą ir lietuvius, išlei
džiama gegužės mėnesį numa
tyto Kolumbijoje gyvenančių 
lietuvių kongreso proga. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7097 

GRovehil l 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIIJ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 West Marauette Bd. 

Telet. offtoo SKeley S-eittft 

DR. L. SEIBUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ROOSEVELT MEDICAL CENTER 
1212 So. Ashland Ave. 

Vai.: kasdien nuo 12:00—8:30 p. p. 
Krslil. 0410 So. Maplevrood 

Tclef. HEmlock 4-5445 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. REl iance 6-4410 

Reztd. mot. GKovehUl 0-0017 
Valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 

Trečiad. ir SėStad. pagal sutarti 

Dr. Donald F. Alexander 
KOJŲ SPECIALISTAS 

1347 So. 5Cth Ave., Cicero 50. UI 
Telef. OLympic 2-8200 

Priėmimo valandos: Plrmaa. ir ant-
rad. nuo 2 iki 5 ir 7 Iki 9 v. vak. 
Ketvirt. nuo 10 v. ryto Iki B v. vak. 
Penktad. nuo 10 vai. ryto iki 6 v. v. 
ir nuo 7—9 vai. v. šeSlau. nuo 1 v 
iki 4 v. p. p. 

Ofiso Ir buto tol. Oli. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49l.Ii Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 No. -Hltli Ct. 

Tel. ofteo HfC. 4 -««»», re*. PR. 0-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfleld Blvd. 

VAL: 1—4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

iš tikrųjų tai yra du skirtingi dalykai: vok. Stroimvender, Kom
mutator yra specialus įtaisas elektros srovės krypčiai keisti, 
o Umschalter yra įtaisas elektros srovei perjungti, t. y. jungik
lis įvairiems elektros srovės keliams nustatyti. Taigi komuta
torius (lot. commutator "keitėjas, pakeitėjas") lietuvių kalboj 
geriausiai gali atstoti keistuvas, elektros srovės keičiamasis 
įtaisas, o vok. Uumschalter — perjungiklis arba perjungtuvas. 

Toliau šalia komutatoriaus elektrotechnikoje dar vartoja
mas ir transformatorius. Tai yra tam tikras įtaisas elektros 
srovės įtampai keisti arba, VVebsterio žodžiais tariant, "an ap 
paratus for transforming an electric current from a high to a 
Iow potential vvithout changing the current energy, a conver-
ter". Vokiečiai šį įtaisą vadina Transformator arba Umspan-
ner, Umformer. V. Gailiaus žodyne vok. Transformator ir Um-
spanner verčiami transformatoriumi, o Umformer — formos 
pakcitėju ir (elektrotechnikos reikalui) keistuvu. Vadove trans
formatorius irgi vadinamas keistuvu. Tad ar gerai yra vienu 
ir tuo pačiu žodžiu vadinti du įvairius specialus įtaisus? Kal
biškai tai atrodo galimas daiktas: juk srovės krypties keitėjas 
ir srovės įtampos keitėjas visų pirma yra keičiamieji įtaisai, 
arba keistuvai. Bet norint griežčiau atskirti komutatorių nuo 
transformatoriaus, galima būtų pastarąjį vadinti perkaltu, 
"vok. Umformer, (t. y. formos pakeitėjas, performuoto jas) , 
Umspanner, angį. transformer, converter" arba perkeistuvu, o 
pirmąjį tik keistuvu. Sudarymo perkaltas galėtų būti panašiai 
sudarytas kaip pvz. perlaidas "šatra, jungianti vežimo pirma
galį su užpakaliu", pervarą* "(durų, staklių) varžtas" ir kt., o 
|H>rkeistuvas, kaip ir augščiau minėtasis pcrjungtuvas, galėtų 
būti pateisintas tokiais pavyzdžiais kaip a p vožtuvas "antvo
žas", prijungtuvas "prijuostė, užkabintuvas "pakaba" ir kt. 

planavimo, apykaitų darbus, 
palaiko ryšį su pramonininkais, j bačiauskienė, gyvenanti Detroi-

te, parašė psichologinį romaną 
iš lietuvių tremtinių gyvenimo. 
Vyriausias veikėjas yra mote
ris, kurios sielos nepajėgia pa
laužti nei moralinės kančios, 
nei labai sunkios ekonominės 
sąlygos. Be to, ta pati autorė 
turi parašiusi eiliuotą scenos 
veikalą, kuris tiktų vaikų teat
rui. 

P . S. 
(Bus daugiau) 

joję, Erie, Pa. Atvyko į JAV 
su profesoriams duodama iš
imtine viza. 

• "Bendrija", Europos lie
tuvių knygų leidykla, kurios 
administraciją sudaro Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos žmonės, kny
gų leidimų reikalu užmezgė san 
tykius su Lietuvių Rašytojų 
Dr-ja. "Bendrija" yra visuo
meninė institucija, kuriai pir
moje eilėje rūpi ne pelnas, bet 
lietuviškos kultūros reikalai. 
Taigi pirmoje eilėje ši leidyk
la yra pasiryžusi leisti naujus 
originalius lietuvių rašytojų 
kūrinius, ir tik tuo atveju, jei
gu šiųjų pritrūktų, imsis verti
mų ar perspausdinimų. Šis ke
lias kaip tik sutinka su pasku
tiniojo rašytojų suvažiavimo 
nutarimų dvasia, tad Rašytojų 
Dr-jos Valdyba su leidykla mie 
lai bendradarbiauja. 

• Dr. Julius Kaupas, bedirb
damas ligoninėje ir turėdamas 
progos stebėti įvairius būdingus 
tipus, rašo neveles, kuriose 
sprendžiamos psichiatrinės prob 
lemos. Kada nors pasirodys no
velių knyga. 

• Prof. Vaclovas Biržiška, 
pasinaudodamas Kongreso Bib 
liotekoje esančiais šaltiniais, 
papildo ir patobulina kaiku-
riuos anksčiau savo paruoštus 
rankraščius, o jau vasario mėn. 
pabaigoje rengiasi persikelti į 
Bostoną ir atsidėti Lietuvių 
Enciklopedijos redagavimui. 

• Vilniaus Dailės Muzėjun 
paskutiniu metu atgebenta R. 
Kalpoko piešinių, taipgi Reme
rio "Žiemos peisažas". Muzė
jun netrukus būsiąs atgeben-
tas, kaip skelbiama, seniausio 
Lietuvos dailininko L. Petravi
čiaus kūrinys "Lietuvos vals
tietė su žabais". Didelis procen 
tas naujai įgyjamų muzėjui kū 
rinių — rusų dailininkų kūri
niai ir propagandinio meno pa
veikslais 

• Vincas Narbutas Morton 
Sterling Augštesniojojė Mo
kykloje Cicero, 111., dėsto ispa
nų kalbą; jam vadovaujant 
buvo paruoštas leidinėlis apie 
P. Ameriką. 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI I I 
-

J f r f c f t j ^ i * ? ^ ^ and Loan AnodatJon, kuri yra propordonallai viena U 

Chicago Saving, .uvirf 28 metai kaip .augiai ir pelningai teikia vi.iem. teuing, ir mandagu patarnavimą. Ji U anksto neprižada, bet 
*ada Omo*, aukšta dMdend*. 

MCSŲ TURTAS SIEKIA DAUGIAU DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westetn Ave. Chicago 

MtkUS P A K E L , P r e s i d e e t 

LIET 

Phone GRovehill 6-7575 
v -< '.. ' 7 . -

vaiandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 U 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą diena, SeitadienUū 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. ; 

m T ' " i « ' ! • • • • • • > . • 

Tel. ofiso ST 8-2»20, re/,. HK 4-4030 

DR. JONAS BAKŠYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

745 West 77 St. 
Rez. 6053 Washtenaw Ave. 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 2—4 po pietų, 7—9 vak. 

Treč. ir šeštad. 2—4 v. p.p. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marąuetto Ttd. ir Halsted St. 

Vai.: 7-—b kasdioną, Seštad. 3—6, 
Tel.: Ofiso WB. 6-2811 
Namų WA. 6-2990 

Tel. ofiso VI. 7-6583. rez. R E . 7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1—8 popiet Ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

šeštad. tik nuo 1—-8 vai. popiet. 
Rezid. 8241 VV. 66th P L A C E 

Tel. ofiso H E . 4-6849. rez. H E . 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties 

'VCUas Ir rezidencija - - TArds 7-8528 
tr YArrts 7-7410 

DR. G. J. BYLAIT1S 
Vidaus, vaiku, nervu gydytojai 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgą* 
4038 So. Archer Ave, 

VAL.: pirmad., trečiad., ir penktad. 
6:30 iki 8:30 P. M. 

Kitomis dienomis susitarus. 

Tel. ofiso WA. 8-8060. rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus šeštad. ir sekmad. ) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pagal susitarimą 

Resdd.: 10838 So. Ylabasb Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7808 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų ligos tr akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir California Ave. 

VAL.: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 
išskyrus sekmadienius. 

Tel. ofiso YA. 7-1166, rez. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvg) 

VAL. 1—4 ir 0:30—8:30 p . p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 3247 S. KMERALD AVft. 

TELEFONAI 
Ofiso Ruto 
l i l l t n o r c ii-2007 COlumbus 1-6190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

154 Nortb Broadway 
MELUOSE PAKK. I U J . 

Vai. 6:30-9 vai. vak., išskyrus sekm. 

Ofiso GRovehill 6-4020 
Rezidencijos Hl l l top fi-lfiSO 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuetto Rd. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Telefonas REllanoe 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL. 2—4 popiet, (5:30—8:30 vak. 
Trečiad pagal sutarti 

Tol. Ofiso Ir buto OLympic 2-4150 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 4ni.h Ct., Cicero 

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais J 2—2 v. ir 8—6 v. v. 

Butas 1004 So. 40th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
nentsillopla. šaukite KKdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadienj tik susitarus 
. , | r . _ . . . | | H | i • 1 1 • . . . . i i 

Tel. ofiso YA. 7-5657. rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir Šeštad. vak. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą-
Tel. Ofis. LA l-4Kt«; Rez. CK 7-8315 

Tei. ofiso GR. 6-5899, PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampas 63 ir Artcsian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
šeštad. 2—4 p. p. 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

Telefonas — PI llnian 5-8277 

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 S. Parnell 
Vai. kasdien 2 - -4 popiet ir 6—8 v. v. 

išskyrus trečiadienius 

Ofiso tel. P U 5-5575, icz. VI 7-2480 

DR. F. MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10756 S. Michigan Ave. 
Valandos 8:80—10:30 ryte, 7—9 v. v. 

Treč. ir šešt. 8:30—10:30 ryto 

Tel Ofiso TR. 4-6000 Rez. RO. 2-5861 

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
653 W e s t 79th S t r ee t 

Rezid. 1908 South Troy Street 
Vai. pirm., antrad... ketv., penkt. 

1—4 ir 7—8:30 
trečiad. ir Sešt. 9—12 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 8—8; trečiad., šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. P B . 6-1980 

Jei neatsil ieps viršminSti telefonai, 
Kaukite Mld\vav 8-0001 

Dr. Edward B. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
(prie California Ave . ) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki ' 9 v. v. Seštad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GRo. 6-1821, 
Jei neatsiliepia — VTneennes 6-3900 

Ofiso ir huto tclef. HEmlOOk 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Westem Ave. 
Vai.: 6:30-8:30 vai. vak. 
Treč. ir šest. 2-4 p. p. 

Sešt. vak. ir sekm. uždaryta 

Ofiso talefonaii Vlrginia 7-1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Tr#»iMfl.d \r mmVmnrt *\U »r.i»Ht.Rru» 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis ; pri laiko akinius, 

keloia stiklus ir rėmus. 
4701 S . D a m e n A v e . . C h i c a g o , I i i 

Saukite — VA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, fiestai 
JO ryto Iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus 

DR. FL. TALLAT-KELPftA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
DR. E. TALLAT-KELPSA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVcst 16th Street 

Valandos: kasdien 2—8 p. |>. 
• ^e&tadiontals lo—12 ir 2—4 p. p. 
Tol. Ofiso TO :i-0U.r>9 Rez.: IlO 2-2387 
Jei neatsiliepia saukit CKntral 6-2294 

Tel. ofiso HE. 4-2123. rez. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0HIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 

6255 South Western Avenue 
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak 

Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 
sekmadieniais uždaryta 

Telefonas D Antį be 6-1125 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Halsted St. 

Vai.: 1-4 ir 6-8 vak. 
Šeštadieniais 1-4 v. p. p. 

Tel. ofiso VI 2-1581 Rez. DR 3-0750 

DR. V. VILEIŠIS 
G1DYTOJAS IR CHIRURGAS 
k a m p a s Halsted ir 31-os gatvių 

802 W. 31st Str. 
Priėmimo valandos: 6—8:30 p. p. 

šeštadieniais 1—4 p. p. 
Trečiadieniais tik susitarus 

Tel. ofiso PR. 6-6446. rez. HE. 4-3160 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 \Yest Maniuette Rd. 
VAL. nuo 2 iki A p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiu d: ir šeštad. pagal sutarti 
Į W — — ^ — I — W — — — — — — — • — i — . • ••mm m i — i 

Tel. ofiso ( A . 6-0257. rez. PR. 6-6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artcsian Ave. 

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—8 v. V. 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 40th Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p. 

penkt. 8—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted S t , Chicago 

VAL.: pirm., treč., gest. f—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truputi \ rytus nuo California 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovchUl 6-6785 
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Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą"! 
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• s apsimoka skeHrtis "Braute". 
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Tel. ofiso PR. 6-8888. rez. Rfi. 7-919!> 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
iki P vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta 

Tel. ofiso CL. 4-0253. rez. YA. 7-688>-

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4645 So. Aslilaiul Ave. (kamh 211) 
Vai. 12-8 ir 6:80-8:30 p p. 

Treč. ir Sešt 1-4 p. p 
Rca. 4420 So. T&lman Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-0564. rez. MI 8-288' 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augš tas ) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto: nur 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:80 v. v 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

G322 South Wcstern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Tttlnfonum OIU>vwMH 6-5A4Į 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

26 metų patyrimas 

J ^ j jbfct 'Iri. YArds 7-1829 
Jm \ ' Pritaiko »kinius 
P J i i i Kre.lxa!! akl* 

^SKĘf^ ištaiso 
Ofisas ir akinių dirbtuve 
766 West 35th Street 

VAi;. nuo K) iki 2. nuo 6 iki 8, tre 
čiad. nuo 10—12; šeStad. 10—8 p. p 

DR. J, J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. 'r30—12; 1:80—8 v. v. 
trečia.d uždaryta, sefctad. 9:80 iki 

12; l:3o iki 8 vai. po pietų 
ClAnal A-0528 Platt Bldg. 

Jei turit** parduoti ar lAnnomo-
ti, pasiskelbkite smulkių akelblmg 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640. 

http://49l.Ii
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MENAS LAISVOJ LIETUVOJ 
IGNAS &LAPKLIS, Chtcago> III. 

Švysterėjus nejli Lklausomy-
bės žvaigždei ir laisvei patiems 
tvarkytis, visan gyvenimas ma 
giškai ėme atkusti: žemės 

Plastikų sekei ja 

• no židinys toj vietoj, kur pir i ratyvinės tapybos su freskos ir 
miau žiūrėjo j dangų rusų pat- mozaikos paskyriais, Stasio 
rankos. 1923 m. rudenį mokslo i IMinskio vadovybėj. 2) Deko-
metais Lietuvos Meno Mokyk- i ratyvinės skulptūros su ajc-
la pradėjo nuosavuose rūmuo- j mens kalimo ir medžio drožimo 

Dėl siaurų kasdienio laikraš- i*. \ paskyriais, Juozo Mikėno va-
čio rėmų čia galima bus kieki Pagal L. M. Mokykloj sta< dovybėj i r , 3 ) Keramikos stu-
ilgiau apsistoti tik Plastikų'' tūtą direktorius buvo mokyto-1 dija, kuri labai sėkmingai bu-

ukis, pramonė ir švietimas1 kaip ; gg^Įiuj veikla ir vaizdinio me- ji] tarybos renkamas 3 metams, vo piadėjusi gaivinti seniausią 
ant mielių pakilo ir suklestėjo. naataklmata Švietimo Ministro tvirtinamas. no pasiekimais. 

Menas gyvenimo kilimo ir ; Plastikų sekcija, greta meti- Pirmuoju direktorium buvo iš
r inkta: dail. Justinas Vieno-pilnaties rodiklis — taip pat;nių meno parodų, pirmučiausia 

guviai pradėjo reikštis: ėmė'1920 m. gale jsteigė, švietimo į *ii»kta. Tapybos studijoms va-
steigtis kolektyvai, draugijos Ministerijai pavedant, Paišy- dovavo: J. Vienožinskis ir P. 
menams kurtis ir globoti. , bos kursus - skubiai paruoš- j Kalpokas, Grafikos - Adoma* 
Lietuviu Meno Kūrėju Draugija ti grafiškų dalykų mokytojus. Galdikas, Skulptūros - Kaje-

visoms Lietuvos gimnazijoms. \ tonas Šklėrius, vėliau Juozas 
Vadovaujančiu organu vW ^ ^ b u v Q L i a u ; j Zikaras. Paišybos kursus vedė 

šiems meno .sąjūdžiams skatin-, d . . g N ^ u . i j u o s e k a m b a r ė . j da4in.nkai: Vladas Didžiokas, 
liuose, kurių vienas buvo kie-1 Jenas Šileika, Adomas Varnas ti buvo {steigta Lietuvių Me

no Kūrėjų Draugija, sutrum
pintai praminta LMKD - Le-
menkudrija. 

ši draugija buvo prieškari 

me, po didesnių lietų užlieja- ir Antanas Žmuidzinavičius, 
mas iš viso kiemo sutekančiais i Lietuvių ir pasaulio literatūrą 

dėstė Balys Sruoga, meno isto
riją Ign. šlapelis, anatfomiją 

nesvarumais. 
Taigi Plastikos sekcijos buvo 

nės, sėkmingai veikusios, Ldfr dabar svarbiausi uždaviniai: 
tuvių Dailės Draugijos įpėdinė, j organizuoti Meno Mokyklą ir 
bet labai skirtinga nuo savo 
pirmtakės. Ana buvo visuome-

M. K. Čiurlionio Galeriją. Pai
šybos kursų esamose sąlygose 

ni.š.ka organizacija: jos nariais,Į rimtas darbas nebuvo įmano-
be menininkų, buvo įvairių pro! m a s > 0 M. K. Čiurlionio kūri-
fesijų žmonės, net ūkininkai, n į a i . po ilgų kelionių, gulėjo 
bei ūkininkės. Per karą ji ap-| sukrauti Lemenkudrijos palai
minu , paskulj nebeajtgaivino p 4 viename kambary ir šaukte 
savo veiklos. Jos vieton po ka
ro įsisteigę Lemenkudrija. Jos 
nariais galėjo būti meno šakų 
tik profesionalai menininkai. 
Jie buvo pasiskirstę sekcijo
mis: muzikos, teatro (operos, 
dramos ir baleto), plastikų 
(tapytojų, skulptorių ir grafi
kų) ii- rašytojų. Viso* sekcijos 
turėjo savo valdybas ir veikė 
savo srityse visai savarankiš
kai, bet glaudžiame kontakte 
su Švietimo Minsterija, nes iš 
ten buvo gaunamos lėšos ne 
pašalpos, bet sąmatos keliu. 

Visos sekei jo i ir- sekei jėlės 
rūpinosi organizavimu savo sri
ties meno įstaigų, kurios būtų 
kūrybos židiniais. 

Muzikos sekei'a su J. Nau-
jaliu priešaky įsteigė Muzikos 
Mokyklą, kuri vėliau buvo re
formuota į Kauno Konservato
riją. Iš ten išėjo daug vokalis
tų tiek muzikų, tiek daininin 
kų. 

Teatralai, greta vaidinimo 
Valstybiniame Teatre, įsteigė 
scenos meno visų šakų — dra
mos ir baleto — studijas pa
ruošti jauniems scenos meno 
veikėjams. Jie, belankydami 
studiją, jau pradėjo papildyti 
senų vaidilų gretas. 

Vilkolakis 

šaukėsi globos. 
1922 m. buvo sudarytas, Švie-

dr« Jurgis Žilinskis. 
Mokykloj darbas sklandžiai 

ėjo, visi entuziastingai dirbo. 
Bet J. Vienožinskis, tuomet 

būdamas ir LMK Draugijos pir 
mininku, susikirto su švietimo 
ministru dr. Bistru draugijos 
reikalais. Ministras pareikala
vo, kad J. Vienožinskis, pirmai 
kadencijai pasibaigus, nebebū
tų renkamas direktorium ant 

•r reikalingiausią meno šaką— 
keramiką. Jos vedėju' buvo Liu 
das Strolis. 

Labai skubotai paruošto Me
no Mokyklos statuto taisymu 
buvo ilgai ir bergždžiai rūpina
masi. Pagaliau tik 1939 motais 
buvo jau paruoštas naujas sta 
Luta-. Pagal tą statutą Meno 
Mokykla turėjo būti reformuo
ta į "Taikomojo Meno Insti
tutą", 

"Vilniaus Meno Akademija" 
iš lenkų paveldėta, buvo numa 
tyla palikti, kaip buvus, lais
vojo meno mokykla. 

Per pirmąją bolševikų oku
paciją Kauno "Taikomojo Me
no Instituto" direktorium buvo 
Liudas Strolis, per vokiečių 
okupaciją — V. K. Jonynas. • 

M. K. Čiurlionio Galerija 

Greta. Meno Mokyklos buvo 
išdygus ir M. K. Čiurlionio Ga
lerija, kuri vėliau, kai buvo pa
statytas Vytauto Didž. Muzė-timo Ministerijos ir Seimo pa- rai kadencijai. Gerai. Buvo iš-

! . -- +ją s 
• . . '.J 

Vytauto Didžiojo Kultūros Muzėjus Kaune 

ir imtasi žygių dėl naujos pa
talpos tai mokyklai. 

Iš Krašto Apsaugos Ministe
rijos buvo gauta buvusios Ru
sų tvirtovės devinta batarėlė, 
vėliau praminta Ąžuolų Kalnu, 
nes ten Pirmasis Lietuvos Sei
mas pasodino keletą paminkli
nių ąžuoliukų. Architektas VIa 

TT- . . . m „ M i dimiras Dubeneckis paruošė 
Užsiminus apie scenos .meną, * 

.. L»-.A*I tnwiw«i« Mokyklos pastato projektą, 
negalima nepaminėti "Vilkola- * J * J , J* 

tvirtinta.-, "Lietuvos Augšto-, rinktas K. Šklėrius. Išėjus jo j u s > persikėlė į ten su įėjimu 
šios Meno Mokyklos" statutas kadencijai vėl buvo J. Vieno- Įg v i . Putvinskio gatvės. Ga-

žinskis išrinktas, bet švietimo lerijos rūmas buvo perduotas 
ministras, nors nebebuvo dr. Meno Mokyklai. Ten buvo |kur 
Bistras, bet inž. K. Šakenis vis tos visų specialybių studijos, 
tik J. Vienožinskio nepatvirti- M . K. Čiurlionio Galerija lai-
no, bet paliko K. Šklėrių, č ia ke, be jo tapybos, ir kitų lie-
iržvirė aistros. j tuvių tapytojų ir skulptorių 

Po mokyklos autonomijos gi darbus. Be to, čia buvo gausin 

kio". Tai buvo privačios inicia- , gauta iš valdžios būtiniausių lė 
»r »!»i- i c..*i,„„o i s l i l r t a i s pačiais — 1922 m. tyvos: V. Bičiūno, J. Sutkaus, ' . * 

1 rudeni pradėta statytis naujas 
rūmas Ąžuolų Kalne. Pažymė
tina: tai buvo pirmasis Lietu
vos Valstybės lėšomis kilęs pa
statas. Esant tuometinei patal-

B. Sruogos ir kitų padaras, 
įsikūręs Lemenkudrijos patal
poj, kame vėliau turėjo prie
glaudą Kauno Muzikos Konser
vatorija. Ten buvo vaidinama 
humoristiškai — satyriškos pjfc 
sės, vaizduojančios kasdienius 
įvykius Seime, Ministrų Kabi
nete, ministerijose ir t.t. Pjesės 
buvo skubiai rašomos kolekty
viai kelių asmenų. Scenoj kar
tais buvo papildomos vaidinto
jų improvizacija. Valdžios žmo
nės ir visoki veikėjai čia pama
tydavo save kreivame veidro
dy ir labai juokingais. Bilietai 
į "Vilkolakio" spektaklius bū
davo iš anksto išgaudomi, nes 
čia galima buvo gardžiai pasi
juokti. 

Bet pjesėse dažnai būdavo 
užmirštama, kur sustoti juo
kaujant. Tad valdžios cenzūra 
turėjo įsikišti, o cenzūros ribo
se spektakliai nustojo druskos 
ir pipirų, tuo pačiu prarado ir 
patrauklumą. Be to, ir pačių 
organizatorių tarpe įsimetė me 
nininkų organizacijų destruk
tyvi nis vėžys. Taip ir baigė 
"Vilkolakis" savo trumpą am
želį, palikęs spinduliuojančios 
kūrybos gerą atminimą. 

nimo priedanga užsimezgė ko
va tarp dviejų stiprių, ambi-

gas tautodailės rinkinys, pavel
dėtas iš Lietuvių Dailės Drau-

cingų asmenų J. Vienožins-; g i j o s > i r n u o i a t papildomas, 
kio ir K. šklėriaus. J tą ambi- Į ° Senesnių laikų, tapybos čia 
cijų žaidimą buvo įtraukti ne b u v o iabai maža, tik kas at
tik mokytojai, bet ir studen
tai. Jų daugumas buvo J. Vie
nožinskio pusėj. Kovos įkarš
ty buvo išdaužta keletas .mo
kyklos langų, sienos išteptos 
užrašais, koridoriai prilaistyti 

pų krizei ir lėšų trūkumui, tai dvokiančių skysčių ir t.t. Fi-
buvo didelis laimikis. Už jį bu- n a l a s — Meno Mokykla užda-
vome dėkingi E. Galdikienei.; ryta 1929 m. kovo mėn. 29 d. 
Ji tuo metu buvo Seimo narė 
ir sekretorė, taigi įtakingas as
muo. 

Statybai gautos lėšos buvo 
kuklios, reikėjo jas naudoti la
bai taupiai. . 

Mokyklos pamatams akmenų 
buvo gauta iš Krašto Apsau
gos Ministerijos. Ji leido tam 
reikalui sunaudoti rusų tvirto
vės. Augštojoj Fredoj esantį 
apgriuvusį pastatą. Taupumo 
sumetimais buvo nutarta ne 
samdytomis jėgomis, bet pa
tiems išlupinėti akmenis iš se
no pastato ir parsigabenti j 
statybos vietą. Taigi studentai 
ir mokytojai, vieni laužė akme
nis, kiti krovė į sunkvežimius, 
gabeno ir vertė pastato vieton. 

Meno Mokykla nuosavose 
rūmuose 

Tada visa buvo daroma 
džiaugsmingai ir nieko nebuvo 
sunku. Per metus ir ižaugo me 

Švietimo Ministerija skubiai 
Mokyklos statutą perdirbo 
taip, kad autonomijos maža 
kas beliko. Pagal naują statu
tą direktorius nerenkamas, bet 
valstybes prezidento skiria
mas, švietimo ministrui prista
čius kandidatą. Be to, buvo 
numatyta daug kitų dėsnių, 
varžančių Mokyklos autonomi 
ją. Mokykloj sukeltas triukš
mas neišėjo į naudą Lietuvos 
menui. 

Pirmu ir paskutiniu refor
muotos Meno Mokyklos skiria
mu direktorium teko būti šias 
eilutes rašančiam. Mėnesiui pra 
slinkus po uždarymo, mokykla 
vėl buvo atidaryta ir pradėtas 
darbas. Tokio pavidalo Meno 
Mokykla veikė ligi bolševikų 
antplūdžio. 

Tiesa, po tos nelemtos refor
mos, mokykla buvo gerokai 
praplėsta. Buvo atidaryta ke
letas naujų studijų: 1) Deko-

sitiktinai liko Lietuvoj. 
Su gailesčiu tenka priminti, 

kad Lietuvoj, vykdant žemės 
reformą, buvo pasielgta gru
biausiai: dvaruose esami meno 
ir kultūros turtai buvo palikti 
be globos: tad visų kraštų spe
kuliantai apniko tuos dvarus 
ir visa kas vertinga išgabeno į už 
sienius, o kas atsitiktinai už
siliko, tai fluvo įnirtusiai su
naikinta, kad neliktų nė kvapo 
bajorų. Taip šimtmečiais susi
krovęs Lietuvoj kultūros lobis 
išnyko, kaip nebuvęs. 

Tai yra Lietuvai milžiniškas 
nuostolis. Ne tik, kad, pinigais 
matuojant, milioninis, bet — 
svarbiausia — neatitaisomas, 
nes už pinigus nebeįgyjamas. 

Muzėjai 

Tiesa, buvo įsteigta Kunigų 
Seminarijos rūmuose Bažnyti
nio Meno Muzėjus, kame buvo 
laikoma, be religinės tautodai
lės, ir senų paveikslų rinkinys, 
bet žymesnių meistų veikalų 
ten nebuvo. To muzėjaus direk 
toriais buvo pirma A. Valeš-
ka, paskui K. Varnelis. 

Nederėtų praeiti pro Karo 
Muzėjų, gen. Nagevičiaus glo
botinį, nepaminėjus. Tas mu
zėjus pagal savo paskirtį ne

rinko grynos tapybos pavyz-
dž;ų, bet turėjo daug tapybų 
istoriškai reikšmingų, tautiš
kai brangių, č i a . buvo dail. Jo
no Mackevičiaus dvi didžiulės 

| istorinės kompozicijos: "Vytau 
j tą Did. sutinka Naugardo dele-
I gacija" ir "Vytautas prie Juo-
! dosios jūros". Čia neįmanoma 
į išvardinti net žymesnių to mu
zėjaus vertybių. 

Nekalbant apie daug tauto
dailės ir archeologijos muzėjė-
lių provincijos miestuose, ver
ta priminti Šiaulių "Aušros" 
muzėjų, kuris buvo pralenkęs 
visus Lietuvos muzėjus etno
grafijos ir tautodailės rinki
niais dėka teisėjo F. Bugailiš-
kio pastangų* 

Mūsų dailininkai 

Grįžtant prie Meno Mokyk
los, kuri buvo vienatinis Lietu
vos vaizdinio meno židinys, pa
sakytina, kad ji išleido per 20 
metų 242 baigusius ir kita tiek 
išėjo nebaigę, tik lankę me
tus, kitus. Apie pusę baigusių
jų nugrimzdo gyvenimo liū
nuose, kiti išsilaikė pavirš, at
silaikė prieš atšiaurius vė
jus ir kūrė lietuvių meną. Ypač 
tie stipriau pasireiškė, kurie 
buvo gavę Valstybės stipendi
jas išvažiuoti užsienin, susi
pažinti su plačiu pasauliu, pra*-
eities ir dabarties menu. Kau
ne jie galėjo su tuo visa susi
pažinti tik iš meno istorijos ir 
iš vieno, kito žurnalo Meno 
Mokyklos bibliotekoj. O žy
miųjų meistrų originalų jie vi
sai neturėjo progos pamatyti, 
tai reiškia nebuvo svarbiausio 
veiksnio menininko lavinimui
si. Kaune galima buvo techniš
kai gerokai pasiruošti. Užsie
niuose stipend ;ninkai arčiau 
susidūrę su praeities dideliu 
menu ir su naujomis — geriau 
pasakius su labai senomis tik 
atgaivintomis —• srovėmis, par 
vežė ir į Lietuvą visokių nau
jovių. Tuo būdu lietuvių vaiz
diniame ir plastiniame mene 
pasirodė Paryžiaus moderninio 
meno įvairių atspindžių. 

Norint kiek plačiau supa
žindinti skaitytojus su lietuvių 
meno naujausiomis srovėmis, 
reikėtų plataus straipsnio, ku
riam čia vietos nebūtų. Tad čia 
ir nesikėsinama imtis tai da
ryti. 

Norom nenorom reikia pasa
kyti, kad Nepriklausomoj Lie
tuvoj vaizdiniam menui tarpti 
nebuvo palankių sąlygų. Nė 
vienas menininkas negalėjo 
gyventi iš savo meno. Nebent 
tie, kurie turėjo Meno Mokyk
loj kokių nors pareigų, turėjo 
tinkamesnes savo darbui saly 
gas. 

Kaip ten bebūtų, vis tik jau

noji menininkų karta stipriai 
paveikė daug Lietuvos kultūri
nių sričių. 

Dekoracijos, grafika, kerami
ka, tapyba 

Dekoratyvines tapybos stu
dija išleido keletą stiprių teat
ro scenos dekoratorių. Jie pa
kėlė į augštą lygį teatro vai
dinimus tiek dramos, tiek ope
ros, tiek baleto. Atvažiavę už
sieniečiai stebėdavos, kad to
kioj mažoj scenoj galima taip 
rimtai pastatyti Faustą ir ki
tus rimtus dalykus. 

Grafikos studija išleido stip
rų grafikų būrelį, kuris knygos 
išvaizdą ir iliustravimą taip pa 
kėlė, patobulino, kad pradėjo 
rodytis knygų, kurias negėda 
buvo rodyti tarptautinėj kny
gų rinkoj ir parodose. 

Keramikos studija, veikusi 
vos penketą metų, davė Lietu
vai keletą stiprių keramikų, 
kurie galėjo indų gamybą taip 
išvystyti, kad nebereikėtų kiek 
vieną kavos puodelį — nekal
bant apie didesnius indus — iš 

užsienio gabentis ir milionus 
litų ; užsienius išvežti. 

Vienas keram istų — Vaclo
vas Miknevičhis jau buvo 
1939 m. įsikūręs Slabadoj ke
ramikos fabrikėlį ir ruošėsi 
gaminti, be puošnių, praban
ginių indų ir plataus vartoji
mo keraminių reikmenų. 

Tapytojai ir skulptoriai nors 
negalėjo savo darbams betar
piško, praktiško pritaikymo, 
bet savo triukšminga veikla 
gerokai pakeitė meno mėgėjų 
skonį ir praplėtė pažiūras į 
vaizdinį meną. 

Ir dabar menininkai, kurie 
panoro ir suskubo pasišalinti 
iš po priešo geležinės letenos, 
visą laiką populiarina Lietuvą 
ir kelia jos vardą, dalyvauda
mi tarptautinėse parodose. Jie 
savo darbais sėkmingai įrodo, 
kad Lietuva nebuvo tokia lau
kinė, kaip kai kas įsivaizduoja 
ir kad Lietuva tinka į civili
zuotų Europos tautų tarpą, ten 
jos vieta. 
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N E L A U K I T E , NES — 
Rytoj Jau Gali Būti Pervelu! 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų. 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chlcago Board of Undenvriters" 

O'MALHY and McKAY, Inc. 
222 W. Adams St. Room 1043 

Telefonas CEntral 6-5208 

GENERALINIAI AGENTAI šių Kompanijų: 
MASSACHUSETTS PIRE & MARINE INSURANCE CO. 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY 
LUMBERMAN'S INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 

^ • — - _ _ _ /? 

M A I S T O K R A U T U V Ė 
Midwest Store 

JONAS IR STELLA SANVAHJAl Savininkai 
PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ VAL
GIŲ. LIETUVIŠKI SŪRIAI. NE
SŪDYTAS SVIESTAS, KUMPIAI. 
DEŠROS IR KITI MAISTO PRO
DUKTAI. 

BORDEN'S PIENO PRODUKTAI 

KRAUTUVE ATDARA KASDIEN NUO 7:00 v. ryto iki 10:00 v.v. 
SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 7:00 v. ryto iki 10:00 vai. vak. 

t 2515 West 69th Str. REpublic 7-9259 
tf 

# 

«aNWfc 
INSURED 
- U P T 0 -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
REKORDAS... 

* Įsteigta Chicagoje 1905 metais. 
* Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas, ir krizes, ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą 
dolerj. 

* Augštus dividendus išmokėjo visada be perstojimo. 
* Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 

savo banko knygutę. 

Nedelskite — pradekite taupyti šiandien! 

FEDERflL 
SfiVINGS 

L 

IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. 
po pietų, Ketvirtadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 
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ĄŽUOLINĖS DUR 
Ui, stovėjo ir žii 
kleboną ir altorių 
vo iš Akmenalių. 
išsitempęs, tarytu: 
visi ji matytų, bet 
jis didžiavosi savo 
kais ir šviesiomis 
kiu gražiu veidu, 
laikyti koplyčioje, 
jo Jurgio paveiks 
rodė baisu, kad 
Jis šypsojosi bažn; 
vo viduje jis buvo 
žos — savo minty: 
altoriaus ir stvėr 
pačių, purtė jį ir 
garsiai, kaip anas 
savo žodžiais jo k 
"Kas tau leido t 
mus? Jeigu nusil 

(Atkelta iš 1 psl.) 

ti, nes kaipgi kitaip jis galėjo 
juos priveikti. Jis gi mylėjo 
juos, kaip ir doruosius, nes jie 
jei neimtum girtavimo, neatsi
liko nuo pareigų. Ir velykinės 
ėjo, ir šventadienius užlaikė, ir 
bažnyčią rėmė, ir jokiomis ypa
tingomis nedorybėmis neprasf-
kišo. Jeigu po girtų linksmybių 
apsidaužydavo, jų galvos sugy-
davo namuose, ir kraujo nenu-
tikšdavo svetur. 

Tačiau kartą, kaip tiktai po 
vienų pakasynų, kai akmenališ-
kiai miestelyje, Jankelio kar-
čiamoje, dar tebegarbstė tą, ku
rį jie buvo atlydėję, bet kuris 
su jais nebegrįš — įlindo tenai 
pora neblaiviu miesčionėlių ir | ^is, 'ar tu prisiimi 
pradėjo jieškoti priekabių. ( d ė l t u v a d i n i , m u s į 

Vyrai susiėmė iš pradžios žo-1 Ar blaivas nėra u 
džiais, iš-pradžių juokaujančiais, | g u atsitiko nelain 
paskui piktais, paskui jau ran- ' dėl verti būti nela 
fcomis, ir pagaliau bonkomis — j tus? Ko tu nori 
ir nejau akmenališkiai turėjo 
apsileisti ? Abu miesčionpalai-
kius išnešė nešte, o vienas ryto
jaus dieną pasimirė. Tada pra
sidėjo reikalai su policija, teis
mais, ir du iš Akmenalių nuė
jo į kalėjimą už žmogžudystę. 

Ir artimiausią sekmadienį su
mos metu, kai žmonės pakilo 
per evangeliją, klebonas, ją at
skaitęs, staiga atsisuko į juos, 
ir vargonai, kurie buvo pradėję 
groti, staiga užlūžo. 

"Kodėl jūs nevisi susirin
kote?" tard klebonas, ir visi 
buvo išgąsdinti, nes jie nežino
jo, it* r jis tikrai klausia, ir ko
dėl klausia. Niekuomet jis ne
sakydavo pamokslo prie alto
riaus, nei M\k:ų viduryje. O jo 
balsas buvo toks tarytum užki-

rūpi, ką mes valgo 
Jeigu bonka persi-
vą, ar tai degtinė 
kaltininkė?" 

Taip jis ėjo ir 
grįžo savo mintyj 
rankos laikė kieta 
jos jo pyktyje gn; 
pee;us. Tačiau jis 
ir žinojo, kad toks 
čioje būtų baisiau 
ir jis stovėjo viet< 
dama;. Bet jis n 
nebijojo nieko — j 
jis laukė dar diek 
mo — ir tas šuva 
mas kratė visą jo 
ž'nojo, kad paskui 
ką~ nors sunkaus, 
mins, gal būt, nul 
eis versti akmenų. 

Jis ir nematė, l 
męs ir- jis kalbėjo: — "Kur I kitais žmonėmis, k 
yra du Akmenalių vyrai, du ae-1 vertė per ši-; ilgą 
nyvi ga. padoriai? Gal jie slau- n ią __ jį s tiktai kn 
go ligonis, gal gydo savo susir- j išsakyklos prabilo 
gūsį galviją, gal gesina gaiš-j tereikėjo tiktai t n 
rą? — " Ir klebono balsas su- igalvą, jis stovėjo ' 

nyčios — ir jis mt 
ninką. 

Ji< buvo girdėję: 

griaudė: "Kalėjime! Kalėji
me jie yra šią valandą, ir gal 
jų vaikai nebematys jų niekuo
met ir bus jie palaidoti su vai-1 dėjo, kad naujai i 
katomis ir burliokais. Ką jūs j karas yra smarkus 
galite kaltinti? Save! Kaip jus j o s e rankose jis ne 
kaltina kiekvienas padorus šios 
parapijos žmogus, nes jūs esa
te mūsų gėdos vardas — Akme-
naliai. Jūs žinote, kad ir ma
ža-gaišena užteršia didelius van 
denis — taip jūsų yda nuodija 
mus visus. Susipraskit! Lai
ka:-:! Laikas! \v jūs nematote, 
kad nuo dabar jau net jūsų pra 
lietas kraujas šaukia jums: su
sipraskite, nes kitaip jūs visi i iykr, tie jo jauni 
nueisite tais keliais, kaip anie- į , „ Dvaras buvo ape du. 

Jis nepasakė ."amen" - jis 
nusisuko ir pasilenkė vėl prie 
altoriau-:, ir kiekvienas galėjo į 
matyti, kaip jis sunkiai ir skau 
džiai tęsė šventų Mišių auką. 

Visai kitaip, negu kitais kar
tais prabilo jis, ir taip. netikė
tai, kad žmonės stovėjo, tarsi 
nerangūs medžiai, tačiau netru
kus jie pradėjo žvalgytis — 
kiekvienas bažnyčioje savo aki
mis jieskoio akmenališkio, ir 

i u i« Ai . .-^-.„A;;™,, r» daužytos i šipulius radęs bade jį savo žiūrėjimu. O 

skelbė gandas --•- ] 
mą ir prieš rusų vs 
jam trūko rankų, i 
kų ponais dvarininl 
dėl. baudžiauninkų, 
ik ai buvo buvęs ] 
rapiją, jis taip pa\ 
jog tie pasidarė ] 
jis sukėlė tikrą ja 
ir kartą jie padarė 

vo ištikimą pasai 
tokį pat baudžiant 

! kiti — padarė jį k; 
idytoju, naują kar 
ponas dvarininkas 
karą suvarė savo \ 
gertu ir nemokėtų 
tų už malonę. Ir 
Jaunieji išpylė vi 
laidarą, ligi lašelio 
kas nebuvo suvilg 
tuo gėrimu, statir 

•irgi galėjo gerai jaustis anie ? skeveldras, o degti 

Jau visuomet klebonas turėjo pastatė naująjį 
licžuvj, kuris mokėjo pritaikin- : i r * * * J a m P 8"** 1 

, i J - • i „ • -*»**i« ;„,,to šaulio tuštybes. 11 skaudžiai, tarsi geležis, ;vyta 
į botagą, bet dabar jis nckalbė- Kas atsitiko to 
jo pajuokiančiai nei gudriai — į nckibo į tuos kalti 
jis mėtė jiems stačiai į akis sa- jieškojo tikrojo, k 
vo širdgėlą, j s rodė pirštu J ir taip kunigui bu\ 
nusikaltėlius, ir tai iš tikro bu- la. Ponas buvo įsii 
vo gėda jiems. Ir jie visi, Ak- do visokių kunig 
menatių vyrai ir moterys nulei- ypačiai prieš pačią 
flo savo galvas, kad niekas ne-inigas buvo kurstyt 
pagautų jų akių, kad niekas į tininkas, jis buvo 
neužmatytų jų veidų, ir ta ip da- griovėjas. Kunigą; 
rė jų vaikai, kurie atėjo su jais j durti Sibire ar beri 
bažnyčion, jie kniaubėsi į moti- kaip kalėjime ta 

užtarimu ir pastari 
vo išlaisvintas. Bet 
nai galėjo jį paliki 

nu sijonus ar priklaupė iki pat 
žemės, kad nebūtų matomi, nors 
jie nesuprato, kodėl taip. 

Tačiau vienas, kuris pusant-1 manykite - - žmont 
ros galvos buvo prasikišęs iš vi-j gino dvaro, taip j 
b'ô i bažnyčios, Juozapas Bene- savo kunigą. 

iūrėjo stačiai į 
ų, nors jis bu-
Į. Jis# stovėjo 
įmei geidė, kad 
t ne todėl, kad 
o tamsiais plau 
3 akimis ir to-

jog jį galėjai 
\ kaip švento-
slą. Ir tai at-

jis šypsojosi, 
įyčioje, nes sa-
o pilnas pagie-
/se jis ėjo prie 
rė kleboną už 
r kalbėjo taip 
š buvo plakęs 
kaimo žmones, 
taip niekinti 
įkaista dvasiš-
jo kaltę? Ko 

. w j * • i r aa r Kas aisumo .* 
[ J j naujas karčiamninkas — 

nų liežuvis ir akis — 
nas, skundėjas, padlaižis 
atėjo pas kunigą ir labž 
pasakojosi, jis atvėrė sa 
dą širdį — ir grįžęs ja 
kitas žmogus. 

Taip tas kunigas buve 
tas čia, ir štai pirmą seh 
nį jis lipo sakyklon savo 
jo pamokslo. Juozapas ! 
žiūrėjo ir negalėjo atsi 
kai išgirdo, kas toks čio 
važiuoja, jis jau buvo pr 
kunigą prie tokių pačių 
kaip kleboną, o dabar, ka 
sakyklos matė vos kyša 
nigo kaklą ir evangelijų 
ir matė pablyškusį plona 
siauru gailingu smakru, 
suko pats sau: Tai tau! 

Koks čia kariauninką: 
vojo jiš paskui klausydž 

žmogžudžiais ? 'Ne, jis ir dorai kalbėti 
užmušęs ? Jei-1 kėjo — kur ten, nė ligi 
nė dviem, ko- j n į0 klebonui su tokia ii 
aimingais šim- i r s u tokiu balsu. 

Gal taip galvojo ir ki 
nebuvo jokio kosėjimo, J 
dėjimo, kad tik galėtų gir 
iš to pirmo pamokslo i 
turėjo pažinti, kaip bus 
tad nepraleido žodžio. 

i? Ar Dievui 
)m ar geriam ? 
kėlė kam gal-
), buvusi joje, 

grizo, ejo ir 
rse ir, kai jo 
ai kepurę, tai 
ūaužė klebono 
H tikėjo Dievą 
s žygis bažny-
usia nuodėmė, 
Loję nesijudin-
įesigėdino, jis 
jis nesitraukė, 
lesnio iššauki-
iildytas rūstu-
:> kūną - jis 
ii turės dirbti 
, kol nusira-
liauš medį ar 

ka ;p buvo su 
<aip jie prasi 

Nieko ypatingo. Jis u 
pasakojo, kaip jam buvo 
sintose kovose, nei sakė, 1 
buvo kankinys, nei tarė, 
čia pribaigs atvesti nej 
niuosius į gerą. Jis kalbė, 
žmogų: koks tai esąs di( 
brangus tas žmogus, 
koks jis bebūtų, ir kaip 
reikia jį saugoti ir vertint 
priešą, ir artimą, ir savi 
Tačiau, ar mes taip da 
Ar nėra kartais, kad vis; 
gyvenimą mes varginame 
save, žudomės? Visa ta 
mes apsunkiname savo c 
nė kiek nepadeda kūnui, 1 

ir 'sunkią su- 'gerai pagalvojus, toks ž 
liošterėjo, kai ' ž l l n a Pdt<* n e ž i n o k o d ė l " 
) balsas. Jam | *W nusižudo. O juk' nė 

neapkaltinsi, kad Jis a 
kad baudžia — tai tik pa 
esi kaltas. Gal dėl to tai 
pačios didžiausios nuodėr 
pirmoji, kad .nusidedi Die> 
troji, kad nusidedi sau. 
yra girdėta, jog žmogų 
žmogžudystę atperka, at| 
ja, tačiau kas beišgelbės, 
nužudo pats save? 

Juozapas Benetis pajut 
tas tylus balsas jį labai 
na, ir tie žodžiai, kokių č 
kas nebuvo kalbėjęs. Gs 
tas pats dėjosi su kitai 
visų galvos, kaip vėjo 
mos, buvo pakeltos į šaky 
ir visi buvo susirūpinę, ne 
kas buvo sunku supras 
čiau, rodos, ir visi žino 
kunigas nori — nors nev 
atskirų nuodėmių, nors 
pasakojo, kaip, būtent, ž 
pat?, save žudo. 

Negeras buvo pamoksi; 
vojo Juozas Benetis, išei< 
tačiau jis nežinojo, kaip 
ginti. Jeigu jis norėjo si 
glėbia s su klebonu, tai < 
jog tas turėjo griausmin^ 
bą, skelbė aiškiai, ko rei 
ir todėl, kad augumu bu 
veik lygus jam pačiam, be 
galėjai susiremti su tokiu 
rį turį žiūrėti pasilenkęs' 

Juozapas Benetis nemėj 
nų sutvėrimų, nei žmoni 
būt, dėl to, kad jis neištve 

oliau? Tonas i nepradėjęs jų globoti ' 
ininkus jis | kiekvienas tvirtas — ar 

•uputį pasukti 
viduryje baž-

latė pamoksli
ns visi gir-
atkeltasis vi-
s vyras: abie-
336̂  ginklus — 
prieš girtavi-
aldžią. Ir dar 
nes ir su len-
ikais jis ėmėsi 
Į. Tenai, kur 
prieš šią pa

veikė žmones, 
panašūs į jį, 
aunu jų talką, 
j negirdėtą da 

apaštalai. 
•dovanojęs sa
limą šunį — 
įninką kaip ir 
[arčiamos vai-
rčiamą įsteigė 
t ir pirmą va-
valdinius, kad 
j ir jį garbin-
kas atsitiko? 

feą degtinę į 
> išlaistė, nie
kęs savo lūpų 
nės buvo su-
s ir bonkos į 
inės klane jie 
karčiamninką 

dvoti apie pa-

kaip jis sakė, 
vo "iškelta by-
iutęs, jis išra-
;o nedorybių, 
% valdžią: ku-
tojas ir maiš-
earo pamatų 

is galėjo atsi-
n t vienuolyne, 
aeiau vyčkupo 
rigomis jis bu-
t tiktai ne te-
cti — juk pa
lės vosnesude 
jie kovojo už 

gus, ar gyvulys, ar akm 
jame kėlė norą veikti, m 
vistick ar jis kliudė jam, 
Tai ką reikėjo dabar dary 
gu tie žodžiai kliuvo jam 

Šventoriuje jis suėjo vic 
tą akmenaliečių, tačiau ji< 
dieną nestoviniavo nė č 
rinkoje. Ir kur skubėjo' 
mo tai buvo juoking 
Jis užkalbino vieiv.j. i: k i 
eiti pas Jankelį - ir visi 
neprisipažindami, kad b 
teisinosi reikalais, ir n; 
miestelio. Tuomet nerim; 
leido ji ii* iš naujo pradėjo 

)asaiu-
- j i s 

i daug 
o juo-
i buvo 

atkel-
madie-
pirmo-
Jenetis 
tebėti, 
įai at
skyręs 
Driešų, 
. jis iš 
it ku-
snygą, 
veidą 

ils su-

, gal-
mas :s. 
nemo-
užkul-
kalba. 

i, nes' 
ei ju - ; 
lėti 
monės 
toliau, 

Jt ne-
išgar-
ad jis 
og jis 
aklus-
o apie 
elis ir 
'ištiek 
labai 
— ir 
patį. 

•ome? 
savo 
ypač 

, kuo 
vas'ą, 
lip — 
aogus 
- sta-
Dievo 
įleido, 
s sau 
r yra 
ės *— 
ui, an 

Dar 
•: net 
ailau-
jeigu 

•, kad 
-/argi-
i nie-
[ būt, 
, nes 
pučia-
dą — 
; kaž-
i, ta-
o, ko 
irdino 
r ne-
nogus 

(Iš sugrįžusių i 
Žygiavo drąsu 
Į kitą kraštą, 
Gal ten geriau 
Ir ten likimas 

Priėjo kaimąr 
Vareikio kaim 
Ir jie tikėjo, h 
Užpulti jų čia 

Iš rytų saulė į 
Švelnučiais sm 
Lyg sakė šian 
Kaip viskas ei 

Nespėjo linksr, 
Nes priešai bu 
Kad jie nespėt 
Ginklus pasiėt 

Paleido rusai į 
O jie atsakė si 
Visi kovojo ta 
Drąsa senovės 

Štai Icrito Petr 
Lakūnas Saug\ 
Jie mirdami d 
Lietuva, miršt 

Sužeistas Sauį 
Priglaudė gini 
Paimkit mano 
Ir eikite pasve 

Visus išsklaidi 
Plėšikų, žulikų 
Erškėtis prie ) 
Septintas klup 

Nuotrauka buvo išnešta iš 
zanų; ji leista skelbti, nes 

šifruoti, 
PĮ&S3 ^ f f c ' f ^ ^ 

s, gal 
amas, 
apsi-

siimti 
ėl to, 
į kal-
;alavo 
o bc-
, kaip 
į ku-

6 silp 
I, gal 
rdavo 
aeiau 
žmo-

to - ^ 
galėti 
ir ne. 
i, jei-

aą ki-
šian-

a, nė 
Na-

iitsia. 
e l i 
nuke, 
jo ir 
ko iš 
s pa-
įpiuiti 

Vai pasimelsk, 
Už mano laimi 
Sunki sūnaus 
Ir vargstu, va, 
Tuos poterėliu 
Niekad nesuka 
Nes raudonų j 
Mus gaudo tyl 

Sudie, jis pasą 
Išeina pro kie'i 
Žiauriosios mb 
Lydėjo jo žing, 
Staiga pasigirt 
Jis krito ant ž( 
Sudie, tu graži 
Aš žūstu už la 

piktumas: vistick kur buvo pri 
žastis klebonas ar kunigėlu 
vi?tiek. "Avys! Jūs", pasak 
jis keliems į akis, ir vienas pat 

:nuėjo skersai miestelio rinka. 
Tuštoka buvo nas .Jankei 

i !-
į Jeigu akmenališkiai nesirenk? 
: kas gi gali užsėsti visus kar 
'čiamos suolus? Bet jam buv 
vistiek — dar* geriau, kad ti 
jis vienas turi drąsos daryl 
taip, ką nori. Tae'au taip ji 
liktai kalbėjo sau garsiai, o tv 
lomis įniršo, kad jo pavyzdy 
šiandieną pasirodė bejėgis, ne 
taip, kaip visuomet, ne;s ary 
tai netiesa, jog daugelis būt; 
pasidavę bendram parapijos nu 
sižeminimui ir įsirašę į blaivv 
bės broliją,, kad ir ne iš <;vn. 
tai šventos ramybėj dėlei, jeigi 
ne jis. 

Jų kiemas buvo pačiame kai 
mo viduryje, ir jis buvo augu 
mu ir išvaiada šauniausias vy 
ras iš visų, gal dėl to jo noru 
ir žodžiai sklido į abi kaimo da 
lis ir vedė paskui save kitus 
Beti jo pajuoktam to tiioka 
negalėjo pakęst', Iv stengėsi įtil 
ti, ir niekas nesileido į grum 
tynė?. J r, jeigu jis kalbėjo, ka< 
ta blaivybė tuščias prasimany 
mas, tai jiems buvo malonus ji 

nų dainos 
vokietaičių užrašų) 
ii į kelionę, 
į namus. 
priglaus juos žmonės, 
bus ramus. 

kur vadinas 
o vienkiemiai, 
ad juos priešai 
neateis. 

mtekėjus 
vo spinduliais 
i pasauliui, 
naši gerai. 

nintis ir džiaugtis, 
vo jau arti. 
ų įsibrauti, 
nė visi. 

'• juos šūvį, 
i trenksmu, 
rtum vienas, 
milžinų. 

as Baravykas, 
is ir kiti. 
rąsiai kartojo: 
am už Tave. 

lis nedejavo, 
:lą prie galvos: 
visus ginklus 

'ikint mamos. 

\ po arimus 
\ šimtai, 
'celio krito, 
o mirtinai. 
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Lietuvos prasiveržusių parti-
šie partizanai yra arba jau iš-

ąrba žuvę 

i, miela mama, 
£ ir mane. 
dalia benamio, 
rgstu aš miške, 
s, kur išmokei, 
Ibu ramiai, 
Mšikų gauja 
iai, atkakliai. 

ko mergaitei, 
mo vartus; 
*tics gi šešėlis 
snius tylius, 
lo jau šūvis, 
įmes šaltos. 
lietuvaite, 

isvę tautos. 

ie 

ė 
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i, 
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k 
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pačių troškimų aidas, ir nedau
gelis teišdrįso, anot klebono, pa 
sitaisyti, o ir iš tų vienas kitas 
vėl atkrito — ir tai buvo jo ran 
ka jis didžiavosi, nes jis pir
masis pasiūlydavo nugėrimą, ar 

j talkoje ar mie telyje. Jeigu ra-
i ginimas nepadėjo, tai po to, 
kaip jis pradėdavo tyčiotis: įsi
rašei į pienininkų brostvą? — 
kas galėjo jo neklausyti. 

Tač'au dabar jis žvalgėsi kar-
čiamoje ir neregėjo nė vieno iš 
oavo kaimo. Gėrė pora nematy
tų vyrų, jie galėjo būti praėjū-
nai — darbininkai, kurie neturi 
namų, nė kapų. Iv trys miesčio 
nėliai gėrė jų ausys buvo se
niai užžėlusios pamokslams — 
jie iš vigo nieko netikėja), gi tas* 
trečiasis net; nekatalikas. Jis 
atsiminė, kaip čia buvo gyva 
prieš trejetą .metu ir galvojo pik 
tai: ko jie sunkina darbo žmo
gui gyvenimą, tie kunigai? Ir 
ne kunigai, nes jis girdėjo, jog 
čionai, Žemaitijos ir visos Lie-
tu vos žemėje, ir, sako, kiaurai 
per pasaulį, daktarai ir moky
tieji visokiais laikais atkalbinė
ja, žmones nuo girtavimo. Ko
dėl? Bet. staiga jir: paklausė 
save: O kodėl geri? — ir jis 
nežinojo to. - (Bua dangui?!) 
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GERIAUSIA SKALBYKLA 
DSmesio, Seimininkes! Sutaupysite 

3% pagal mūsų "cash & carry" 
laną. Slapi skalbiniai, sausi išpu-
Mitl ir marškiniai. MUELLER 
ROS. LAUNDRY, 2139 S. Califopnia 
ve. 6:45 v. r. iki 7 v. v. kasdien. 
;št. 6:45 iki 5 v. v. 

TELEVIZIJOS, KADIO IK 
FONOGRAFAI 

G E R A N U O L A I D A 

Garantija — Išsimokėsimai 
APARATŲ SUTAISYMAS 

rbtuvSse ir namuose atliekamas 
•ityrusių inžinierių. Sąžiningas Ir 
sras patarnavimas garantuotas. 

LllTCLcvision 

Sąžii 
DARI 
Seštac 

M. 

VI 

10 
681 

sales - service) 
I20S. Halsted « DA-6-6887 

DNRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 
Moderniškai jrengta vieta 
įvairiom nuotraukom. Spe
cialybe - vestuves. Jauna
vedžiams duodama puiki 
ir brangi dovana. Sąžinin
gas ir gražiai atliktas dar
bas. 

414 WEST 63rd STREET 

fel. ENng. 4-5883 arba ENg. 4-5840 

ALBSNAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir {vairių daiktų perkraustymus 
Taip pat persiunčiame J užsieni 

pakietčlius {vairaus maisto 
Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 
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t LATINKITiJ "DR A JGA ' •. 

H.SEK 
RfJBAI,, SKKYlif:U:S, BATAI IR KI' 

4622 S. Ashland Ave., cMcago 
Dabar Yra Laikas Pa 

DIDŽIUOJU IŠP/ 

Visų rūšių žieminiams rūbams 

nuolaida nuo 20 iki 30 

Kai ki 
urmo 1 
TE ŠK 
LĖTU* 
SIUS 
MIES1 

Cia galite susikalbėti gimtąj 
Jusu patogumui, kad galėtumei pasii 
krautuve yra atdara ir sekmadieniais n 

PRADĖK TAUPYTI M 

M I D L A N D 8 
AND LOAN ASS( 

4038 Archer Avenue 
Telefonas: LAfayett 

KIEKVIENA SĄSKAITA 
IKI $10,000. 

Mokame Aukščiausiu 
AUGUST SALDUKAS, 

SE£ 

I R R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 

ningas ir garantuotas darbas 
IBO VALANDOS: 6 v.v.—10 V.v. 
idieniais: 8 v. ryto — 10 v. vak. 

RIMKUS, 4110 So. Franclsco 
Telef. YA. 7-1099 

PERKRAUSTAU BALDUS 
IETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

I0ZAS NAUJOKAITIS 
19 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL WAIbrook 5*9209 

1 ^ ; ^ , - i S ^ K 5 į > , ..<• 

išėjo iš spaudos 
aria us Katiliškio knygą 

U Ž U O V Ė J A 
•OVRJA" — apysakų knyga, iš 

šiaureH Aukštaitijos kaimo bui
ties, SiaurSs Aukštaitijos kaimo 
vaizdai su žmonču&is* jų džiaugs 
mais Ir rūpesčiais, besikeičian
čiais su moty laikais ir vel grįž
tančiai su pavasariais. 
lOVfi.JA" — pats goriausias vie
no geriausiųjų mūsų jaunųjų be
letristu veikalas, knyga, puiki sa 
vo stilium, dideliu kaimo, kai
miečių ir jų gyvenimo pažini
mu, miela giliu nuoširdumu. 
JOVftJA" — tai savos žemes sau 
ja mūsų knygų lentynoje, kny
ga, skirta loli pasitikusio mūsų 
kaimo prisiminimui, kasdien vis 
pilkėjančiam mūsų atmintyse. 

302 psl., kaina 3.50 dol. 
Užsakymus ir pinigus siųskite: 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111 

(i A N 
ITI REIKMENYS VYRAMS 
• 9, III., telef. YArds 7-1272 

įsinaudoti Mūsų 
&RDAVIMU 

% 

uric parduodami žemiau 
kainos. NEPRALEISKI-
OS PROGOS, KAD GA-
MftT JSIGYTl GERIAU-

BARGENUS VISAME 
TE. 

ja lictuviŲ kalba 
inaudoti šiuo išpardavimu, 
nuo 9:30 iki 2 vai. po pietų | 

^ 

f\iO • • • 

i A V I N G S 
OCIATION 

Chicago 32, III. 
te 3-6719 
APDRAUSTA 

.00 
is Dividendus 
Sekretorius 

: ^ 
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APIE LIETUVOS VALSTYBES ŽENKLį - VYTI 
INŽ. A„RUGIS, Chicago, 111. 

Mes turime gražų, kilnų ir 
prasmingą Valstybės ženklą — 
herbą, mūsų Vytj. Apie herbus 
kalba heraldika. Savo laiku he
raldika buvo savotiškas moks
las. Pvz. viduramžiuose garsi 
buvo heraldikos mokykla Re-
gensburge, Vokietijoje. Dabar 
heraldika nustojo savo reikš
mės ir sudaro gal tik pagelbinę 
istorijos mokslo šaką. Apie mū
sų Vytį rašo Lietuvos-Lenkijos 
heraldikai. Tarp jų pagarsėjęs 
yra jėzuitas Niesiecki, kurio 
monumentalus veikalas, susi
dedąs iš keliolikos tomų, apra
šo Lenkijos ir Lietuvos, vaiva
dijų, diecezijų ir visus Lietuvos-
Lenkijos bajorijos herbus. 

Niesieckis taip aprašo Didž. 
Lietuvos Kunigaikštijos ženklą 
— herbą. Raudoname dugne 
šarvuotas vyras su šalmu ant 
balto arklio, šuoliais bėgančio; 

mas uždangalas su auksiniais 
kutais. Tokį Vytį mes galime 
matyti Lietuvos piniguose, di
plomuose ir antspauduose. 

Mūsų istorinis, kilnus ir gar
bingas valstybės ženklas yra be 
to labai gražus. Mūsų heraldinj 
Vytį matė Grunvaldo laukai; 
Vytis plevėsavo Lietuvos ka
riuomenės eilėse, vadovauja
mos Didž. Lietuvos Kunigaikš
tijos hetmono Jono Chodkevi
čiaus, garsioje Kircholmo per
galėje. Jis simbolizavo Lietuvą 
daugelyje svarbių istorinių įvy
kių. Mūsų Vytis yra žinomas 
plačiai ir už Lietuvos ribų. Kam 
pvz. teko būti Drezdene, tas ga
lėjo matyti ant visų žymesnių 
šio miesto pastatų, neišskiriant 

K R O N I K A 
• Prof. Iz. Vasyliūnas Ko

lumbijoje ruošia du koncertus 
paminėti 300 metų sukakčiai 
nuo gi.mimo žymaus italų kom
pozitoriaus ir smuikininko Ar-
cangelo Corelli. Vienas koncer
tas bus išpildomas smuiko ir 
kamerinės klasės mokinių, ant 
ras — profesorių. 

• Andrius Speare, Ameri
kos lietuvis, kurs studijuoja 
The Choate School, VValling-
forde, Conn., šešioms savai
tėms buvo išvykęs į Venezue-
lą. Jo tėvas, dr. Speare, gyve
nąs Plattsburge, N. Y., iš dau
gelio kandidatų buvo parinktas 
mokslo laipsniui Pennsylvani-
jos Universitete. 

• Simas Lukauskas Ibagues 
mieste baigė Agronomų Aka* 

Atsiminimai iš laisves kovų 
Pulk J. Petruitis apie bolševikus ir benmontininkus 

ugnies, kar. Zubrys visdėlto, atkuria laisvės kovų vaizdus, 
puolė priešą. Patsai eidamas Šis veikalas rekomenduotinas 
pirmasis, niekam neduoda nei ir jaunimui, ir visiems, kaip 

Sulaukus 35 m. sukakties 
nuo Nepriklausomybės paskel
bimo, mūsų mintys krypsta į 
tuos laikus, kada krauju reikė
jo patvirtinti tai, kas plunksna 
buvo pasirašyta. Tuos laikus 
ypatingai gyvai mums pertie-
kia pulk. J. Petruitis savo at
siminimuose apie kautynes su 
bolševikais ir bermontininkais. 
"Vaga" gražiai pasitarnavo lie
tuviškam reikalui parūpindama 
antrą laidą tų "Mūsų žygių", 
kurių pirmoji dalis išleista ant 
rašte "Laisvę ginant" (200 
psl , kaina 2 dol.). 

nė garsųjį Zvingerį, puošniais 
v. - „ , r„ demną (kuriai vadovauti da-ornamentais papuoštą mūsų Vy- J<* \ 

'bar paskirtas kun. N. Saldu-
kas) ir dabar dirba kavos plan 

tį, kurį vartojo Saksonijos ka 
balnas raudonas ir po balnu rau-j raliai, kaipo Didž. Lietuvos Ku- l į ^ į Kolumbijoje 
donas uždangalas siekiantis ar- nigaikščiai. * 

• Florence Vaitkutė, Loreta 
riasslr V. Malins, Amerikos lie
tuviai, studijuojantieji De Paul 
Universitete, Chicagoj, vaidino 
jų universitetui statant Seks-

j pyro komediją "Two Gentle-
nen from Verona". 

• Lionginas Pečiura, po dau 
gelio ekspęrimentg, išrinko nau 
ją plastinio medžiagos rūšį, 
kuri gali būti sėkmingai nau
dojama automobilių gamybai. 
Jo išrastą medžiagą Fordas pri 
taikė savo fabrikuose. 

(p* 

• Bernardas Berensas, iš 
Lietuvos kilęs meno istorikas, 
laikomas vienu žymesniųjų au
toritetu renesanso meno klau-
o.mais. Karo metu jis išleido 
"Rumor and Ileflection". 

lietuvė, 

klio kanopų, papuoštas trejopais, Mes galime didžiuotis mūsų 
auksiniais kutais; dešinėje ran- Vytim kaipo simboliu mūsų is-
koje laiko nuogą kardą, kaip ir! torinių tradicijų, mūsų garbin-

Elcna Raltrush, Amerikos 
neseniai gavusi magi

strė;' laipznį, dirba Yale Uni
versiteto medicinoj laborato
rijoje Ne.w Havene, Conn. 

$ A. Platharzdis, gyvenąs 
Š v e d i j o j e ( T a l l a s v a g 1 4 , H e l e -

kirtimui iškeltą, o kairioje ar j gos istorinės praeities. Mūsųlne*uc*' Sollentua 2, Sweden) tu-
tiksliau ant kairiojo jo peties! heraldinis, istorinis Vytis yra 
yra skydas su dviem auksiniais j gerbtinas, ir be to tiek gražus, 

kad nereikalingas jokių naujo
viškų papuošimų. 

Kaip pvz. keistai ir nepagar
biai atrodė, gan plačiai savo 
laiku vartotas, stilizuotas Vy
tis, padarytas kurio tai mūsų 
dailininkų, pagauto futurizmo 
dvasios. Iš puikaus riterio pasi-

kryžiais į vieną sujungtais. Pa
našiai aprašinėja Vytį ir kiti, 
senesni heraldikai. 

Mūsų Vytis atvaizduoja kilnų 
riterį, vejantį su iškeltu kardu 
priešą. Tai nėra karingumo sim
bolis — tai yra Tėvynės meilės 
simbolis. Riteris neskuba į mūšį, i . . . , , . . . . . , , . „ .v i darė kokia tai keista figūra, nu-bet iškėlęs kardą veją priešą iš . , v. , , ~ 
m . . m . . . . J r * . sukta i priešingą skydo pusę. O Tėvynes. Todėl ir nuo senovės i . * r , , . , »/ - x r j pagal heraldikos dėsnius nusu-
musų Vytis turi savo vardą! f. , , 
/i i - i i ™ , m I kimas herbo piešinio i priešingą 
(lenkiškai — Pogon). Taip su- . ;l , , ' l , ^ , r •, 7 -i puse buvo įvykdomas kuomet prasta Vytis duoda mums ne tik , .. .. . . . . _ m . . turintis teisę ii vartoti padary-grazų simboli mūsų Tėvynes, i , , v.v, , , r J 
? . .' * v M ii A I davo niekšišką darbą, bet ir prasmingą simboli meilės, „ . . . . . r OMr . Branginkime ir gerbkime mū

sų istorinį, savą, tradicinį Vytį. 
Jokia kita valstybė ar bajorų' 

giminė panašaus riterio savo>»• • " • • • • • • • •••'•••****\Tmmm' 
, , A . . . . iKJmcalo IMIIUŲ s av in inku i ! 
herbe neturėjo ir nevartojo. Vy-| i^iaRite m.įima Htiivarkyti K»ay HH<-
t'iK v r a arvnski l i e t u v i š k a i V»l«i- IHIMHJ p iobhtnn .s I ttdeles a r mažuH 
iis y ia grynai ueiuvisKas vais- Komerciniai industriniai 
tybės ženklas iš nekieno nesko-| 
lintas. Kuomet Vytis buvo pra
dėta vartoti kaipo Didž. Lietu- j 
vos Kunigaikštijos herbas, he-, 
raldika tiksliai nepasako. Okols- [ 
kis mini kad Vytį pirmas pavar-|" 
toja Trajdenio sūnus. Pagal Nie-! 
sieckį, pirmieji Lietuvos Didie
ji Kunigaikščiai vartojo Pale
mono Stulpus* kaipo herbą. Pa
lemono, ar paskutiniais laikais 
pas mus vadinti Gedimino, stul
pai tai buvo ženklas, suprastin
tai atvaizduojantis pilies va r- « = = = i 
tus ta ip dviejų bokštų su trečiu j STATYBAI IR NAMŲ 
bokštu virš jų. Sis ženklas buvo PATAISYMAMS 
dar ant 10 vėliavų Lietuvos ka- PRISTATOME 

, . ~ VISOKIU Rt 'f t lU 
nuomenes, dalyvavusios Grun-, M E n ž I A G A 
valdo mūšyje, bet ant likusių 
30 vėliavų buvo jau Vytis. Vy
tauto antspauduose jau randa
me Vytį, ir vėliau visur figūruo
ja Vytis kaipo Didž. Lietuvos 
Kunigaikštijos herbas. 

n filatelistams įdomios me
džiagos apie Lietuvos pašto 
ženklus. 
* * V. Rinkus, studijuojąs 

Sv. Kryžiaus Kolegijoje VVor-
cesteryje, Mass., pasižymi spor 
te. 

• Aloks Tvlra Merker, Ame-
riko- lietuvė, yra meno dėsty
toja Meno Studentų Lygoje 
Ncw Yorke. 

Pulk. J. Petruitis tiesiais, 
paprastais žodžiais, lietuvišku 
nuoširdumu aprašo tai, ką pats 
vadovaudamas kuopai bei ba
talionui kautynėse yra pergy
venęs. Pradeda nuo pasitarimų 
tarp Kaukazo lietuvių, toliau— 
kelionė į Lietuvą, milicijos ir 
savanorių organizavimas, susi
dūrimai su bolševikais, kauty
nės ties Šiauliais, Panevėžiu, 
Kupiškiu, Aleksandravėle, Daug 
pilių. Apžvelgęs bermontininkų 
atsiradimo priežastis bei vokie
čių planus Rytuose, pulk. J. 
Petruitis smulkiai aprašo kie
tas kautynes su jais ties Rad
viliškiu ir Šiauliais. 

Kaip sunkios dienos tada 
buvo mūsų kariuomenei, gali
me spręsti iš tų žodžių apie 
antrojo pulko trečiąjį batalio
ną, 1919 m. birželio 11 'd. pa-
s'ekusį Aleksandravėlę: 

- Nuo didelių žygių ir nuo
latinių susidūrimų su priešinin
ku batalionas buvo labai pa
vargęs. Visi mūsų savanoriai 
^markiaji apiplyšo, kareiviškų 
drabužių komplektų dar netu
rėjom pakankamai. Stengdavo
mės dalinti aprėdymą, duoda
mi kiekvienam tai, ko jam la
biausiai reikėjo. Didžiausias 
vargas buvo dėl batų. Daugu
mas kareįvių liko veik visai 
basi. Baisu buvo pažinti: kojos 
pūslėtos, kruvinos... Su maistu 
tas pats vargas. Kariškas lau
ko virtuves vežiojom sykiu su 
savim, bet iš jų - - neturėjom 
produktų. Vietos gyventojai, 
kad ir kaip palankiai mus su

tikdavo, bet patys nieko netu
rėjo po vokiečių ir bolševikų 
šeimininkavimo. Sustoję ku
riam kaime paprašom kaimo 
vyresniųjų, kad savo kaimo 
apylinkėje sukalėdotų kokio 
nors maisto. Imam viską, ką 
žmonės turėdami po truputį 
duoda: kas sūrį, kas varškės, 
kas pieno, duonos, miltų, kruo
pų, druskos ir t.t. Iš jų ir vir
davom sau valgį (p. 89). 

Nežiūrint tų sunkiausių są
lygų, t'e pirmieji mūsų sava
noriai parodė nuostabią drąsą 
kautynėse. Pavyzdžiui, skyriu
je apie Kupiškio paėmimą 
(1919. V. 28 d.) skaitome: 

— Rudilės kaime priešas tu
rėjo labai gerą poziciją ir bu
vo labai įsistiprinęs. Be to, tu
rėjo daug kulkosvaidžių ir bom 
bosvaidžių. Į puolantį kar. Zub 
rį su 6-ja kuopa bolševikai pa
leido smarkią ugnį iš artileri
jos, bombosvaidžių, kulkosvai
džių. Puolimui vieta buvo labai 
atvira ir nepatogi. Nepaisyda
mas smarkiai naikinančios 

vieno žingsnio atsilikti. Nežiū
rėdamas, kad vieni sužeisti, 
kiti užmušti krenta šalia, jis 
vis šaukia "Pirmyn" ir eina 
toliau. Atrodė, kad nuo tokio 
pasiutusio puolimo bolševikai 
turės bėgti. Bet jie nebėgo, tik 
vis smarkiau šaudė. Sužeistųjų 
daugybė — kuopa labai prare
tėjo. Pamatė ir Zubrys, kad 
atvirai puldamas, gali nebetek
ti visų savo žmonių, tad už 200 
žingsnių nuo priešo apkasų 
kuopą sustabdė ir apsikasė. —-

Pora tų ' iš traukų — tai gyva 
reportažinė fotografija, kuri 
prieš mūsų akis kaip ekrane 

iškalbinga Lietuvos meilės mo 
kykla, kaip tauraus patriotiz
mo šaltinis, kaip kruvino pasi
šventimo istorija tada mus iš
vedusi, į nepriklausomybės lai
mę. <*• Pr« 

AKGLŲ KALBOS PAMOKOS 
d u o d a t r e m t i n y s prieg k a r ą ba igęs 
Čikagos Univers i te tą . 

Vienas* do le r i s vai . — pr ivač ios . 
Ver t imai , Anke tų p i ldymas , Ivaii i l» 
r a š t a i ang l i ška i . 

K: KALNĖNAS 
0402 S. Pa i r f i c ld Ave. , Ch icago 29 

(3-č ias a u k š t a s , d u t i s po ka i re , a r t i 
453-čio* ga tves ir Cal i forn ia ~Ave.) 
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S 0 P H I E B A R Č U S 
L I E T U V I Š K O S V A K A R U Š K O S 

RflDIO PROGRAMA 
IŠ W G E S Stot ies — R a n g a 1390 

P I R M A D. iki P10NKTAD. 
8:45 ik i 9:30 va i . r y t e 

ŠU6TAD. 8:30 iki 9:30 r y t e 
Iš tos p a t s to t ies P I R M A D I E N I O 

v a k a r e •mo 7 iki 8 vai . 

7121 SO. R O O K W E L I i ST. 
Chicago 20, 111. H E m l o c k 4-2419 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
LONGINUS, W I T T N A U E K , BULOVĄ 
r kt. šveicar iški la ikrodžia i t i k ra i 

žemomis ka inomis . 
2156 W. 2Srd St. Tel. YA 7-0841 
DARBO V A U : 9-2:30 ir 4-8 v. v. 
Šeštadieniais m-2:xr, i r 4-8 v. v 

S I U V A M O S M A R I N O S 
Ir 

R A S O M . M A Š I N Ė L E S 
g a u n a m o s ge r i aus iomis są lygomis 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

P e r k a , ta iso, e lek t r i f ikuo ja 

Kiek sutaup>bne šiais metais? 
Dabar, pradedant naujus metus, laikas užsibrėžti 
tikslą sutaupyti tam tikrą sumą. Apdraustoje 
įstaigoje bus nesunku taupyti ir gauti gerus d i 
Yidendus. 

Taupykite asmeniškai arba per paštą 

UNIVERSAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

1800 So, Halsted Street Chicago 8, lUinoi* 
Telefonas: I IA y m ar k et 1-202K 

Va landos : P i r m a d i e n i a i s , anirudif mate ir 
p e n k t a d i e n i a i s n u o 9 r y t o iki 4 v a i va 
karo . K e t v i r t a d i e n i a i s n n o o t v t -
v a k a r o . T reč i ad i en i a i s nv- .•• (a 
d ien ia i s nuo 9 vai . r y t o ikj 3 vai 

• (•"r 

-^JMRSį , 

K<v.nlrnriniai 
Kloetrotochiukini i i i da rbu i 

M K M S K Y KliKCTft lC CO. 
;J.Y19 S. I l a t s t cd St. 

I t l s h o p 7-:'»l2t 

'• — » — • nu. , 
DRMKHIO NAMi; S A V I N I N K A I ! 

1'aUciskltc jū.sij ungllnj kroan] j ulie-
Ji D J d a b a r u/f ž^niiii-H.sia.s žiemio*! ka i -
lUtli! Longvi mėnes in ia i is.simokčji-
mai . M«Nn Hp**oIallsauoJarnflH ) 

MAŽINU S • A M l ' i J I N l U a 
l'AlvlOITIAH'S III P A T A I S Y M I S 

Mos apturnanjairH^ l « t ku r niie.slc ai-

pi'loiuloHčlnoao. 
D I ; \ I I I ; I I I A I I N C 

l.-»H \V. KtJPInot) K i :m\ooU 8-1110 

' '' 
VIEŠOS VARŽYBOS! 

Kįokv icna s e k m a d i e n i 2 vai. p<> 
pietų. Narnų r e ikmenys , j r ank ia i . 
baldai , žaislai Ir t. t. Jsidem5kit.e! 
Aš j u m s pa rduos iu jūsų j va i r ius da
lykus! K,«j j ū s t u r i t e ? 

S T K I G E R ' 8 AIK'TION SALK 
Lake St., K t. 2(». Skersa i , nuo a e r o 
d r o m o —- 4 mylios v a k a r u o s e nuo 
LuG runge \u\., Helml iurs t , Illinois, 
T»l. LOlmhui'at 0229.J . 

DEMEMO SAVININKAI! 
Saukite mus šiandien dėl visokiij gazo ir 
idicjaus pakettitny. Krosnys išvalomo.', ir 
pataisomos. 1 dienos jd:ji:nas. Aliejines 
krosnys ir specialūs. Nemokami apskai
čiavimai —-' FIIA išsimokčjimai. 

RKLIABLK H E A T I N G S E R V I C E 
8740 Archer Avcnuc 

VVillovv Springs, Illinois 
VVillovv S p r į g s 1403 

DfiMKSIO DIRBANČIOS M O I I N O S ! 
C t H C K I E S Day Nursery ---- 2750 West 
Division. Karšti valgiai, poilsio laikas, 
specialiai išmokyti asmenys po Valdžios 
priežiūra; amžius nuo 2 m. ir vyresni. 
Susisiekimas parūpinamas. 

Valandos nuo 7 ryto iki u vakaro 

KVcrglade 4-2631 
• , ! 

' i i • • J I " U i ' . • | 

DABAR A T I D A R Y T A S 

CARBON'S RESTAURANT 
Patiekia Žymiausius 

Vokiškus ir Amerikoniškus "Cuisinc" Valgius 
"Ta ip kaip, kad jūs mėgstate" 

Asmeniškai Prižiūrint 
M I C H A E L & ROSE R O S N E R Naujų Vedčju 

E O X R I V E E R G R O V E , ILL. Šaukite: Gary 2061 
N O n n a I 7-9023 arba DOrchcstcr 3-9737 

^i^^mps^ :š§mm*i:*iSĘmž>.-<š3me£*. ^ss 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
'^451 8 o . O a k l e y A v e . C H I C A G O 8, ELI. . T e l . Y A r d s 7 - 8 2 7 8 I r 7 9 

KELIONES: 

MŪSŲ Specialybė BŪRYS GARAŽAMS 
Visokių rusių — Visokių dydžių 

R E Z I D E N C I N I A I , K O M E R C I N I A I , I N D U S T R I N I A I , ir t. t. 
Aptarnaujame visus artimus priemiesčius. Nemokamiems apskaičiavimams tel. 

SKYDER D00R C0MPANY — VilIa Park III. 
310 NORTH SUMMIT VII.LA PARK 7264-R 

LĖKTUVAIS, QELEŽINKF.-
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
P a r ū p i n a m e bUctus, vienbučius i r s u t v a r k o m e » IMI; SU kel ione su r i s tus 
d a l y k u s . TIJR1MK UĖftVVVj S K Y R I Ų . P i l d o m e af idcvl tus . Keilones 
p l a n u o k i t e Is a n k s t o k i t i ems m e t a m s . Anksč iau u/sLsakykltc b i le tus k a i p 
l ėk tuva i s t a i p i r la ivais , t a i būs i t e t ik r i , k a d t i k r a i gaus i t e v ie tas . P i r k 
d a m i b i le tus p a s m u s n e m o k ė s i t e b r a n g i a u ir išvengsi te l a iko s u t r u k 
d y m o , n e s ne re lk€s l anky t i s nei f geležinkel io stot} a r a e r o d r o m u , nes 

i visa t a i a t l iks i t e v ienole vietole — P A S IVffr.S 
% 5 j ^ ^ ^ : ' " < i ^ ^ ^ ^ ^ ^ : * < į ^ ^ ^ ^ ^ r : ' : ' - < į ^ ^ ^ ^ * ^ ' ' - < į ^ ^ ^ ^ ^ > -"<^^^^^įt^ V - ^ ^ ^ į a ? ^ * '-sr^^^£įs^> ' ^ - į ^ 
i ^ ^ ^ - ^ ^ - c j ^ K s į v - ^ ^ R į v : , - ^ ^ ^ > ^ ^~^^^£Ž>-, ,-<"~^^^^%>-. - . ^ ^ ^ ^ ^ ^ - . v ^ ^ ^ ^ P Ę į ^ . ^ - ^ P 

DRMKSIO, K O N T K A K T O H I A I III N I O S A VY Bl r S A V I N I N K A I ! 
Šaukite mus šiandien nemokamiems apskaičiavimams 

BARRINGTON WOODCRAFT 
^10 Railroad Street Barrington 390 

1'UtNliST T. liOt l'T'APJ*. Sav in inkas 
.\l IKSU .speciulyljo 

• K A B I N E T A I 
P E R T A I S Y M A I 

IM IM)I;HS si*i:ciAi/rn;s 
V I D A I S UŽBAIGIMAI 

4r 

Mūsų Nepriklausomybės lai
kais Vytis tapo vėl mūsų vals
tybės ženklu ir buvo oficialiai 
priimta beveik tokiame pavida
le, kaip aprašyta pas Niesieckį, 
tik }!>> arklio Mainu nebuvo deda-

CARR MOODY 
LUMBER CO, 

STASYS LTTWINAS, Prez. 
S0S9 So. HALSTED ST. 

Tel. VI«tory i 1272 
AI 'KAINAVIMĄ I R P R E K I Ų P R I 

STATYMĄ T E I K I A M E 
N E M O K A M A I 

RAdTINfi A T I D A R Y T A kasd ien nuc 
g vai. l y t o Iki 6 vai. v a k a r o Ir 
še š t ad ien ia i s Ijjl » vai. 

i m m 
v a k a r o 

- Į - | T i i > *l H • " • 

DfiMESIO! 

Reikalaukite pas visus knygų pla
tintojus tik ką iš spaudos išėjusio 
P. Abelkio istorinio romano 

x\ 
apie kurį skaitytojų atsiliepimai 
kuo geriausi. Negaudami vietoje, 
jdeje Money Orderį, kreipkitės 
laišku \ V. Malakauską, 10716 So. 
Wabasli Ave., Chieago 28, 111. 
Knyga 422 psl., drobės viršeliais, 
kaina $3.50. Platintojams, užsa
kantiems nemažiau 10 egz., duo
dama nuolaida. 

APSI2I0REK IR TAUPYK SAUGIAI 
STANDARD FHDERAL turtas virs $35,000,000.00 
Atsargos Fondas 3,000,000.00 
STANDARD FEDERAL yra narys Federal Savings & 
Ins. Corp. ir Federal Home Loan Bank System. 
JSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 

pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai 
neatidaroma. 

JUSTIN MACKIEWICH 
President and Manager 

STANOARD EEDERAL SAVINGS 
A N D LOAN A S S O C I A T I O N 

OF C H I C A G O 
f 4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 

PHO.NE: V l rg in ia 7 -1141 

Išėjo iš Spaudos — 

SŪNUS PALAIDŪNAS 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

Žios knygos autorius vysku-Vietoj 

a^trrii, ̂ A, t* <,j-į»nj!iį'iiiici i,ffV m*. N ' A • » » . - » . . . • • • — ••»•••'•« ui 
V—Tffl "" *yfCTWW "•t-"."l.!<"."fU1!"11 — . •"«» 'P • P 

1,000,000 
DOLERIŲ 

tik 

2 DOLERIAI 

pas F. J. Sheen prieš pora sa
vaičių pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Mont" 
stotj. Televizijos aparatų fir
ma "Admiral" šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerių. 
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu. 

^ 

Rašykite „ D R A U G U I " 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, III. 

y/ 
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' » DIENRAŠTIS DRAUGAS., CHICAGO, ILLINOIS 
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Šeštadienis, vasario 14, 1953 

Lietuvių ir P. Amerikos noveles 
PRANAS RAZMINAS, Cliieago, III. 

Lot.Amerikos novelių rinkinys tinka", kadangi mes žinom ji 

I Jto žmonės: nei Dievui žvakė., raukli. Ji verta brolio pasidi- Premijuotieji rašytojai ir 
nei velniui kačerga. Rašytojui j džiavimo, o svetimųjų (skaity 
su tokiu žmogum tikrai sunku j tojų) — pagarbos, 
dorotis. Išvedė jį į sceną, j kny 

"Pietų Kryžiaus Padangėj"—tai 
maloni staigmena knygos my
lėtojui, grožinės literatūros 
skaitytojui. Nors kiek ir per-
brangi, bet, būdama plonesnė 
ir kartu pigesnė, nebūtų davu
si pilno Lotynų Amerikos no
velės kultūros vaizdo. Iš tikro, 
vaizdo pilnumui nebuvo gali
ma praleisti negirdom nei vie
no to kontinento kampelio, nei 
vienos tautos. Jeigu mes įžvel
giant šiokį tokį skirtumą tarp 
dzūkų ir žemaičių rašytojų, tai 
ką bekalbėti apie Lotynų Ame
rikos rašytojus. Koks skirtu
mas tarp neaprėpiamų pampų 
ir Andų kalnų gyventojų! 

Ši novelių knyga duoda pro
gos skaitytojui palyginti su ki
tų kontinentų tuo pačiu žanru 
ir ypatingai su lietuvių rašyto
jų novelėmis. Rasime skirtumą 
nemažą, nors žmonių troškimai 
panašūs: myli ir neapkenčia, 
atgailoja ir keikiasi, užmuša ir 
vėl nori užmuštąjį iš numiru
sių prikelti; trokšta laimės, 
laisvės, pinigo; žiaurūs ir at
laidūs, egoistai ir altruistai, 
pasiaukojantieji, naivūs ir pro
tingi, niekšai ir garbingi, tikį 
į Dievą ir Jo šaukiasi pagal
bos artimo sprandui nusukti. 

Psichologiniai lūžiai 
Kas neįprasta lietuviui skai

tytojui, tai staigūs psichologi
niai lūžiai. Neįprasta, nes iki 
šiolei mes labiau pažinom šiau
rės tautų novelę ir apskritai 
grožinę literatūrą, kurioj vei
kėjai eina visai kitais keliais. 
Pavyzdžiais galėtų būti šios 
"Pietų Kryžiaus Padangės" no
velės: "Kreoliškas kerštas", 
"Burmistro ausys", "Smeigtu
kas" "Don Florizondas". Juk 
"Kreoliško keršto" novelėj vei
kėjui Čungarai reikėjo būti 
truputį atsargesniam, sakes
niam, nuoseklesniam ir nebūtų 
žuvęs nuo Juanillo peilio. Nu
žudęs žmogų, bet vietoj sulai
kytas ir matydamas praeivių 
kumščius prieš veidą, jis pri
sipažįsta: "Taip, aš jį nužu
džiau! Klotildė man paliepė nu 
žudyti... Kalė!..." 

"Smeigtuke", toj šiurpulin
goj V. Garcia Calderon nove
lėj, don Timotiejus, Mondaza-
ras, vadinamas baisiuoju ir tei
singuoju, dukters neištikimybę 
žentui laiko baustina mirtimi. 
Slapčia tėviškai gailėdamasis, 
jis pataria žentui Konrodui nu
žudyti savo dukterį Oną Mari
ją, kaip nužudė Grimanesę, sa
vo pirmąją žmoną, jei ši taip 
pat būtų neištikima. Tėvas krei 
piasi į žentą: 

— Tu jai įsmeigei šį smeig
tuką į širdį... Ar ne tiesa?... 
Galbūt ji tau prasikalto... 

— Taip, tėve. 
— Ar mirdama gailėjosi? 
— Taip tėve. 
— Niekas apie tai nežino? 
— Ne, tėve. 
— Tai įvyko su ūkvedžiu? 
—- Taip, tėve. 
— Kodėl taip pat ir jo ne

užmušei ? 
— Pabėgo kaip bailys. 
— Priseki užmušti, jeigu su 

grįžtų? -
— Taip, tėve. 
Senis iškilmingai atsikosėjo, 

suspaudė Konrado ranką ir, 
jau be kvapo, tarė: ~ 

— Jeigu ir šita tave prigaus, 
padaryk tą patį. Imk!" 

Jeigu tokių staigių psicholo
ginių lūžių sukurtų lietuvis ra
šytojas, vargu ar mes įtikėtu-
mėm. Sakytumėm, kad tai ne
psichologiška. 

Šis bruožas yra pietų krašto 
žmogaus nuosavybe, kurios jis 
niekam neperleidžia. Iš pietie
čio tai lauktina, jam tai "pri

turint tikrai plačią psichologi
nę amplitudą. 

Geresniam šios grožinės lite
ratūros, novelių kdygos, 
kylančios iš Lot. Amerikos, 
supratimui, norėtųsi kiek pla
čiau dalyką paryškinti. 

Romam; tautų charakteris 
Tremtiniai daug keliavo, 

daug tautų pažino. Jų apsčiai 
ir čia, Amerikoje. Tam pačiam 
fabrike dirba juodukas, net 
indėnų kilmės žmogus, italas, 
ispanas, vokietis, švedas, len
kas, rusas. Ir koks įvairumas 
jų psichologinių nusiteikimų, 
koks išgyvenimų skirtingumas! 
Galėjom skersai išilgai Vokieti
jos pervažiuoti toj pačioj kupė 

gos puslapius, bet nežino ką su 
juo daryti* kuriuos žodžius jam 
į burną įdėti. Dažnai jis kalbės 
suktai, kalbės taip, kaip nema
no daryti. Žodžiu, rašytojas 
pradės plunksnos kovą su he-
rojumi ui psichologinę tikro
vę. Dažnai šią kovą baigia ly
giomis — abu pralaimėję. Jei 

Baigdamas šias kelias mintis 
apie šią naująją viešnią mūsų 
knygų lentynoj, norėčiau dar 
paminėti Gabrielos Mistral, tos 
L. Amerikos baltosios lelijos, 
novelę "Dagys" ir Santiago 
ATguello—"Žinąs, neatlaidus", 
iš kur padvelkia kilni evange
lijos dvasia, kurios šių dienų 
pasaulis taip stokoja. Tai du 

brangakmenių. 
pietietis tore zodj - padarys;. . ... , 
i . . . y. . ., . . . , , briliantai tarp kitų knygos 
bei jei saunetis, tariamai kul- , , . ' * Jty 

turingas, į ką nors pasikėsino 
ar pažadėjo — gali drąsiai ne
tikėti. Tikras vargas rašytojui. 
O kritikai vis rėkia: nepsicho
logiška, nerealu, neįtikėtina. 

Mūsų rašytojų knygų hero-
jas, pasikėsinęs ką nors pri-
dobti, be gplo išgyvena, daug 
mosto, kankinasi, ibi galų ga-

Šv. Tomas Broadway'juj 
Viename Rroadway'jaus teat 

re, New York e, statomas biog
rafinis veikalą.-'. "Angelic Doc-
tor" - apie šv. Tomą Ak vinie-
tį Šią dramą parašė Br. Lar-
ner, O. P. 

Kaunas žiemą 
su nepažįstamu vokiečiu ir nė,le pats nusižudo, nesugebėjęs 
vieno žodžio vienas kitam ne- kito nužudyti. 
pasakyti. Bet vargu ar taip at
sitiktų keliaujančiam per Itali
ją ar net Prancūziją. Gali už
sispyręs tylėti, bet būsi tikriau 
šiai prakalbintas. Mat, roma
nų tautos iš viso spontaniškes
nės, gyvesnės ir, tam tikrais 
atžvilgiais, paviršutiniškesnės. 

Skaitytojui atrodo; kad "Pie
tų Kryžiaus Padangės" novelės 
pilnos humoro, karčios ironi
jos, sarkazmo, lyg Moljeras 
juoktųsi iš žmogaus ydų, iš 
žmogaus dvasinio pasaulio bu
kumo. Gal iš dalies ir taip, bet 
yra ir kita tikrovės pusė. Mes 
ano pasaulio, ano kontinento 
žmogaus nusiteikimus tem
piam ant savo europietiško kur 
palio. Jeigu jis negali elgtis 
taip, kaip mes elgiamės, tai 
jau jis bus ydingas, primity
vus, žmogus arčiau gamtos. 
Kas mums keista, žema, jam 
nuoširdų, išgyventa, brangu. 
Pietiečių charakteris žavus. 
Kaip greitai jie gali prasiskin
ti kelią į šventuosius, taip pel
nytai atsisėsti pačiam pragaro 
dugne. Jei jis tave myli, jis už 
tave savo gyvybę paaukos, bet 
jei jį nuskriaudei — neliks sko
lingas ("Burmistro ausys"). 
Jei jis prašo Dievo pagalbos, 
jis prašo visa širdimi ir tegu 
nemano Jis jo neišklausyti... 
Jausmų skalė plati, iki kraštu
tinumų. Čia jis tave myli, bu
čiuoja, prašo tavęs atsiklaupęs 
ant ke}ių ("Kreoliškas kerš
tas"), čia, jei tu būsi kietas, 
užsispyręs, tuoj gali mirti nuo 
vieno jo rankos mosto. 

Šiaurės tautų žmogus 

Visai priešingas yra šiaurės 
tautų žmogus: nei jis skubės 
tavęs išbučiuoti, nei jis tau 
greitai pažadės, nei blogo pA-
darys. Jis drungnas. Kaip sa-

Daugurnas šio rinkinio no
velių — filminės. Duok filmų 
gamintojam^, ir išeis puikus 
filmas. To negalima būtų pa-
sakj'ti apie lietuvių rašytojų 
noveles. Jos ištęstos ir kažkada 
nuobodžios. Taip gyvai gali 
rašyti pietietis, šiuo atveju L. 
Amerikos kūrėjas, kuris, iš tik
rųjų, kuria. 

Egzotiškas kraštas slepia 
daug netikėtumų, kaip ir ja
me gyvenąs žmogus žaviai per
mainingas. 

Pietietis kalba sentencijomis, 
rebusais, o rašytojas sugeba 
vaizdžiai, stipriai pagaunančia 
forma, pasakyti ar parašyti 
dviejuose puslapiuose, tai, ko 
šiaurietis nepajėgtų nei dešim
ty. Ir, tiesa, jis dar kankintųsi 
ne taip pasakęs, kaip norėjęs 
pasakyti. 

Koks, pagaliau, "Pietų Kry
žiaus Padangės" novelių tema
tikos įvairumas, koKs rašytojų 
subtilus įžvalgumas į kunku
liuojančią žmogaus dvasią! 

Budinga, kad L. Amerikos 
masių skurdas, noras turėti pi
nigų, t. y. geresnį gyvenimą, 
pereina palyginimais į rašytų
jų kūrybą: kelias, kaip naujas 
žėrintis pinigas. O veikėjui 
Lenčiui "Laiškas Dievui" pini
gas net tokiose aplinkybėse iš
kyla: "...čia ne vandens lašai 
krenta iš dangaus, bet naujos 
monetos; didieji lašai tai de
šimties ce: tų, o mažieji pen
kių...". 

Knyga skaitytoją patraukia 
ne tik save turimu, bet ir gralt 
ščia forma. Tai brolis ir sesuo 
bendroj kelionėj ' skaitytojo 
širdį. Jis — stipru bet šiurkš
tokas, šiurkštaus gyvenimo vy
ras; ji — grakšti gyva, pei 
daug nemėgstanti spalvų ii 
prašmatnybių. Tuo žavi ir pat-

Jlstroinomijos observatorija 
Vatikanas turi savo astrono

mijos observatoriją, kuri jau 
20 metų kaip iškelta iš Somos 
miesto į Castel Gandolfo pilį, 
kur yra palankesnės oro sąly
gos nakčia stebėti dangų. To
je observatorijoje per 20 metų 
gražiai pasidarbavo moksliniu 
kąs Stein. Šioje observatorijo
je buvo pravesti kintančių 
žvaigždžių tyrimai, sudarytas 
dangaus žemėlapis tam panau
dojant daugybę fotografinių 
nuotraukų, tyrinėtas paukščių 
kelias norint tiksliau susekti 
žvaigždžių sistemos konstruk
ciją. Observotorija turi moder
niškus įrengimus, stipriais priz 
miniais objektais aprūpintus 
teleskopus. Jų dėka observato
rijai pasisekė užregistruoti dai 
nežinomų kometų. Daug pasi
darbuota tiriant žvaigždžių 
spektrus. 

ELK GROVE INN 
Po nauja vadovybe 

GERAS MAISTAS 
IR GĖRIMAI 

ŠOKIAI 

WARREN 
SPRINGER 

CHICKEN-in-a Basket 
Prancūziškai keptos bulves ir <M Cfl 
kopūstai. Speciali kaina »J>l«vU 

SQUARE DANCE 
Kiekvieną Penktad. ir SeStad. vakarą 

Atvykite kartu su draugais 
HIGGINS ROAD 

1 mylia i vakarus nuo State Road 
Tel. CLearbrook 3-9862 

Mes aptarnaujame vestuvėms, 
bankietams, ir t. t. 

Dėmesio namų .savininkai! 
FUHNACE8 AND BOILERS 

O I 1 OR COAL 
Mes esame specialistai „converslon" 
darbuose. Pataisymai ir naujos da
lys. Išvalymas ir aptarnavimas. 

TEMPERATURE OONTROL OO. 
Tel. SAcramento 2-7227 

Mes dirbame mieste ir priemiestyje. 
Nemokami apskaičiavimai — FHA 

sąlygos. 

menininkai 
Christoforių sąjūdis, įvertin

damas nuopelnus krikščioniš
kai kultūrai, apdovanojo meda
liais visą eilę rašytojų, meni
ninkų bei aktorių: Laimėtojai 
yra: Bob Conside — už jo pa
stangas grąžinti tikrąją pras
mę Kalėdų kortelėms; Ann O' 
Hare McCormick, New York 
Times bendradarbė, kuri iškė
lė krikščionybės principų ver
tę taikos Įgyvendinimui; — 
Dorthy Thompson, kuri "Lai
dės Home" > žurnale parašė 
straipsni apie gyvenimo ir mir
ties prasmę, straipsnį persis
pausdino "Readers Dige's"; — 
Ernest O. Hauser, kurs "Sa-
turday Evening Post" žurnale 
aprašė Florencijos burmistrą 
O. Pirą, kurs jstengė iš komu
nistų išveržti miesto adminis-

l traciją ir praverti socialines 
j reformas; H. Prescott-—už 
knygą "The Man on a Donke", 
aprašančią heroišką būrelio 
žmonių ištikimumą savo idea
lams valdant Henrikui VIII;— 
Clare Booth Luca — už knygą 
"Sants for Now"; — radijo 
rašytojui ir režisieriui H. Den-
ker už pritaikymą per radiją 
"The Greatest Story Ever 
T o l d " — i š K r i s t a u s g y v e n i m o ; 

— režisieriui J. Driscoll, direk 
toriui J. Zoller ir rašytojui W. 
L a w , k u r i e g r a ž i a i p a v a i z d a v o 
Kalėdų reikšmę vokiečių belai
svėje. Filmų gamyboje meda
liais apdovanoti Lamer Trot-
ti, H. Koster ir E. Vayda už 
"Stars and Stipes for ever"; 
taipgi S. Goldwyn, Charles VI-
dor ir M, Connolly — už "Hans 
Christian Andersen". 

Italų tapytojai 
Bernard Nerenson parašė 

anglų kalba knygą "The Ita-
lian Painters of the Renaissan-
ce". Knyga turi 488 puslapius 
ir 400 iliustracijas. 

Knyga, kurios išpirkta 
2,000,000 

Nedaug rašytojų susilaukia 
tokio pasisekimo, kaip kard. J. 
Gibbons, kurio veikalo "The 
Faith of Our Fathers", nuo jo 
išleidimo 1876 m. iki mūsų die 
nų, išpirkta du milionai egzemp 
liorių. JAV religiniame gyveni
me tai buvo stambi figūra. Ne
seniai prof. J. T. Ellis išleido 
jo biografiją dviejuose tomuo
se (iš viso 1,442 pusi.), kurią 

D f: M K s i o ! 
Lietuvis lietuviui padfck! Pirkite 

3402 Deodar S t , Indiana l larbor, 
Kast Chio&go, Ind., CASA ALVAREZ 
krautuvėje, kini parduoda televizi
jas, tolimu ir trumpu, bangu radijas, 
šaldytuvus, siuvamas mašinas Ir vi
sokiausius geros rūšies baldus. Nu
sipirkę nėUŽmirSklto pranešti, kad 
skaitėte iltį, rekomendacija lietuviu 
kataliku dienraštyje "Drauge". Nuo
širdžiai dčkoju Ir tikiu, kad neuž
miršite atsilankyti. Telefonas C090. 

PASINAUDOKITE GERA PROGA! 
SĄSKAITYBOS MOKYKLOJE 15 
VASARIO PRADEDAMAS NAUJAS 

S 13 H E S T R A S 
ŠI laida išeis visa kursą per t rum-
pesnj laika. Dėstoma Comptometros 
ir Mašinraštis. Pamokos eina dieno
mis ir vakarais. Laika galite pasi
rinkti laisvai. Baigę šia mokykla, 
lengvai gausite gor4 darbą. Regis
truotis — 

Iii KTU VIV ATJ DITORI J O J 
3137 So. Hnlstod, Chfctigo 8, 111. 

recenzuodamas rašytojas Th. 
Maynard laikrašty "Nevv York 
Times" gerai vertina. 

GARAŽAS 
$465 

Nereikalinga 
jmokf-ii 

S9.G7 j mčrtesj 
18x20 

2 automobiliu 
C2AKAČAS 

pastatomus «nl 
jusi; sklypo 

Pilnai BU: 

Dotlble Platės • Doublo '2y,C> headers 
6" Box Ravės • :* langais 

gervlce Door 
Mes taip pat speeializuojames viso
kiu rūšių bendrais dallyd^s darbais, 
statyba ir t. t. 

ROBERT HALL 
LVMBER & OONSTRl ITION CO. 

2300 East 75th Street 
Mes aptarnaujame miestą ir 

priemiesčius 
1,SSEX 5-9594 

m ž £ s — 2 : ; -

» < i « i » i i 4 n » [ > « a » < > i »!(«•»(> «M»II^B»II 4 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 
A. VateišaitSs ir 

Grigatiūnaites-Lazauskienes 
3130 So, HalstedSt. 

Tel. CAlumet 5-9339 
Priimami mokiniai: pirmad., antrad., 
trečlad. ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 

AR NORITE BOTI KUNIGAIS? 
TSvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC. atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus j kunigus. Tčvai Mari
jonai darbuojasi- Amerikos lietuviu tarpe: 
Dievui leidžiant jie darbuosis ir Lietuvoje; 
jie veda mokyklas: redaguoja laikrasi'ius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai: 
darbuokltSB po Paneles švenčiausios vėliava; 
stokite j Tėvu Marijonu Kongregacija: rasy-
kito novieiu yodėjul. Laiške pažymBkite kiek 
mokslo baigčte, kiek amžiaufl ir koks svei
katos stovis. Lalftku siųskite žemiau paduotu 
adresu. 

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS? 
Marijonų Kongregacija kviečiu pas suve kandidatus i brolius, kurie 

dirbtu JvalrlUS vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinės", 
bažnyčiose ir kitur, ha bu i pageidaujami moka koki amatjt. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga. 

Paaukokite savo J&gaB, gyvenimą Ir sveikatą Dievui ir Panelei šven
čiausiai. Tapkite Hroliais Marijonais. Susirašykite su novicijato vedėju: 
pažymėkite amžių,, sveikatos stovj ir užbaigtus mokslus. 

MASTKK OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS 

DĖMESIO, SAVININKAI! 
Skambinkite mums šiandien d81 

gazo ir aliejaus perstatymų; 1 die
nos Jvedlmas. Ronald Glaves, Lake 
Forest 1044, Lake Forest Tin Shop, 
Waterbury Heating plants, oro ven
tiliacija, metalo plokščių darbas, 
specialūs darbai. 

C A P E C O D I N N 
COCKTAIL LOUNGE 

l Š ^ ^ £ l Š ^ r \ užkandžiai 
l^mĮMJl STEAK ir 

VIŠTIENA 
PIETOS 

Atsiveskite savo 
šeimą ir puikiai 
praleiskite laiką. 

Privatus kambarys vestuv£ms„ 
baliams, t. t. 

139th ir AVENNUE O 
Hegewisch, Illinois 

JACK KURNIK, Prop. 
Atdara kasdiena išskyrus pirmadienį 

I 
i i i I 
i 
§ 

.m mi 

GELIŲ KRAUTUVE 
TNE PEOPLES FLORISTS 

• 
S K I N T O S G Ė L E S • V E S T U V I N I A I B U K I E 
T A I • L A I D O T U V I Ų V A I N I K A I . M E N I Š K A I 
A T L I E K A M E UŽSAKYMUS. 

i 1850 W. 4 7 t h S t r . 1 K. & O. HOMKO; savininkai 
Telef. LAfayėtte 3-1786 Yį 

Čia galite susikalbėti lietuviškai š 

# 

DĖMESIO, Šeimininkes! Veneciš
kos užuolaidos išvalomos ir pertaiso
mos, taip pat Veneciškas užuolaidas 
galima užsisakyti. Mes paimame ir 
pristatome. Lake Shore Awning Co. 
2106 Orand A ve., Waukegan, 111. 
Telef. DElta 6-2639. \ 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes pagaminame baldus ir 
pagal jūsų užsakymą 

ROOSEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuvių krautuve 

2310 W. Roosevelt Road 
Tel. SEeley 3-4711 

Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Atidarą sekmadieniais nuo 11 iki 4:30 vai. popiet 

: ^ 

4> 

Jeigu dabartiniai jūsų išmokėjimai yra per-
aukšti, leiskite Drovers bankui perfinan-
suoti jūsų mokėjimus už automobili ma
žesnių išlaidų pagrindu. 

Yra lengva BENDRAUTI SU DROVERS 

\ 

N 



šeštadienis, vasario 14, 1953 DIENRASTlig DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS 
• M M * M M J 

tuvių Auditorijos Kaukių Balius 

i 

Šeštadienį, vasario men. 14 d., 7:30 vai. vakaro 
Programą išpildys humoristas Vitalis Žukauskas. 
Ui gražiausias ir originaliausias kaukes yra skiriamos 

DOVANOS: $50.00, $30.00 ir $20.00. 

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE — 3133 SOOTH HALSTED STREET 
Telefonas: VICTORY 2-6172 

- • • * mmm—*+- v.v 
"W Sekmadieniais šokiai apatinėje svetainėje. Įėjimas nemokamas. 

Visiems parengimams groja BALIO PAKŠTO orkestras. 

m 

VAKARAS SAVAME NAMELY 
FELJETONAS 

J. JASIUKEVICIUS, Peterson, N. J. 

I r į Vasario 16 d. minėjimą shingtono paveikslas salione, 
kapitonas Juozas l%saujis j tai tik uždėk karūną, apsupk 
neatėjo. Jis buvo baisiai užim- j plosčiumi, tai tikras Vytautas 
t a s : dažė neseniai pirkto savo j Didysis. O, jei nebūčiau taupi, 
namelio maudymosi kambarį, j tai nieko čia lietuviškumu dvel 
Ir ne tik šiandien jis taip bai- kiančio neturėtumėm. Reikia 
šiai užimtas — jau šeštas sek-1 tik sumanumo. Atsimenu, da-
madienis jo nemato Baltos Ma-1 vei penkis dolerius * kalėdojan-
rės miesto gyventojai: nuo ank I čiam kunigui įteikti ir išėjai | 
styvo ryto iki vėlyvos nakties 
jis tepė savo buto sienas, lu
bas, o jo žmonelė Leontina, iš
kėlusi galvą, lyg žąsis lyjant, 
nuolat girgsėjo: "Cia užtepk 
daugiau, ten netaip spausk". 

Ir kai šiandien buvo likęs tik 
tas, atsiprašant, toiletas, Juo
zui teko apsispręsti — eiti į 
Vasario 16 d. minėjimą, ar 
baigti darbą. Tačiau spren
dimą, kaip paprastai, padikta
vo Leontina: 

— Pabaik, Juozuk, dažyti ir 
uždėk naują sėdynę su dang
teliu. Visus kambarius taip 
gražiai išdažei, o ten ir žmonių 
įsileisti gėda: sienos subraižy
tos, lyg ledas čiuožykloje, sė
dynė girgžda, kaip seno kiaule-
tvareio durys... Ogi Lietuvos 
gal dar taip greitai neatvaduos, 

fabriką, o aš pakabinau rašte
lį prie durų: "Išvyko pas ser
gančią seserį" ir užsirakinau 
visai dienai. 

— Mamyte, bet vaikai pasa
koja, kad žmonės šneka, kad 

vyras. 
— O kaip gi! Krivaitis jau 

kreipėsi į lietuvaites su jau
dinančiais atsišaukimais, kad 
sutiktų kuri pradžiai susidegin
ti ant laužo dievų garbei, bet 
kol kas neatsiradę niekas net 

Jei ir pasiseka jam vasarą - - Na, o kaip ten bus su se-ivauti, — atkirto Leontina. 
laukuose nutrenkti kokį ėriukš no vės gėrimais? | — Tavo pulko puskarininkis 
tį, tai namuose, iškėlęs vielosi — Ir tas klausimas išsprę- Petras Taivyras stovėjo sceno 
gabalą ant stogo, šypsosi, iš jo tas. Sako, kad karalius susita-
kiekvienas ūkininkas. tarė su visomis šio krašto sker 

— Na, o kaip su aukurais, j dyklomis, kad jos perleistų 
gyvomis aukomis? paklausė karaliaus dispozicijai visus jau

čių ragus, iš kurių būsiąs ge-,, 
ria-mas midus. Dėl midaus gi 
gaminimo esą vedamos dery
bos su "Baltosios Meškos" 
alaus darykla. 

Suskambėjęs skambutis nu
traukė pokalbį. Šeimininkas mes. Pabėgę iš Lietuvos žvejai 

ir iš jo giminės/Tūlas Krivai-! Tiksaujis pakilo nuo stalo ir įpasakojo apie Lietuvos kan-
čio dėdė išvijo jį iš namų, kai, nuėjo atidaryti durų. Iš Vasa-ičias. Keturi kongresmanai pa-
šis paprašė, ar jis neleistų j rio 16 minėjimo parėjo kapito-i reiškė, kad Lietuva tikrai bus 
dukterį sudeginti ant laužo, ir (no motina, neseniai atšventusi j laisva. Žmonės verkė ir atsis-

je prie Lietuvos vėliavos, o jo 
žmona segiojo šiuos ženklelius 
ir rinko aukas — tęsė toliau 
motina. 

— Jis ir buvo pulke' tik vė-
liavnešis, o mano vyrui čia nė 
ra pulkų — vėl atšovė Leonti
na. 

— Amerikoj gimusios lietu
vaitės giedojo partizanų gies-

*f 

pareiškė: "Važiuok beproti, iš 
kur atvažiavai, o jei ne, tai 
pašauksiu policiją. Cia tau ne 

judu su tėveliu niekur neinate I Stalino Azija, kad tu savo pus 
— nei į .minėjimus, nei į trem 
tinių susirinkimus — įsiterpė 
trylikametė Birutė. — Sako, 
tavo tėvas įsivaizdina. 

— Tegu plepa — atkirto mo
tina. — Tu pasakyk jiems, kad 
tavo tėvas niekad nebuvo trem 
tinys ir nebus! Jis buvo gar
bingas IRO karininkas ir lydė
jo tų tremtinių, kaip avių, 
transportus į visus pasaulio 
kraštus. Jeigu jis nebuvo trem
tinys Vokietijoj, tai jis nega
li sutremtinėti ir Amerikoj. 
Pagaliau — nueiti į tremtinių 

seseres degintum!" Taigi, sa
ko, Krivaitis, kol jo karalius 
dar neturi valdžios, kol kas 
teks pasitenkinti deginant die 
V&ms vandens žiutkėsus ir ki
tus nedraudžiamus naikinti gy
vus ^padarus. 

savo 70-tuosius metelius. Atsi-ltoję plojo, kaip audra — tęsė 
sėdusi ir kvėptelėjusi, paklau-1 motina. 
sė: Leontina sumišo ir nesusi-

Tai baigėte dažyti? griebė, kaip įsiterpti, ką sa-

Ir vėl Leontina pripylė sau I motina. 
ir vyrui stiklus vyno, o dukre
lei obuolių sulčių, o po to nu
tilo, norėdama atsikvėpti^ bet. 
tylą pertraukė vyras; 

— Pabaigėme, — tyliai at
sakė sūnus, pažvelgęs • į prie 
motinos krūtinės prisegtą tris
palvę. 

— Per sekmadienių darbus 
negalite net ir tautinėse šven 
tesą dalyvauti —• lėtai pareiškė 

taigi jos vadavimo reikalai dar! susirinkimus ir laukti, kad tave 
nepabėgs. Nepaskutinę Vasa-j nubalsuotų tavo pulko karei-
rio 16-tąją čia švenčiame, kad,' viai, kad jie t au paskirtų, kiek 
metę tokį svarbų darbą, teki
ni ten bėgtumėm. 

Ir Juozas Tiksaujis pakluso. 
Jis tepė, kalinėjo, prakaitavo. 
Jis dirbo, kaip sau, kaip tikras 
namų savininkas, kol, pagaliau, 
darbas buvo baigtas ir Leonti
na pakvietė jį vakarieniauti. 

- Pavargom, tai pavargom, 
Levutc, — tarė Juozas, sėsda
mas prie stalo, — bet užtat, 
patys dažydami, sutaupėme 
keliasdešimts dolerių. 

— Taip ir reikia, Juozuk. O 
nenueidami šiandien į minėji
mą ir vėl sutaupėme kokią pen 
kine, jei ne dešimtinę. Taupu
mas — tai pati didžiausia do
rybė. 

— Taigi, taigi, Leontina... 
Aną kartą, kai išvarei Balfo 
aukų rinkėją, taip pat sutau
pėme kokius penkis dolerius. 

~-v O ar kitaip aš galėjau 
pasielgti? Ir dar išdrįso kažin-
kokio buvusio geležinkeliečio 

tu turi mokėti solidarumo ir 
kitokių mokesčių... Nėra dur
nių! 

— Bet, mama, - - nerimo Bi
rutė — kalba, kad Tiksaujai 
pergreit pamiršo Lietuvą, kad 
jie jos nemyli. 

— Vaikeli., spjauk jiems! 
Mūsų meilė Lietuvai yra tyra, 
gryna, kaip kristalas, o ne pa
remta doleriais, kaip tų, ku
rie kyščioja per šventes Lie
tuvai vaduoti po penkinę, ar 
dešimtinę. Mūsų meilė Lietu
vai tokia didelė, kad mes jai 
išreikšti turėtumėm paaukoti 
pusę Amerikos, bet kadangi 
dar tiek neturime, tai geriau 
neaukojame nė dolerio. 'O be 
to, dar Lietuvos karalius ir ne
prašė. 

— Apie kokį karalių tu čia 
kalbi? — tartum, pabudęs, pa
klausė vyras. 

— Nagi, ar neskaitei, kad 
Klcvadvary vienas rašytojas 

žmona \ mūsų nuosavus namus i j a u pasiskelbė' Lietuvos karą* 
dumblą nešti ir naujas durų Uum? Ir senovės lietuvių tiky-
rankenas dilinti! Su Balfo au
kų lapu atėjo, mat... 

— Pernai per Birželio įvykių 
minėjimus, rodos, taip pat su
taupėme, Leontina ? 

Ne Mrodos", bet — fak
tas, Juozai. Ir tai ne tavo, bet 
mano nuopelnas. Ir šiemet su
taupysi™, jei tu vėl paklausy
si mano niekad negęstančios 
išminties. Juk, jei ne aš, tai 
šluotos savos neturėtum, ne tik 
namų. O dabar ~ pats matai... 
Ant kieno namo stogo dieną 
ritinėjasi saulė, o naktį šyp
sosi mėnulis, ar ne ant Juozo 
ir Leontinos Tiksaujų? O ir 
pačiuose namuose, kur tik pa
žiūri, a r svetimas tur tas? Ir 
kas svarbu, kad kiekvienas 
daiktas primena Lietuvą: šal
dytuvas baltas, kaip marmu
ro paminklas ant Lietuvos di
dikų kapo, štai rymo virtuvė
je ; elektriniai laikrodžiai birz
gia, kaip tavo tėvo sode bitės \ 
minkšti baldai, kaip..., na žinai, 
kaip mūsų ramovėj; o, ir Wa-

bą grąžino. Vienas žurnalistas 
jau paskirtas Krivų Krivaičiu. 
Dabar, girdi, jis važinėja po 
vasarvietes ir jieško vaidilučių. 
Peržiūrimi ir dievų sąrašai. Die 
vas Perkūnas, greičiausia, iš 
dievų skaičiaus bus išbrauktas, 
nes nuo to laiko, kai Frankli
nas sugalvojo perkūnsargį, Per 
kūnas liko bejėgis ir bedarbis. 

SUTAUPYSITE 
D A U G P I M G B 

ĮSIGYSITE 
GERESNIUS 

GARANTUOTUS 
NAMŲ REIKMENIS 

IŠ PIRMOS 
IR SENIAUSIOS 

LIETUVIŲ 
BENDROVES KRAUTUVĖS 

KURIAI 
40 METŲ VADOVAUJA 

PATYRĘ ŽMONĖS. 
VISUOMET KREIPKITĖS 
l ERDVIA IR PATOGIA 
LIETUVIŲ BENDROVĖS 

KRAUTUVĘ 

4181-83 ARCHER AVE. 
Telef. LAfayette 3-3171 
Brighton Parko Kolonijoje 
l'akandai, Refrižeratoriai, 

Kaurai, Plovyklos, Televizijos, 

Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi visiems 

Dirba ir Lietuvoj dabar 
Smonės sekmadieniais... Ir tau~ 
tirtose šventėse negali daly-

VLADAŠ f̂MŽŪTfŠ 
Raal Estaie 

3452 So. Hnlstcd Str. 
Chicago 8. Ui. 

Tel. YArds 7-8333 
ISIsliop 7-0480 

.\';mni prrkimaa, pardavlmaH, nuo
mavimas, nuosavybes dokumentai, 
valdymas, paskolos. Pei;rašin5jimai, 
vertimai, pajamif'inokcsčiu pareiški
mai, nuomų pakėlimui blankai, imi
gracijos ir natūrai, pagalba. 

f Q JPSTi5LJSrf;i?SSTiišLJSS3*t: 'JZZŽS 

Vestuvines Nuotraukos 
fiukštos Rūšies Fotografijos 

Mįisų Specialybe 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

HOVARDAS J. UL.IS. Sav 

4068 Archer flveune 
Telefonas VIrginia 7-2481 

kyti, bet čia ją išgelbėjo jos 
dukrelė, ,kuri paklausė? 

— Tėveli, o kai tie ameriko
niški kongresmanai išlaisvins 
Lietuvą, ar tu vėl būsi kapito
nas? 

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 

Skaudančių žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo STCNŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
neguli ramiai seilėti ir naktimis mie
goti, nes jų užsisenS justos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų at
viru ir skaidančių žaizdų, uždSkite 
DT5GULO Ointmcnt. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins jflsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
tj. Vartokite jj taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pasalina niežė
jimą ligos, vadinamos PSORJASIS. 
Taipgi pasalina peršėjimą ligos, vadi
namos ATHLETE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos Ir pcrplySlmą tarp-
piršelų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džiustančios ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole visų išviršinių 

1 odos ligų. LEGULO 
į Ointment suteiks jum 
j pagalbą nuo nuvar-
| gūsių, perštamų i r 
i niežineių kojų. Legu-

lo Ointment yra par-
i duodamas po 75 e t , 
i $1.25 ir $3.50. Pirki

te vaistinėse Chicago 
i ir apylinkėse ir Mll-
\ waukce, a r b a a t-
! siųskite\ rnoney orde 

ri 1 -
LEGULO, Department D 

5618 W. Eddy St„ Chicago 34, UI. 
MIllbrrry 5-3694 

& 

• 
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i Diena Ateis, Kai Būsi linksmas Sutaupęs! = 
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= Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
j§ įstaigoje. BRIGHTON SAVINGS & LOAN moka 3% 1 
H pelno ant jūsų sutaupu. 
H Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $(0,(100.00. 

| BRIGHTON SAVINGS and 10AN ASSN. | 
H 4071 Archer Ave. į vakarus nuo California Ave. j=j 
S -CHARLES ZEKAS, Sec'y =§ 
•••••B v ', 

H OFISO VALANDOS: HE 
S S Pirmad., antrad.. penktad ir fiežt. | Trečiad. !) ryto *lkl 12 v. d. S 
zzz. 9:00 ryto iki 4:30 p. p. I Ketvlrtad. !> ryto iki 8 vak. S-S 
i)llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllll!llll!lliilllil 
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Kiekvieną algos dieną pasidėkit 
sau pirma. Taupykit pas mus. 
Uždirbkit gerą pelną su Ap
draustu Saugumu. 

V. P. PIĘRZYNSKI, Secretary 

Wmm CONTINENTAL 
SAVINGS and LOAN ASMATION 

4559 SOUTH PAULINA ST. YArds 7-0145-6 
^ J? 

žŠlSliK 

PIRKITE TIESIOG NŪ0 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West l i l t h Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausias paminklams planu 
pasirinkimas mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

RAKANDAI VISŲ IŠGARSEJUSŲ 
IŠDIRBYSCIŲ 

KAINOS IR SĄLYGOS VISIEMS PRIEINAMOS 
Mes turime parodoje didžiulį pasirinkime: 

Brangenybių, Deimantų, Laikrodžių, Rekordų, Phonograrų, Radi
jų, Pianų, Televizijų, Siuvamų Mašinų, Seklyčios Setų, Miega
majam Baldų, Valgomajam Setų, Grindinių ir Stalinių Lempų, 
Retkarčiais vartojamų baldų—įvairių, Kaurų, Karpctų, Linole-
um, Matracų ir Hollywood Lovų, Jaunimui Baldų, Žaislų, Elek
trinių Prosų, Skalbiamų Mašinų, Elektrinių Šaldytuvų, Freeze-
rių, Gazinių pečių, Gazinių Šildytuvų, Elektrinių Pečių, Studio 
Couches, Hide-a-Beds lovų. . 

3 Aukštai Puikių Baldu ir Namams Reikmenų 

JOSEPH F. B M K . lncorporated 
3241 So. Halsted Street Tel. CAIumet 5-7237 

KrautuvO atidarą pirmadienio -ir ketvirtadienio vakarais Iki :i::;o 
1'. M. Kitais vakarais iki (i vai. vakaro. Ncdčlionils uždaryta. 
Budrlko Ftadto VALANDA leidžiama ketvirtadienio vakarais 

kaip (i-ta valanda iš stoties \VHKC, 1450 klloeyeles. 

: ^ 
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John F. Eudeikfe 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODEUNI08 KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Aveniu 
TeL YArds 7-1741-2 ir Blshop 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas B l s h o p 7-0719 
AMllULANCK DIENĄ IR NAKTĮ 

II 

A N T H O N Y B. PETRUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE. 1418 S0. 50tii AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL. 

GRovehilI 6-0I42 
HEmlock 4-2644 
T0wihall 3-2109 

LIŪDESIO VALANDOJ 
Unkitt 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Tiems, kurie gyrena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau JŪSŲ namg. 

SEK A N T I E JI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOJ* 

Mcw turime koplyčių* Anihiilansu patarnavl-
mas y r a teikiamai 
dieni* ir n u k t i. Rei
kalo šuukito 
mus. 

v i s o:s n UI»ioag<»s 
ItoKeluiido dalyso 
(nujaus pHUtr-

ir 

i r 

uauiaui. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 West 23rd PLACE Tol. VIrginia 7-6(»7: 
10756 S. MICHIGAN AVE. FUilman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
65b West 18th STREET Tel. SEeley S-571L 

ALFREDAS VASAITIS-VftHCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

~ POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Telepbone YArds 7-ltHI 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. (X)mmodore 4-2228 
8307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

ANTANAS M. PHILLIPS 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. s Tel. YArds 7-1138- • 1139 

JULIUS MULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA A V E . TeL LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKiS 
1646 WEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

mmm 
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VASARIO 1 6 0 J I IR MOTERIS 
FILOMENA TARULIKNfi, Chicago, 111. 

Senovės graikų Spartoje mo- lietuvio sielai. Su šių totalita-
tina arba žmona, palydėdama rinių režimų įsigalėjimu Lie-
į karo žygi savo sūnų ar vy-j tuvoje, prasidėjo kova prieš 
i;}, įteikdavo jam skydą, šaky-!žiaurųjį okupantą, ši kova pa-
dama: "Su juo arba ant jo". I reikalavo daugybės aukų ir jo-
Vadinasi, grįžk namo garbin-lsios kruvinieji pėdsakai ran
gai atlikęs žygį arba žūk, bet j darni ne tik Lietuvos žemėje, 
nepasiduok priešui, nepabėki bet ir žiauriose koncentracijos 
nuo jo, palikdamas kovos lau-1 stovyklose Vokietijoj arba sai
kuose kario simboli skydą, j tame Sibire. Kova su nacizmu 

Nors skydas šiuo metu ,tė- j pasibaigė, bet partizanų kova 
ra tik tolimos istorinės praei- prieš raudonąjį okupantą te-
ties prisiminimas, bet jo įteiki
mo formulės prasmė tebėra 
taip pat gyva, kaip ir senovėje: 
kovok garbingai, nerodyk prie
šui nugaros, verčiau žūk, bet 
nelaužyk savo žodžio, savo kil
nios idėjos. Šią idėją moteris 
per kartų kartas diegė į širdis 
žmonių, dirbusių ramų ūkinin
ko darbą arba kovojusių dėl 
tėvynės laisvės. Nežiūrint tė
vynės pavergimo, laisvės idėja 
niekuomet nebuvo mirusi lie
tuviuose ir kai, pirmojo Pasau
linio karo metu, buvo paskelb
ti tautų apsisprendimo princi
pai, lietuvių savanorių būriai 
išėjo į kovą tautos nepriklau
somybę laimėti. Juos lydėju
sios motinos, žmonos, mylimo
sios, savo įgimtu jausmu ge
rai suprato užsimotojo žygio 
prasmę ir išeinančius vyrus 
atsisveikino ašaromis, bet ne
atkalbinėjo jų.. 

Kova buvo laimėta ir prasi
dėjo naujas laisvas gyvenimas. 

beina. Neabejotina, kad tos ko
vos sėkmingumas daug parei
na nuo moters, kuri pristato 
jiems maisto, slaugo sužeistuo
sius, palaiko tarpusavius ry
šius, suteikia reikalingų infor
macijų, o kartais net įsijungia 
j betarpią kovą. Tiesioginiai 
talkinančios partizanams mo
terys yra įsijungusios į tylią 
dvasinę kovą prieš okupantą, 
palaikydamos tautoje laisvės 
idėją ir auginančios naują prie 
auglį būsimai visuotinei kovai 
prieš komunistinius imperialis
tus. 

Prieš tą tyliąją, o taip reikš
mingą kovotoją, mes su pasi
gėrėjimu ir pagarba lenkiame 
savo galvas. 

Tų moterų, kurios paspruko 
iš bolševizmo nagų ir dabar 
gyvena išsibarsčiusios po viso 
pasaulio kampelius, yra parei
ga sukurti stiprią darnią šei
mą, iš kurios į aplinką lietųsi 
tradicinė lietuviška dvasia. Jos 

Danute Lipčiūte 

Aš nepamiršiu 
Aš nepamiršiu tėviškės kiemo, 
Kur dar tebaidi žingsniai mani, 
Kur neatšalęs grumstas nė vienas 
Ir karštos dulkės mūs židiny. 

Aš nepamiršiu kalbos gimtosios, 
Kurios rateliui dūzgiant išmokau 
Ir tų "Aušrinių" giedančios močios, 
Ir tų rožančių Kryžiaus dienose... 
AŠ nepamiršiu dainų dainelės, 
Jos pilnas vėjas, žemė visa, 
Ji migdo naktį ir rytą kelia, 
Ja šnera miškas, ošia banga. 
Aš nepamiršiu sesės darželio, 
Kur tiek svajonių raizgės ir pynės 
Ir tų žemčiūgų seklyčios lange, 
Ir tų šešėlių kvepiančios lysvės. 
Aš nepamiršiu klauptis ant kelių, 
Nors tėviškėlėj nerasčiau kryžių. 
Kiekviena pėda manosios žemės, 
Krauju pašvęsta — mane palydi. 

PUOŠKIMĖS, BET STILINGAI 
BR. JAMEIKIENĖ, Chicago, 111. 

tinės mados apžvalgos bei patą- jau reta kuri besisiūdina; be to 
rimų kaip nebrangiai ir elegan-1 — juos jau nagrinėjo J. Naruta-
tiškai pasirėdyti. Ne. Apie tą — vičienė ankstyvesniame straips-

Tautiniai drabužiai ir autorė straipsnio apie juos 

Nepamirškime galvų tradicija bus užsilikusi iš labai 

kaip 500 kartų, įskaitant ir 
provincijos miestus. 

Solistė dainavo užsieny: Ta
line, Romoj, Kaukaze. Specia
lizavosi pa^ Romos Konserva
torijos profesorę — Gibando. 

Vokietijoje, tremtyje turėjo 
apie 100 koncertų. 

E. Kardelienės dabartinė gy
venama vieta — Montrealis, 
Kanada, kur ji dažnai koncer
tuoja.. 

— Kada ir kieno kviečiama 
vykstate koncertuoti? — pak
lausiau Chicagoje viešinčią so
listę. 
— Mano pasirinkimas kuklus, 
kur kviečia, ten pasistengiu nu
vykti. Pvz. į Chicagą turėjau 
ir šeimyninių sumetimų — pa
simatyti su broliu Albinu (Ra-
cibarsku). 

Amerikos konsulas davė lei
dimą dešimčiai dienų, tad ma
no viešėjimas yra ribotas. Kaip 
jau žinote, be šio įvykusio kon 
certo Lietuvių Auditorijoje, 
vasario pirmą dieną, dar dai
navau Sofijos Barčus radijo 
programoje ir šiomis dienomis 
įdainuosiu keletą plokštelių. 

— Kokias nuotaikas sudarė 
viešėjimas Chicagoje? 

— Mielų chieagiečių buvau 
priimta labai nuoširdžiai, gau-

Moters padėtis naujai aUta-1 pareiga visomis jėgomis palai-
tytoje respublikoj© iš pagrindų k y t i lietuviškumą, ypatingą dė-
paskeitė. Moteris iš ramios | m e s ] k r e i p i a n t j kovą dėl jau-
plačiųjų laukų erdvės išėjo į n u o m e n ė s išlaikymo tautos ei-
tėvynės atstatymo darbą. P o - i I ė s e i r d v a s į 0 j e Jos vaidmuo 
litinėse te;sėse sulyginta su vy-į n e p a p r a s t a i svarbus perduo-
rais, ji drauge su jais dirbo vi- j d a n t jaunuomenei krikščioniš-
sose politikos, kultūros, ū k i o j k u o s h l s i d e a lus , pajėgius atsi-
srityse, visur įnešdama savo s p i r t i m a t erialinės civilizacijos 
moterišką meilę, jausmą, švel-1 pagundoms. Ji visomis jėgomis 
numą. Buvo sričių, kur m o t e - j t u H d v a s i n i a i a u g t i i r bręsti 
ris dominavo, pvz. pradžios mo Į b u s im i e s jams tautos žygiams. 

.. . , , • r f . Ą ,. - žilos senovės, kada lietuvaitės BUU v a i s l n a m a ' ° v a i s e s e n u o ' Pagrindines lietuvių tautinių. g § d t i k fit I taika yra visados puiki. 
rūbų dalys, be kurių negalima I v a i n i k a i g

 F I - Ar yra koks skirtumas 
rūbų dėvėti visoms apylinkėms į t a r p Kanados ir JAV lietuvių 
yra šios: sijonas, prijuoste, ki- kultūrinio gyvenimo? 
klikas, marškiniai (dabar, su-1 Tautiniai rūbai nėra kasdie- . v+„A u~*..J«< *„„,- i:« r> . , , . , . , . . . . , . . . . . ,. ' . . , . , . . . Ty . i — Kanados lietuviai turi lie-

Mielosios skaitytojos tikriau-,1 Prie pirktinių bei siuvinetinių ! trumpinę, juos vadiname bliuze) niniai, bet nėra ir vien Vasario . b e n d r u o m e n e • t a i v r a 
šiai šiose eilutėse tikėsis pasku- rūbų ilgiau nesustosime — juos ir galvos danga, žinoma, apie 16-osios minėjimui skirti. Lie-į ų . ę J \ f - , ? 

priklausančius priedus: juostą, tuvaitės tokiais rūbais vilkėjo ir a t r a m a ue™vių Kultūriniam 
kiklikų seges, krepšius, apavą, I svečiuos, ir bažnyčion, ir jauni- gyvenimui. Be to, Kanadoje 
pirštines, drobules, skaras, rudi- i mėlin eidamos. Šiandien, sveti- v r a daugiau atvykusių lietu-
nes, karolius ir kt. tektų kalbėti mam.krašte, nebegalime t a ip ' v i u i š laisvos Lietuvos, todėl 
atskirai. Tuo tarpu norėčiau plačiai tų rūbų pritaikyti, bet,'tur būt ir lietuvybės jausmas 
ypatingai atkreipti dėmesį į gal-: jie neabejotinai tinka ir įvai 

gal kita proga, šiandien iš krai- nyje- Tačiau ir su austiniais tau 
tinių skrynių ištraukime mūsų i tintais rūbais nėra geriau. Kar 
močiučių šimtakvoldžius sijo- tais tuos rūbus netgi sunku at 

kyklose dirbusių moterų skai
čius prašoko vyrų. 

Savo darbą dirbdama, ji ne
atsiliko nuo gyvenimo tempo ir 
reikalavimų, todėl moteris užė
mė net žymiausias politinio, 
kultūrinio gyvenimo pozicijas. 
O kur moteris — ūkininkė, 
drauge su vyru supratusi pasi
keitusių ekonominių sąlygų rei
kalavimus, ir per trumpą laiką 
atlikusi Lietuvos ūkio refor
mą, priartindama ją prie pa
čių pažangiausių kraštų Euro
poje. Visa tatai buvo padary
ta ne kokiais dideliais kapita
lais, bet aiškiu tikslu supra
timu ir kietu darbu. 

Moteris, įnešdama į gyveni 

Kultūrinė, organizacinė ir šal
pos veikla privalo būti neati
mama moters gyvenimo dalis. 
Kad ir pavargusi, kad ir neį
prastose gyvenimo sąlygose ji 
neprivalo pulti dvasia ir už
miršti, kad visa tai yra tik ne
didelis atsilyginimas savo tė
vynei, iš kurios ji pati tiek 
daug yra gavusi. -

Šių dienų tremtinė — mote
ris privalo budėti visuose tau
tos reikalų keliuose, vedan
čiuose į Nepriklausomos Lietu
vos atstatymą. 

nus, margaspalves prijuostes ir 
kitus dailiųjų tautinių rūbų 
puošmenis, šitie mūsų senoviniai 
rūbai kadaise juk irgi buvo pa
ti paskutinė mada. Toji mada 
per I bajorus pakliuvo į mūsų 
dvarus, o iš jų perėmė ir liau
dis. Tiktai dvarai nusekė paskui 
naujas Europos madas, o kon
servatyvi liaudis toliau puoselė
jo ir tobulino pasirinktąją for
mą, priduodama jai savitą cha
rakterį. Apie tokius tautinius 
rūbus, kuriuos dabar dėvime, 
duomenų daugiausiai turime tik 
iš 17-18-19 a., nors jie neabejo
tinai yra kilę iš gilios senovės ir 
turi nemažai elementų, kurie 
buvo vartojami gotikos laikotar
py. 

Naujaisiais laikais fabrikinė 
produkcija buvo bepradedanti 
užvaldyti Lietuvos kaimą, ta
čiau Nepriklausoma Lietuva lai
ku susigriebė ir pradėjo gaivin
ti liaudies meną ir mes vėl nuo
širdžiai prie jo prisirišome. Iš
eidami iš degančios tėviškės pa
siėmėme jj kaip brangiausią 
turtą. Mes, moterys, ypatingai 
palinkome prie tautinių rūbų, 
nes kuri gi lietuvaitė nenorės 
pasipuošti gražiaisiais savo 
krašto rūbais? 

pažinti, nors jais ir lietuvaitė 
pasipuošus. Tautiniai rūbai yra 
brangus rankų darbo tvarinys 
ir juos ne kasdien gali pasidary
ti, todėl, prieš taisydamosios to
kius rūbus, mūsų moterys turė
tų gerai apgalvoti ir pasitarti su 
toj srity nusimanančiais. Dabar 
jau yra daug audėjų, ir gerų, ir 
jie bei jos puikiai audžia įvai
riausius audinius, bet ne visi iš 
jų turėjo progą giliau pastudi
juoti mūsų tautinių rūbų cha
rakterį bei stilių. Atėjus klien
tei, kartais paskubomis tenka 
vykdyti jos užsakymą neįsigili-
nius į pagrindinį prašomų rūbų 
taisyklingumą, o tokiu atveju 
gaunami daiktai, panašūs į tau
tinius rūbus, bet... toli gražu ne 
stilingi tautiniai rūbai. 

Prisilaikykime etnografijos 
Lietuvaitės ausdavosi rūbus 

būdingus savo apylinkei, todėl, 
kaip skiriasi mūsų tarmės, ly
giai taip skiriasi ir mūsų atski
rų sričių tautiniai rūbai. Kaip 
augštaitis savo kalboje nemaišo 
žemaitiškų, suvalkietiškų ar 
dzūkiškų žodžių, taip lietuvaitė 
nemaišydavo savo rūbų dalių, o 
šiandien dažnai sutiksime mer
gaitę, pasirėdžiusią žemaitišku 
sijonu, dzūkiška bliuzele, augš-

čius, arabus ir šimtus kitokių 
kraštų atstovų įdomiuose ir gra
žiuose savo krašto rūbuose. 

Reikėtų tautinių rūbų vengti 
maskaraduose, nes juose dau-

vos dangą arba papuošalą, nes 
daugumas lietuvaičių visiškai 
pamiršo juos, o jie, tačiau, yra 
neatskiriama mūsų tautinių rū
bų dalis. Jie, kaip ir visi mūsų 
rūbai, yra būdingi atskiroms 
apylinkėms ir dargi skiriasi 
mergaičių nuo ištekėjusių mote
rų. 

Puošti galvą mada bus atėju
si iš rytų. Nuometai, pradžioje 
nelabai mėgiami, 13-15 a. visoje 
Europoje paplito kaip mada ir 
netgi pasidarė kaip taisyklė dė
vėti ištekėjusioms moterims. To 
tvirtinimo geriausi liudininkai 
yra išlikę to laikotarpio tapybos 
bei skulptūros kūriniai. To pa
čio meto bus ir vilnietiškasis 
galvaraištis. Mergaičių galvos 
danga siekia daug ankstyvesnį 
amžių. Reikia manyti, kad tie 
galvos papuošalai stabilizavosi 
krikščionybės įtakoje, nes ir šv. •. , - •, • , • . 
_, ., . * , v, įjuos, dėvėkime kiekviena proga, Povilas viename savo laiškų pa-! .. . . . . r-* r I premijuokime juos, bet — tai-
taria moterims pridengti galvą \8yhimė8 tik pūnus taisyklingus 
skara. Gi mergaičių galvas puoš- įr skoningus rūbus ir tik tokius 
ti vainiko pavidalo papuošalais premijuokime. 

riems minėjimams, ir iškilmin
goms pamaldoms, ir vestuvėms, 
ir rimtiems pasilinksminimams. 
Pati anglų karalienė Elzbieta 
II-oji su vyru nevengia įvairio
mis progomis pasipuošti skotiš- d a lyk l*' N a ' l r d a z n a i k o n c e r * 
kais tautiniais rūbais, o Londo- tuoju, vis turiu ateičiai numa
no, Paryžiaus, Romos gatvėse c m s* koncertų, 
dažnai sutiksite indusus, tibetie- — K o k i a dvasinė būsena 

yra giliau suprantamas. 
— Jūsų nuolatinis užsiėmi

mas Kanadoje? 
— Mokau jaunimą (turiu 25 

mokines) .muzikos ir teoretinių 

gaubia Jus prieš koncertą ir po 
koncerto ? 

— Prieš koncertą jaudinuo
si, kaip ir kiekvienas dainin-
kas: bijau peršalti, susirgti, 

tis. 

giau tinka fantastiški ir juokin- rūpinuosi, kad balsas gerai 
gi kostiumai, kuriems nėra pri-J skambėtų. Tai ir visas rūpės-
valoma pagarba. Tautiniai rū
bai reprezentuoja vilkinčiojo 
kraštą, gi maskaradas ar kau
kių balius paprastai yra tik — 
"juokdarybos kraštas". 

Turėti savo tautinius rūbus— 
kiekvienos lietuvaitės savigarba 
reikalauja. Todėl 

— Ar numatote savo įpėdi
nę, lietuvių dainos pasaulyje? 

— Lietuvių tauta yra bal
singa, daug lietuvių ir lietu
vaičių turi gerus balsus, tik 

{nisykimės rei^& mokytis, daug dirbti ir 
mano įpėdinių bus daug. 

Zuzana Juškevičienė, uoli 
skautininke, per "Margučio" ra 

mą savo ^ i a s 7 š v e m l ą s i a s (
d i J ° valandėlę puikiai pravedė 

savybes, kaip ūkininkė, tarnau! s u , C i c e r o skautėmis montažą 
toja, auklėtoja, rašytoja, labai; " Ž v l l g s n i s ' t ė v v n ę Lietuvą". m ą nuodugniau pastudijuoti, 
pozityviai veikė gyvenimą ir T a i p p a t ^ P a r u o š ė montažą taisydamosios rūbus mūsų mo-
todėl nenuostabu, kad Neįrik- L i e t u v o s Nepriklausomybės mi terys ir mergaitės dažnai pasi-
lausomos Lietuvos gyvenimas n ė J i m o š v e n t e i ' Montažas bus. daro rūbus, kurie, tačiau, toli 
kas kartą gerėjo, šviesėjo. AUr ^ F * * * 1 v a s a r i o 1 4 d- C™' g r a*U . n ! r a t a u t m i a ! ' 

Neauskime netikrų rūbų taitišku kikliku ir suvalkietiška 
Kadangi ne visos turėjo progą prijuoste, ar atvirkščiai. Tos at 

tėvynėje su mūsų liaudies au- skiros dalys gali būti ir labai 
diniais arčiau susipažinti ir mū
sų tautinių rūbų stilių bei for 

PASIKALBĖJIMAS SU SOLISTE KARDELIENE 
ZUZANA JUŠKEVIČIENĖ, Cicero, III. 

Privačiame bute, garso užra
šymo aparatas transliavo š. m. 
vasario mėn. 1 d. Chicagoje 

gražios, bet vistiek neturime . k u - J k o n c e r t ą ) _ g o l i s t ė s K 
teisė* jų maišyti ir privalome K a r d e l i e n ė g i r k o m p v > J a k u 

go jaunoji karta, pamėgusi 
laisvę ir pasiryžusi ją ginti. Ir 
toji bandymų valanda greit pr! 
artėjo. 

Totalitarinės sistemos, užkū
rusios antrąjį Pasaulinį karą, 
visu svoriu puolė silpnuosius 
kaimynus, juos pavergdamos 
ir atimdamos visas įgimtąsias 
teises. Tiek bolševikinė, tiek 
naciškoji okupacija, žydintį Lie 
tu vos gyvenimą sugriovė ūki
niai ir dvasiniai, suardydamos 
ūkinį savistovumą ir paneig-
damos per šimtmečius susifor
mavusią krikščionišką idėją, 
jos vieton iškeldamos ateistinę 

roję 
Elžbieta Kardelienė, Lietu-

Reikia 
gerbti mūsų senosios kartos at
eives lietuves, kurios, atvažiavu-

vos operos solistė, atvykusi iš sios čionai> nenorėdamos atsilik-
Kanados, koncertavo su dideliu! * nuo kitl* tautt*> ta™ėsi tauti' 
pasisekimu Chicagoje. Jai pa- į ™ f ™&MS> į * *L *f***™°* 
gerbti Nora Gugienė s u r u o š ė ! ^ « * Tafau nebūtų 

v u i , • . , , . dovanotina mums, kada galėda-
arbatėlę, kurioje dalyvavo vie
tinės lietuvės menininkės: Ali-

griežtai prisilaikyti etnografi 
nio stiliaus. 

Toliau — negana žinoti, kad 
augštaitiškas sijonas languotas, 
žemaitiškas — dryžuotas, augš-

bėno. Komp. Kačanausko dai
nos "Kad aš našlaitėlė" gar
sais, solistės jautriausi širdies 
jausmai veržte veržėsi ir plau-

taitiška prijuostė rinktinė, o su-,kė... Prieš akis aiškiai regėjo-
valkietiška — kaišytinė, bet!si vaizdas mirštančios motinos, 
reikia nepamiršti dar, kad kiek- kuri vos sukauptomis, paskuti-

ce Stephens, S. Barčus, G. Gie
draitienė ir G. Gudauskienė. 

mos ' neišlaikome tautinių rūbų 
stiliaus. Tiesa, tų pavyzdžių nė
ra daug, o išleistos literatūros 
tuo reikalu šiame krašte rasime 

pasaulėžiūrą, visiškai svetimą Chicago Art Institute. 

Stasė Kiimaitė, dainininkė, ir& &al t i k Pora- egzempliorių, 
susituokia su dr. Kaziu Pautie- t a č i a u *>rie Serl* n o n * v i s k a s ?" 
niurni vasario 14 d. 4 vai. p.p. r a ^ 1 ! ™ : u o l i a u s i . m ^ . * « * »., A . , « . . . JT ' nn4 ru&U tyrinėtojai dailininkai 
Sv. Antano baznyčioie, Cice- mZS * -V • ^ J • 

J j , v/ ^ Tamošaičiai gyvena Kanadoje; 
F ° « ; *.* « , i kelios OU studentės — irgi Ka-

Ringailė Jonynaite Gustoi- n a d o j i r į j ; A> v > ( v l s o s C h i c a „ 

viena apylinkė turi tik sau cha
rakteringus raštus, savitą au
dimo būdą ir pasiuvimo formą. 
Prie viso to — spalvos taip pat 
turi būti parinktos gražios, bū
dingos pasirinktajai apylinkei 
ir suderintos visame rūbo an-

nėmis jėgomis išsakė testamen 
tą savo dukrai: "Jauno išsi
lenki, seno paklausyki". Kai 
aparatas suko jau kiek links
mesnę dainą, pakėliau galvą; 
visi kambaryje esantieji sken-

Kalninš "Svetimam krašte". 
Gilaus jausmo atiteko ir klasi
kų kūriniams: Bethoveno, Mo-
zarto, Schumano ir kitų kom
pozitorių. 

Kaip sužinojau, solistės dai
nos gabumai pasireiškė gana 
anksti: 9-rių metų Elžbietėlė 
jau giedojo bažnytiniame cho
re, kur mišparus papunkčiui 
traukdavo pamainomis su var
gonininku. Kiek paūgėjusi, pa
ti ruošdavo "spektaklius" ir 

do giliame susikaupime, visų 
samblyje. Todėl audėjams n e i ^ ž ė r ė j o a š a r o g > fr t i g0_ 
kiek nesumažintų garbės, o U k ^ j a s b r a u k ė g i n u o g k r u o s . 

Moterų veikla 
Aldona Nasvytytė - Augu-

stinayičienė, Kultūros Fondo 
pirmininkė, buvo atvykusi iš 
Clevelando į Chicagą dalyvau
ti premijuotų dramų paskirsty
muose. Nors ir nestiprios svei
katos, A. Augustinavičienė yra 
nepaprastai veikli (jos ir jos 
šeimos rūpesčiu buvo net Kul
tūros Fondas įkurtas), daug 
padėjo tremtiniams, be to, stu
dijuoja prancūzų kalbą, kad 
gautų magistro laipsnį ir įgy
tų teises dėstyti universitetuo
se ir kolegijose. 

— Helena Bercher, poetė, 
pasirašanti slapyvarde Eglės 
šaka, gyvenanti VVaukegan, 
111., jau gana ilgokai sirguliuo-

, , ,, , j a . Gydunosi tikslais lanko Bil įuoso vaidindavo. Gyvendama,,. , , . , , , . . , ™,-hngs Memonal kliniką Chica-

tienė įstojo į meno mokyklą— goj). Taigi, ne taip jau sunku 
juos pasiekti. 

pasitarnautų jų pačių labui, jei 
jie, prieš ausdami, pasitartų su 
šią sritį studijavusiais ir turė
jusiais progą arčiau susipažinti. 
Gi šie pastarieji neturėtų atsisa
kyti ir mielai savo žiniomis pa
sidalinti tiek su audėjais, tiek su 
jų klientais. 

tų... 
Ir kitos liaudies dainos, tiek 

harmonizuotos, tiek neharmo
nizuotos buvo sudainuotos su 
nemažesnio gilumo jausmu. Su 
tuo pačiu dvasios pakilimu bu
vo sudainuota ir latvių komp. 

Petrapilyje uoliai lankė gar
sias operas. 

1930 _ V.D. metais E. Kar
delienė baigė Kauno Konserva
toriją ir įstojo į Kauno Valsty
binę Operą, kur dirbo 14 me
tų. Solistė yra kolaratūrinio 
soprano savininkė. Žinovų tei
gimu, Lietuvos Valstybės Teat 
re nebuvo, kas ją galėtų pa
keisti, ypač "Traviatoje", Vio
letos rolėje. E. Kardelienė dai
navo 20-yje operų, 

goję. Ilgą laiką ji gyveno Chi
cagoje ir prisiųsdavo "Drau
gui" daug savo sukurtų eilė
raščių. Taip pat ji yra didelė 
tremtinių globėja ir geradarė. 

O. Banienė, S. GI i oze rime, E. 
Samienė ir B. Zeikienė rūpina
si surengti Balfo 3-čiojo sky
riaus vakarą su loterija. 

S. Antušienė, O. Banienė ir 
B. Zeikienė rengia metinę va-

daugiau karienę Tėvams Marijonam^ 


