
k

DRAUGAS 

Saturday, Nov. 26, 
1965

DRAUGAS 

šeštadienis, Iapkr. 26, 

1955

LITERATŪROS VIRŠŪNĖSE
DR. P. CEIJESIl’S, E. Chicago, Ind.

Artėdami prie šių metų pabai-i rečio je vietoje, čia autoriai mo- 
gos ir žvelgdami į šiais metais' kėjo gyvenimo tiesą įkūnyti iš- 
pasirodžiusius lietuvių grožinės galvotų asmenų varduosna taip
literatūros veikalus, galime juos 
jau lyginti ir vertinti kūrybiniu 
požiūriu, nes, manau, vargu be- 
atsiras iki pabaigos metų dar 
vienas kūrinys, viršijąs esan
čiuosius.

Mano šiame straipsnyje pa-

stipriai, kad negali žmogus pri
leisti, kad jie neegzistuotų. Ži
noma, L. Dovydėnas piemenėlių 
asmenyse dar negalėjo įkūnyti 
stiprių charakterių. Jie tėra skir 
ti primityviai kaimo būčiai pa
vaizduoti. Per juos autorius

reikštos mintys tebus suprastos mums pertiekia mūsų kaimo ro- 
gerbiamų skaitytojų ne kaip pas mantiką dar labai primityviame 
kutinis specialisto literatūros kri fone. Daugiau pasireiškia A. Rū- 
tiko tartas mokslo žodis, bet ta Bronės Baleišyčios asmenyje

kėti už studento yra pagrindinis į Kaz. Žoromskis
šios problemos sprendimas jos i------------------- “

i pačios gyvenimu. Tačiau ši pro-1
blema tampriai susijus su prak-, 
tiniu tikslu: mylimo asmens sa- j 
vo naudai palenkimu. Tai vis- j 
kas. Daugiau nė žingsnio. Tai 
nėra esminis socialės problemos 
kėlimas, nei jos sprendimas, o 
tiktai gaivalingas savo interesų 
gynimas, lyg kad patelės moti
nos instinktyvus savo vaikų sau, 
gojimas.

Stipriau problemų kėlimu ir 
jų sprendimu reiškiasi N. Ma-į 
zalaitė savo kūryboje, ypač pas
tarajame “Negesties” veikale.
Tiesa, ji nekelia plačių gyvenimo

EI 9' I

Tyloj, kada akis primerkiu 
Ir mintys ima kauptis kaip vandenys,
Matau: lankas, arimus ir vieškelius;
Ežias ir laukus žalia s javais banguojančius. 
Matau bažnyčios bonias pro medžius 
Ir varpinę — dievdlrbių rankomis'išdrožtą. 
Matau, kaip supasi jaunystė ant rugio varpos. 
J r daug draugų praeina vieškeliu.
O dienos — ružavos kaip dobilai!

KULTŪRINĖ KRONIKA

kaip vieno iš skaitytojų ir lite-, Minėtoji veikėja yra taip pat-?loblemų’ k*ip sociahnI|4,į
ratAi-na nunmnnAo nocL i Drimitvvi: beraštė ir bemokslė ir VOs Pal-S‘eia religines ir pat-ratūros mėgėjų nuomonės pasi
sakymas.

Šiemetiniai giožinės literatū
ros veikalai tiek savo skaičiumi, 
tiek kūrybiniu intensyvumu, pa
lyginus su pernykščiais, yra at
silikę. Tik A. Baronas, N. Ma
zalaitė ir L. Dovydėnas pasiro
dė su gausesniu raštu. O visa ei
lė kitų gerų kūrėjų matyt bran
dina besiformuojančių veikalų

primityvi: beraštė ir bemokslė: 
kaimo mergaitė, tačiau gudri ir Jotines. Daugiau ribojasi psi- 
gaivalinga. Ji veržiasi gyveni- cbolo£in: miS problemomis, 
man visa savo būtimi. Ji daug žmogus savo dvasia yia ide- 
kenčia dėl to, kad jaučia ir žino! alus. Jis kyla į augštybes ir ryž
savo būsenos menkystą ir sten 
giasi savo būdo stiprumu ir už
sispyrimu ją įveikti, pati nuo 
savęs pabėgti. Tačiau krinta po 
gyvenimo našta.

Dar stipresnį charakterį su-

tasi gyventi pagal ideales tėvy
nės meilės ir religijos vertybes.' 

Tačiau savo kūnu jis yra dūžtąs! 
molinis indas. Didžiausius pla-į 
nūs sugriauti ir idealus suniekin-1 
ti kartais pakanka vieno neat
sargaus žvilgsnio, vieno prisiiie-i 
timo ir neapdairaus artimo mei- ' 
lės vardu pasiūlyto patamavi-' 
mo. Taip atsitiko su idealia pat- i

idėjas ir kuria pamažu, kad kūrė N. Mazalaitė “Negesties” 
galėtų stipriau sužibėti literatu- veikale Danguolės asmenyje, 
ros pasaulyje. Taip bent tiki- Pastaroji yra skirta ne kaimo 
mes. romantikai pavaizduoti, kaip pas

. . i L. Dovydėną ir ne primityviai riotiška lietuve moterimi Dan-
ygin ami siais metais pasi- jtaįmo būčiai atkurti, kaip pas guole Gelaitiene. Ji visa savo 

r usių ūnmų meninę vertę, Rūtą. bet žmogaus sielos gel- egzistencine būtimi mylėjo tėvy- 
nepaisome knygose įrašytos da- atverti. Autorei vaizduo- nę ir savo šeimą, ypač savo vy
tos, t knygos rinkoje‘ pasiro- jamojį aplinka visai nesvarbi, rą. Tačiau svetimtaučio vyro 

ymo lai o, nes kaikurios kny- j p>ėl to savo veikalo kompozici- pasiūlyta užuojauta ir artimo 
gos atžymėtos pemykščia data, jo,-e j gyvenimo aplinką mažai meilės vardu patarnavimas ją 
o iš tikrųjų skaitytojus tepasie- tekreipia dėmesio. Kur nekur ji parbloškė: ji ištekėjo už svetim-
ke šiemet. Taip pat nemanau iš-į paliesta. Čia didžiausias meninis taučio, paniekindama tėvynės 
vardinti istoriniu ^tikslumu visų1 .

Pargriuvę...
Ir matau, kaip trys pavasariai, —
Kaip trys balandžiai, piktos rankos baidyti. — 
Trys meilės pilni pavasariai, plakasi 
Apie bonias bažnyčios, kur ją sutikdavau.
Dvi gražios, mielos vasaros. . .
Jau niekam nebeslėpsiu šito vardo!
Ir čia. matau aš tėviškę, ir matau 
Visad dienus, keliais praeinančias:
Matau, kaip paukščiai skrenda ir sugrįžta. . . 
Pavasari. Gėlės kyla iš no sniego . ..
Tėtis eina arimais ir žiūri dirvą sėjai,
Broliai padirves vagoja. Matau , —
Dirva kaip nuotaka vestuvių rūbuos,
Saulės spinduliais šiltais kaišyta,
O brolių siluetai šviečia ant jos.

Kaip šventi!
Dievas ištiesia ranką viršum žemės,
Ir arimai sudygsta, o varpos bręsta blandžios. 
Tėtis eina perdirve iš lauko 
O delne geltonas kviečio grūdas. ..
Jis eina kiemu, baltais plaukais

Ir juokiasi.
Taip saulė teka rytmetį!
Prie žiedus rasa išpuoštus, pro pradalges... 
Staiga, matau, — baisiausi paukščiai skrenda.

Ir užstoja!
Visas dienas ir visą džiaugsmą.
Matau: tėtis eina Sibiru, ir klumpa

Į pusnynus...

grožinės literatūros veikalų, nes 
laikausi dėsnio, kad, nerandant

svoris yra sutelktas į žmogaus
sielos Čia

meilę ir šventvagiškai išniekin
dama Moterystės sakramentąkančių atskleidimą

, nuo apysakos pradžios iki jos j Tačiau ji nerimsta ir sielos balso 
pasakyti apie veikalą ko nors; pabaigai gyvenimas yra lydimas1 numarinti nepajėgia. Nuolatinė- 
vertmgo, geriau apie jį visai ty- kančios įr <jar kartą kančios, je dvasios ir kūno vertybių įtam 
eU* Dėl to N. Mazalaitės veikėjai1 poje vyksta drama ir lydi ją per

prašoksią savo charakterių visų visą gyvenimą. Net ir liuksusi-Norėdami apspręsti, kuris iš 
šiųmetinių kūrinių yra meniniu 
požiūriu vertingiausias, negali
me atsakyti vienu sakiniu, nes 
vertės sprendimas yra grindžia
mas daugiariopu požiūriu.

1. Stilius
Dauguma mūsų rašytojų turi 

gyvą, vaizdų, puošnų stilių. Ta
čiau visus lenkia A. Baronas sa
vo veikalų stiliaus puošnumu. 
Jis nesikartoja, nenusidėvi, ne
išsisemia, bet visada šviežias, 
gyvas, lankstus. Jo vartojamos 
stiliaus puošmenos yra organiš
kai suaugę su panaudotos situ
acijos aplinka ir savo naujumu 
išaugę iš konkretaus santykio 
su aplinka. Dėl to jam nėra pa
vojaus išsisemti, nes konkrečių 
santykių galimumas yra begali
nis. Giliai įsijaustas ir pilnas 
vaizdumo yra L. Dovydėno 
“Naktis Karališkiuose” veikaliu- 
kas, ypač jo Karališkių šienapjū 
tės vaizdas “Dalgių daina”. į 
Daug širdies įdėjus A. Rūta sa
vo
nors ir nedaug, puošmenų turi' 
N. Mazalaitė “Negestyje. Ta
čiau A. Baronas visus prašoka 
stiliaus puošnumu, visa galva. 
Jis kol kas pas mus yra dailio
sios literatūros stiliaus meiste
ris, kuriam lygaus nėra.

2. Charakteriai

Sunku yra rašytojui atsiplėšti 
nuo savęs ir sukurti personažų, 
visai į save nepanašių, arba net 
priešingų, tačiau natūralių, ati
tinkančių gyvenimą ir psicholo
giškai pilnai pagrįstų. Tokius be 
priekaištų stiprius charakterius 
mums davė A. Rūta Bronės Ba
leišyčios asmenyje, N. Mazalai
tė Danguolės asmenyje (Neges- 
tis), L. Dovydėnas “Nakties Ka
rališkiuose” dviejų vaikučių as-

kitų autorių veikėjus. Jos dan- ! niame gyvenime nuolatos ją per-
guolė jau priklauso personažų 
klasei. Tuo tarpu kitų autorių 
įvestieji veikėjai tėra tipai, skir
ti daugiau lietuviško kaimo bū
čiai pavaizduoti, negu žmogaus 
sielos gelmėms matuoti.

3. Problematika
Lietuvių svonsliteratūros 

maža teprasimuša į tarptautinę 
plotmę. Teturime vieną kitą vei
kalą vertą išversti į svetimas 
kalbas. Didžiausia dailiosios li
teratūros seklumo priežastis yra 
jos problematinis blankumas. 
Mūsų rašytojai kūrėjai daugu
moje tesitenkina būties vaizdavi
mu. Jų parašytieji veikalai abso- 
liutėje daugumoje būtų galima 
žymėti — būties romanai, apysa 
kos. Kadangi daugiausiai yra 
vaizduojama lietuvių gyvenimo 
būtis, todėl ir patys veikalai 
įgauna provincionalinio — dali
nio gyvenimo vertės. Toks gy-

sekioja sąžinės balsas: “Aš nu
žudžiau savo vyrą (p. 71)” — 
“Aš numarinau savo vyrą” (p. 
135).

Ištikimybė vyrui ir tėvynei i 
šaukia iš jos egzistencijos gel-' 
mių ir neduoda ramybės nei vie
name žingsnyje: “Aš atėmiau! 
sau teisę vadintis tremtiniu, tei
sę išlaukti, teisę sakyti, jog ma
no artimieji man atimti — vis
ką padariau aš pati, joks bolše
vikas” (p. 158). Tarp kūno geis 
mo ir idėjinio atsparumo nuola
tos vyksta įtampa ir dėl to Dan
guolės gyvenimas darosi nepap
rastai dramatiškas. Iš vienos pu 

, sės idėjinis (dvasinis) gėris, iš 
antros pusės medžiaginis gėris. 
Išskirtina galimybė pasirinkti 
tiktai vieną, arba antrą — kai 
tuo tarpu žmogus nori abu 
kartu turėti — sukelia žmogiš
koje egzistencijoje tragizmą, 
nes, pasirinkęs vieną, niekad ne5 i J . «*■ sa* ‘ venimo pavaizdavimas daugiau- . ’ 1 ... . ’. „..Trumpoje dienoje”. Gražių,! • • •j • - • esi ramus dėl antrojo. Aš zi-r J J cjia, į^Amno fiV aaviACiATnc iršiai įdomus tik saviesiems ir ma

žai terūpi svetimiesiems. Dėl to nau, kad puolu veidu prieš vel-
.......................... _ . a. į nią, bet darau taip” (p. 74). Tas
.r tok.ų veikalų vertimas , sveti- anojimas galimvbėa
mas kalbas nėra pageidautinas, ir antrij _
nes jis nesuinteresuoja skaity- laisvo,ios valios problemos
t0^‘ J palietimas ir į gėrio-blogio pro-

Tiesa, iš jaunųjų rašytojų A. blemą įžengimas.
Baronas bando per savo veikė- Tuo būdu autorė šeimos dra- 
jus kelti daugelį žmogaus gyve- mos būseną perkelia i metafizi-* 
nimo problemų. Bet jis to siekia nę plotmę ir padaro ją bendra1
daugiausia įvestų veikėjų žodi- ..................
niu užklausimu, o ne jų pačių
gyvenimu. Dėl to A. Barono vei-j 
kėjai yra daugiau filosofuojan-

visai žmonijai problema. Čia ne
figūruoja nei vieta, nei laikas. į 
Tremtis ir lietuvybė čia tėra 
atsitiktini. Veikalo esmė yra 
žmogaus asmens rungtynės už 
gėrį, o žmogaus kūno trapumas 
ir aistringumas — už geidulinį 
gyvenimą. Ši dualizmo problema 
yra tiek sena, kiek pati žmoni
ja. Ji tęsiasi nuo Adomo Jievos 
iki graikų rašytojų tragedijų 
per ištisus šimtmečius iki mūsų 
laikų. Taigi N. Mazalaitė savo 
“Negesties” kūriniu užsitarnau
ja vietą tarp žmogaus egzisten
cijos sprendėjų ir tampa verta 
būti autore tarptautinės litera
tūros kūrinio. Jos “Negestis” 
yra verta versti į kitas kalbas 
ir patekti į plačiųjų masių skai
tytojus ar žiūrovus.

4. Geriausias veikalas

Iš atskleistų šiųmetinių vei
kalų kūrybinių savybių paaiškė
ja, kad N. Mazalaitės “Negestis” 
savo klasiškumu prašoka visus 
šių metų grožinės literatūros 
veikalus ir prasimuša į viršū
nes. Palyginus jos “Negesti” su 
kitų autorių pirmaujančiais vei
kalais ji prilygsta V. Ramono 
“Kryžiams”, ji lenkia J. Gliau- 
dos “Namai ant smėlio”, ji yra 
silpnesnė už pernykštį premijuo 
tą J. Jankaus “Namas geroj gat
vėj”.

Lygindami N. Mazalaitės “Ne 
gestį” su A. Rūtos premijuotuo
ju veikalu “Trumpa diena”, jau
čiame, kad pastarasis yra arti

mesnis mūsų lietuviškai dvasiai. 
Jis yra mūsų mielojo kaimo žmo 
gaus būties epopėja. Jis yra mū
sų kaimo romantika, lietuviško 
kaimo būties simfonija. Jis yra 
patriotiškesnis už anos “Neges
ti”. Taigi lietuvis, skaitydamas 
abu minėtus kūrinius, be abejo, 
links A. Rūtos pusėn. Jos vei
kalas yra mūsų tėvynės dalis, 
kuria gyvename užsienyje, kuria 
gaivinamės sausesniais sielos mo 
mentais ir kuria perliejame lietu 
viškos dvasios į užsienyje bręs
tančio jaunimo sielas. Taigi lie
tuvis turi pasisakyti už ‘Trum
pąją dieną”. Bet, jeigu mes at- 
siplėšime nu0 lietuviško svai
gulio ir objektyviai žvelgsime 
tiktai žmogaus akimis į kūrinį, 
tada “Trumpoji diena” lieka vie
nos tautos veikalas ir dėl toj 
anachroninis veikalas, o “Neges: 
tis” prasimuša į pasaulinį visuo- j 
tinumą ir tampa jau ne vien lie
tuvio, bet bendrai žmogaus kū
riniu. Žmogaus egzistencinė są
ranga savo esmėje yra visada 
tapatiška ir pagrindinių proble
mų atžvilgiu visada vienoda. Dėl 
to N. Mazalaitė “Negesties” kū-į 
riniu yra platesnė ir bendrai 
žmogui artimesnė, kai tuo tarpu 
A. Rūta savo “Trumpąja diena” 
yra lietuviškesnė, ir kaip tik dėl 
to partikuleriškesnė. Pirmoji 
yra visos žmonijos kūrėja, o ant 
roji yia vienos tautos kūrėja.

Galutinėje išvadoje N. Maza
laitės “Negestis” yra geriausias 
šių metų išleistas kūrinys.

tieji, tai v* a. abstrakčių sąvo
kų sprendėjai, bet negvvenimiš- 
ki — ne pačių gyvenimų pro
blemų kėlėjai. Be to, A. Baronas 
kelia daug problemų, bet į jas 
neatsako. Tai yra io kūrvbinė 
vda. kurios nriežasčių aš čia ne-'

menyse. Jie visi yra labai natū- kelsiu ir neūeškos:u.
ralūs, nors ir skirtingi gyveni- Mažai paliečia problemas ir A. 
mo patirtimi ir išsilavinimu. Sek Rūta savo “Trumpoj dienoj”, 
damas jų gyvenimą skaitytojas Ji tėra pajudinus vieną socialę 
negali įsivaizduoti, kad minėtieji problemą — klasinį skirtumą 
veikėjai yra autorių sukurti. Ro
dos juos matai, girdi ir jauti gy-

tarp inteligentijos ir liaudies. 
Bronės nepalaužiamos valios sie-

Natormortu (detalė)venančiua tam tikru laiku konk- kimša peršokti šį tarpą ir ište- Dail. K. torsaalri*

• Ad. Mickevičiaus mirties 
10 metų sukaktis i— proga pa
sirodyti naujiems veikalams 
ape jį. Lenkijoje išleidžiamas 
Mickevičiaus žodynas, taipgi iš
leidžiamas liuksusinis “Pono Ta 
do” leidinys. JAV-se Noonday 
Press ateinantį pavasarį išleis 
Adomo Mickevičiaus eilių kny- 

j ga. Vertimus į anglų kalbą at
liko W. H. Auden. L. Bo?an, 
D. Dsvie, C. Hemley, R. Hill- 
var, R. Humphries, G. Reavey, 

i G. N. Schuster. W. J. Smith ir 
L. Varose. Knygą redagavo 
Clark Mills, kritišką Mickevi- 

• čiaus kūrinių vertinimą duoda 
i Jan Lechon.

• Lithuanian Folk Songš in 
the United States. Recorded and 
annotated by Jonas Balys. Eth- 
nic Folkways Library Album, 
Monograph Series, P 1009. (Co
pyright 1955 by Folkways Re- 
cords and Service Corp. 117 W. 
46 St. New York City. $5.95). 
Albumas turi vieną 12 colių il
go grojimo plokštelę, kurioj? 
telpa 20 dainų, ir 23 psl. knyge
lę, kurioje duoti dainų tekstai 
lietuviškai ir angliškai, gaidos, 
paaiškinimai ir literatūros nu
rodymai, ir kt. Dainos: Kai mes 
buvom trys sesutės (sutarti
nė), Volungėlė sakė čiūta (Še- 
duvos-Rozalino par.), Vidur lau
kų vėjelis pūtė (Perlojos par.), 
Nesigraudyk, mergužėle, gerą 
vyrą gavus (Rudaminos par.). 
Kaip aš jojau per žalią girelę 
ir Vai leidžia duoda tėvulis duk
relę (abi iš Merginės par.), Oi 
aš išėjau an dvaro ir Oi smūt- 
nas liūdnas šile berželis (abi 
iš Berznykų par.), Vaikščiojo 
močiutė po didį dvarą ir Vai 
broli broli (abi iš Lankeliškių 
par.), Susapnau dimną sapną 
(Alvito par.), Mergele graži 
kur buvai (Nemunaičių par.), 
Oi stovi stovi du pilki akmenė
liai (Ratnyčios par.), Oi klevi 
kleveli (Žem. Kalvarijos par.), 
Vai kaip aš buvau pas savo mo
tulę (Marcinkonių par.), Oi ant 
kalno Ulijana linus rovė ir šile 
pušynai, trake beržynai (abi iš 
Metelių par.), Iš karčmužėlės be 
kepurėlės (Marcinkonių par.), 
Vaikščiojo tėvelis pabarėmi, pa- 
rugėmi (Perlojos par.), Jau 
saulele'teka (Liškiavos par.). 
Tai folkloristinis leidinys, dai
nos atliktos liaudies dainininkų 
ir pavaizduoja tikrą liaudišką 
dainavimą. Ta pati leidykla yra 
išleidusi daugelio tautų pana
šius liaudies dainų albumus: į 
lenkų, vengrų, norvegų, švedų, 
olandų, rumunų, graikų, pran
cūzų, meksikiečių, argentiniečių 
ir kitų. Lietuviškos dainos buvo 
užrašytos fonografu 1949 — 
1950. Gaidas nurašė komp. V. 
Jakubėnas. Šis leidinys padarys 
mūsų dainą plačiau prieinamą 
tyrinėtojams ir folkloro mėgė
jams.

• Prof. Vilius Gaigalaitis,,
Mažosios Lietuvos rašytojas, 
yra miręs 1945 m. Iapkr. 30 d., 
taigi šiemet sueina 10 m. nuo 
jo mirties. Tas šviesus lietuvis 
buvo gimęs 1870 m. Tilžės-Ra- 
gainės apskrity. Buvo kilęs iš! 
dievotos šeimos, tai ir pats pa
sirinko dvasininko luomą. Teo
logiją ir filosofiją studijavo Ka
raliaučiaus ir Berlyno universi
tetuose, 1900 metais gaudamas 
daktaro laipsnį. Priekulėj beku
nigaujant 1903 m. buvo išrink
tas į Prūsijos seimą. Seime ne 
kartą gynė lietuvių reikalus nuo 
kaizerinės vyriausybės germani
zacijos pastangų. Pirmojo Pa
saulinio karo metu, kaip seimo 
atstovas, apvažinėjo Lietuvą ir 
parašė knygą apie Lietuvos pra 
eitį, lietuvių tautą ir jos politi
nes perspektyvas. Dėl šios kny
gos jis buvo vokietininkų puo
lamas, ypač nukentėjo Hitlerio 
laikais. Kai Klaipėda buvo grą
žinta prie Lietuvos, prof. Gai
galaitis buvo pakviestas į direk 
toriją tvarkyti švietimo ir baž
nyčių reikalus.

Kaune įsteigus evangelikų fa
kultetą, dr. Gaigalaitis buvo pa
kviestas šio fakulteto profeso
riumi. 1933 metais Rygos uni
versitetas iam suteikė garbė? 
daktero lainsnį Tais pat metai? 
iis Klainėdo.ie įsteigė lietuvių 
gimnazija, kuri vėliau išsivystė 
į Vyt. Didžiojo gimnazi:ą. Gai
galaitis taipgi įsteigė lietuviškr 
Sandaros knygyną Klaipėdos 
kraštui. Jo suorganizuotoji mo- 

i kyklų draugija įvairiose Klaipė

dos krašto vietose kūrė lietuviš
kas mokyklas. Būdamas giliai 
religingas savo namuose praves 
davo ryto, vakaro maldas. Dr. 
Narmontas, apibūdindamas jo 
nuotaikas visuomeninėje veiklo
je, sako: “Neįvykdavo joks pa
rengimas, kuris nebūtų pradė
tas Dievo žodžiu”.

Kai jam teko nuo bolševikų 
trauktis į Vokietiją, turėjo 
stambių nemalonumų iš nacių 
pusės.

Spaudoje pradėjo anksti ben
dradarbiauti: jau rašė į Varpą, 
į “Vienybę Lietuvininkų”, įstei
gė ir redagavo “Pagalbos” žur
nalą, parašė daugelį religinių ir 
pasaulietiškų knygų, pvz. “Lie
tuvos nusidavimai ir mūsų raš
liava”.

• Vydūno pirmas pradėtas 
leisti laikraštis “Šaltinis”, išėjo 
1905 metais, taigi šiemet sueina 
50 metų nuo jo pasirodymo. Tas 
laikraštis ėjo iki 1908 metų. Vė
liau Vydūnas leido kitus laikraš
čius: Jaunimas (1911 — 1914), 
Naujovė (1915), Darbymetis 
(1921 — 1925). Tuos keturius 
Vydūno laikraščius, kaip ir ki
tus jo raštus, leido specialiai jo 
raštams leisti Martos Raišuty- 
tės įsteigta Rūtos leidykla. Vy
dūnas tuos laikraščius ne tik 
redagavo, bet pats vienas juos 
ir prirašydavo. Būdavo juose ir 
vertimų iš kitų kalbų, daugiau
sia iš anglų ir vokiečių. Su per
traukomis Vydūnas savo laikraš 
čius leido 20 metų. Vydūno leis
tieji laikraščiai duoda svarbios 
medžiagos pažinti jo asmenybei, 
mokslui ir kūrybai. Šiuo metu 
Aleksandras Merkelis ruošia Vy 
dūrio monografiją ir turinčius 
augščiau minėtus Vydūno leis
tus laikraščius prašo jam pas
kolinti. A. Merkelio adresas: 49 
Van Nostrand Avė, Great Neck, 
N. Y.

• Dail. Pijus Brazauskas lap
kričio 28 d. sulaukia 50 m. am
žiaus. Yra gimęs 1905 m. Vil
kaviškio apskr., Pilviškių valsč., 
Bartininkų kaime. Mokslus ėjo 
Marijampolės Rygiškių Jono 
gimn. ir Vilkaviškio kun. semi
narijoje. Kunigu įšventintas 
1930 metais, taigi šiemet at
šventė sidabrinį kunigystės ju- 
bilėjų. 1932 — 1936 metais iš
ėjo tapybos kursą Kauno Meno 
mokykloje. Pats išdekoravo Pa- 
javonio bažnyčią. Iš žymesnių 
jo atskirų paveikslų paminėtini 
Apreiškimas, Mindaugo Krikš
tas, šv. Kazimieras, Dariaus- 
Girėno tragedija, LTSR mo
kykla ir kt Lietuvoje buvo veik 
lūs pavasarininkų ir ateitininkų 
talkininkas. Nuo 1949 m. gyve
na JAV-se ir yra ligoninės ka
pelionas Egene, Oregon.

• Baltistikos biblioteka orga
nizuojama Vakarų Vokietijoje. 
Tuo yra susirūpinęs dr. Z. Ivins 
kis. Leidėjai ir autoriai yra pra
šomi atsiųsti po vieną egzemp
liorių savo knygų, atspaudų, 
laikraščių. Latviai ir estai jau 
turi ten gausiai savo medžia
gos. Lietuviai ten dar beveik 
nieko neturi. Leidinius siųsti ad 
’ esu: Baltisches Forschungs 
Tnstitut, Zimmer 37b, Univer- 
sitaet, (22c) Bonn, Germany.

• Kazimieias Zoromskis yra 
vienas iš kūrybingiausių dabar
ties dailininkų tremtyje. Į poe
tus jis nepretenduoja. Tačiau 
kartą neseniai jam užėx> įkvė
pimas parašyti eilėraščių. Čia 
vieną iš ių ir dedame skaityto
jams pažiūrėti kas iš to išėjo.

• Dr. Zenonas Ivinski?, iki 
1956 m. balandž:o 1 d. apsigy
veno Vakarų Vokietijos sosti
nėje Bonnoje, kur vadovaus 
Baltų institutui. Jo naujas ad
resas: (22c) Bonn/Rh., Heer- 
str. 15 bei Hesse, Germany.
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Dail. Žoromskio paroda
Gruodžio 2 d. Riccardo meno Po kaikurių svarstymų (dai- Fleurs 

galerijoje, kuri yra viena pir- liniukas turėjo vizą vykti į Pa-

rodo — galėjo būti daugiau pa-J 
rinktos ir geriau išpildomos. Kas 
kita baletas iš operos “Les

KRONIKA I Dvi rašytojų rūšys rodo geni- r**- 
jalumą: kurie mąsto ir kurie pri 

Lietuviai dailininkai Vokie- xerčia kitus mąstyti.
jo nepaprastai augs- tijoje. Šiuo metu Vokietijoje gy- 

_. . .. , , -s kvg s. Amerikiečių vena ju labiau pasižymį lietu-'
maujančių Chicagoje atidaroma ryžių apsigyvenimui), kadangi pubi-ka buvo nustebinta, par- yiai dailininkai • buvęs Pan-.ėžio 
dail. K. Žoromskio kūrinių pa- anksčiau ar vėliau buvo galvota blokšta, i gimnazija mokytojas dail Juo-
roda. Ji tęsis visą gruodžio mė- emigruoti į JAV, dailininkas . . . ’ Kaminskas. adresas-
nesį. Įėjimas į parodą laisvas. Kolumbijos konsulo pakvietimą . Amo. .kiečių jaunai ėdžiai s - ’ Griesheim‘
Riccardo adresas: 437 N. Rush priėmė. ir išvyko dėstyti meno ^draugauja su viena prancūzų
str. (kampas Rush ir Hubart dalykus kaip pilnateisis profe- še.ma, xuri yra labai piislėgta. ’ ‘

gatvių du blokai nuo State-tv šorius n:t tris sCnus karo audra many antras> modernusf rytus Priešais Richardo yra ------------ — ' --------- * iš šeimos. Paskutinis žu talentingas grafikas, dabar dės-
tuščia<s sklvnas automobiliams) Cia daiiininkas surengė ir pa- Vo Indokinijos kare. Ta prancū- tas Vasario 18 gimnazijoje; jo _________________

Dail K ^Žoromskis kaip dai ' r°dą Bogotcs nacionalinėje bib- zų ?c;ma buvo parodyta labai adresas: Huettcnfeld, b. Lam- th. ofiso ev 4-7376; rez. cr 2-3aes
liniukas, šiemet sulaukė dešimt ?°*koje- ,Fa2odos atidarymo sutūri. Jų rimtis, inteligencija pertheim. Schloss Rennhof. , RR W0ZfiS BARTKU$ 
metų. 1957 metais sueis dešimt ^a dą Meno mo- Jr vaikų auklėjimas negalėjo e prof. j Rauktys “Girios' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
metų nuo jo pirmosios parodos, y.,os ie onus’ °lai arymą lixti nepastebėti net ir šitos ame Aide” rašo, kad Neprikl. Lietu-'**3® w. Odcago Avė., chicago 22. ni 
. , . atsilankė minėto nnivor«it^tn I - - - -- — ...kuri buvo lemta suruošti ne Te-

V. J. Budrikas

Ufc. GNfJA BALIUKAS
AKlį', ALSŲ, NOSIES IK GERKLĖS 

LIGOS.
— Pritaiko akinius —■

6322 South Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. tr 7-9 vai.

įj- vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia- 
ieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus.

•Mišo Kiefnnas: PK »-3Z*e 
Kez. tHef. U’Alhrook 5-6O7<

tr bato OLympic 1-4159

DR. P. KISIELIUS
ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ.- 

4938 W. 15th Sl, Cicero
Kasdien 1—S v. ir 6—S v. vakare 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 
Butas 1520 So. 49tb Avė.

DR. L L SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 

ofiso teL UEUaaoe 5-4410 
BetkL tHeL GRovebU 0-06 ii

valandos. 1—s p. m. 7—8 p m 
Penktadieni tik popiet.

šeštad. pasai sutartiPrečiad. ir

vynėje, o tremtyje.
Baigęs Lietuvoje augštuosius 

meno mokslus, jis išvyko pasi
tobulinti j užsienius. 1945 m. jis 
baigė prof. Carl Faringer “meist 
rų mokyklą”. Vienos meno aka
demijoje, gaudamas akademinio 
dailininko titulą ir diplomą. Šią 
datą dailininkas ir laiko tikra 
jo karjeros pradžia, nors 1945 
ir 46 m. jis dar studijavo Ro
mos bažnyčių dekoravimą ir sie
ninę tapybą, vadinama fresco. j 
taip pat mozaiką ir vitražą pas 
prof. Ferručio-Ferraci ir Canal- 
fe.

Tuo pat laiku aplankė didžiu
mą Italijos meno muzėjų ir mies 
tų.

Bet — Vienos, Romos, Milano,
Pizzos, Genujos, Florencijos, Ne
apolio ir Pompėjos dar jam ne- rektorius keletas dekanų ir pro- 
pakako. Jis nukeliavo į Prancū- fesorių; didelis skaičius lietuvių, 
ziją ir Ispaniją. Ispanijoje ir pa- Neužilgo dailininkas (pagal Lie-

Dail. K. Žoromskis

universiteto rfkietiškos publikos. | voje buv0 netoli šinlto įvairiauJ
Grįždami atgal jaunavedž.’ai šių vietovardžių, susietų su š^ad Tik™,

easiima su savim kartu ir at- zu> Pvz- Baltabirž^s km., Berža- 
šiveža tos šeimos sūnų ir duktė- vagio km., Biržai, Kalnaberžė, 
rį. Atsiveža į New Yorįią, kuris Pabiržė ir kt.
jiems labai moderniškai ir gra- Kalėdų numeriui skiriamą 
žiai atrodo. Jie gėrisi tuo rėkia- medžiagą prašome siųsti jau da_

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS ER CHIRURGA> 

4731 South Damen Avenue
.Kampas 47-toe Ir Damen Avė. 
Vai. kasdien nuo 6-—S vai. vak

n-.ų miestu. Svečius užrašo į tą b žvenčių laidos'paruo- „
pačia “Cinerama Holiday. kur Jiamos a ankstoM <- •»>»
jie žavisi pabaiga — Laivyno
akademijos choro daina. :

Jei nebūtų vietomis įkyriai
žviegiančio džiazo, pigaus Pary
žiaus maskarado, tai filmas bū
tų visapusiškai vykęs ir geras.
Labai mokėta parinkti vaizdai.
Ypač

DR. JUZĖ it KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 Street

relei, ofiso LAfayette 3-6048
Rea: WAlbrook 5-8048

ofiso telef. LAfayette 3-J.tlO. je. 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-286'

DR. EMILY V. KRUKAB
YDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S, Archer Avė.
. A,. Kasdien popiet nuo 12-2:5* » 
Vaa. pirm., antr., ketvirt- 6-8:5* v

Trečiadieniai* tik susitarus

Or. Nina KRIAUČELIŪHAITĖ
(Gydytoja ir Chirurge) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUSEIilJO?-
SPECIALISTĖ 

2756 West 71st Street 
t kam pas 71st Ir California)

IeL ofiso ir rez. KEpublic 7-4146 
VaL 11-2 ir 6-9 v. v. Šešt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą

OR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė- 

attDIKlŲ IR VAIKŲ LIG(.
SPECIALISTĖ

7156 South VVestern Avena«
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. Ir per k tad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo

TeL ofiso HE. 4-5849, res HE. 4-2324) H va.1. ryto — Iv. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto iki 2 vai. popiet.

Ofise teL RE. 7-1168 
Rea. teL WAlbmok 5-3765

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai Pirm., ketvir., penlat. 1-4 ir 7-9,

ruduo Amerikos rytuo- Vai. — pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto atttr* 1"6’ treč- ir šešt- Daxal 8Utarti-
se. Tos spalvos, pasigėrėtinai nu 2 ♦ ‘f, ® *kl popiet: *etv u-

r f, . , . penkt- 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet- šeštteikia žiūrovą. Alpių kalnai pa-; ie iri 2 popiet.
sipuošę baltu sniegu, primena ofiso tei. PRo^tect 6-1795
žavingą pasaką, kadaise iš moti-!___
nos girdėtą. Ankstybesnis cine- TeL ofiso he. 4-6699. rez. pr. 6-73$s 
ramos filmas surinko pasakiš-! OR. ANTANAS ALEKNA 
kas milionines sumas. Naujame' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
seanse ima dvi valandas ir pen- Į 1957 w. Garfield Blvd. 
kiolika min. laiko. Reikia ma-j val.: 1—4 ir 6—9

4 vai. p. p..

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6317 South Western Avenue 

Chicago 29, UI. 
Pacimatymai pagal sutartiea 
Talefonaa REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehilI 6-8161

silieka savo kūrybos pradžiai, tuvos kvotą) sulaukė viząemi- n sutrauksmases žiūro- ^d’eniai8 J ?ki(
Romos laikotarpio darbų yra Ii- gruoti į JAV. Atvykęs į Chica- 
kę Lietuvos pasiuntinybėje prie gą, kur yra keletas jo tolimesnių
Šv. Sosto ir pas Tėvus Mari jo-; giminių, dailininkas ir toliau ry- ___ _______ ____________
sus. Vienoje viskas sudegė (aka- žosi tęsti savo pradėtąjį darbą. i. Yorke Chic&e-nie Hollv-i 
demijos gaisre - po bombarda- j Pirmas jo pasirodymas, lietu- Waghingtonį Jtad
vimo). Keliolika darbų dinge vių visuomenėje — 1952 m. per siemg d&r prieinami; Aps. 
Ravensburge — be pėdsakų. prof. A. Galdiko pagerbimo pa- krftai, film&g nuotaikingas įdo.

1947 m. dailininkas K. Žo- įusSmėiimą1"^^^^ 54 mUS’ Pa-amintas nau> techni'
romskis suruošė Madride pirmą jo abi individualios paro-i k&’ Vert&S vlsiems’
ją savo kūrinių parodą moder- dog Marįjos Auggt mokykloje -----------------------------------------
mojo meno mužėjuje. šis. štai- ėjo Raip Uetuvių visuomenėje>

vų. Gaila, kad tos rūšies filmai 
nėra dar masiškai gaminami ir 
yra leidžiami tik didmiesčiuose:

išskyrus ketvirtai!, ir aekmad.

NUO UŽSI^ENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

UR. T. DUNDULIS
.ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:86 vai. 
vak šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

i?reč:adieniais pagal sutartu 
Ofiso teL VLrginia 7-0036 

AezUendjoe teL BEverly 8-8244

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. AT 
VIRŲ ir SKAUDŽIU 2AIZDU- Ji« 
negali ramiai s€d«ti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenSjusios žaizdos 
niežti ir skauda- Kad pašalinti tį 
niežčjimą ir skaudfijimą senų atvl- ,

ir skaudžių žaizdų, uždėkite ; Kampas

gus svetimųjų pripažinimas da- taip ir spaudoje su pasisekimu.
PARRHOEMU SERVICE 

STATION
kovoti toliau1 su pački kiečiausiu Lank>'t0Jal <3z!auSesl ne tik jo w cemak KO., Cicero, HL
me“ įduotiPeiksi, kokybe, bet ,r W gau- Uetuviška ga2cU„o stotis ir 

Jis nutarė rengti Madride kas- m radenį dailtainkas da.
met po parodą, ir tą nutarimą 
įvykdė, iki 1950 m. surengdamas 
tris parodas, o 1949 m. rudenį 
dalyvavo su ispanais (be teisės 
į premiją — kaipo svetimšalis) 
metinėje rudens parodoje Mad
rido moderniojo meno muzėjuje, 
centrinėse patalpose.

automobilių aptarnavimas 
W91iara J. Grigelaitis, sav.

Ofiso teL CLlfflde 1-2896 
Iteudeudjos: LAfayctte 5-117*

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1724 VVest 47th Street 
Kampas 47tb ir Hermitage

Vai.: nuo 2 Iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek

OR. FL TALLAT-KELPS/
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ' 

5002 Wa*t I6th Street
• *1: kasdien 5-8. šeštad •-» 

THef TOvmhall S-O959 
2534 Weėt 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus 
Teief. HEmlock 4-7080, neatsakii

skambinti CEntral 6-2294

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st S

TeL PR 8-122$ arba WE 6-5577
v. __ 8 vaL vakare. Tredlad. nuo ' Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr.

Trečiad. ir Pentad. 6—9 vai. vak. ir 
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Td. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-496«

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEf-INSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47t3i Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popieti'Nuo 7 v. iki 8:30

Tel. ofiso HE 4-2123, res. PR 6-8484
DR. V. P. TUMASONIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOS 

6255 South Western Avenue
yal- 2—* P- p. Ir nuo 7—9 v 
Seštad. 2—4 popietų. Trečiad. 
Sekmad. uždaryta

T.
Ir

TeL ofiso GR. 6-5399, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINĖS LIGOS
2423 Wcst 63rd Street 

(Kampas 63rd ir Artesian) 
VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak.

Seštad. 2—4 popiet.
Trečiad. ir sekmai uždaryta

OR. JULIJA MONSTAyičIUS
gydytoja ir chzrdrg. 

10748 South Michigan Avenue
IeL ofiso Virgiui* 7-0600. į Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v..

rez. REpubllc 7-6867 išsyrus trečiad. šeštadieniais nuo 1

DR. BR. GAIŽIŪNAS

TeL ofiso: DAnube 6-1135

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 
3267 South Halsted Street

VaL 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 ▼. vak 
šeštadieniais 1—t v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-9400 
Rezid. PRospect

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
• (Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR PHIkruns 
6248 South Kedzle Avean*

Vai. kasdien 1—3 p. p. ir nuo 
v. vak. Seštad. 1—* p. p. Trvčlad. b 
kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 S. 49th Coort, Cicere
Kasdien 10-’.2 ryto ir 6-8 vuL vak 

šeštadieniais 10-2.
Ofiso Ir buto teL OLymnic 2-1331

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766 
Buto — ENglevrood 4-4979GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(speo. moterų Ibroe ir akušerija) 
4055 Archer Avenue

Archer Ir California Avė
Ofiso ir buto tel. HEinlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

- 6757 South VVestern Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt, 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarilgą.

; LEGUI.O Ointment. Jų g y d o m o k j ypatybės palengvins Jūsų skaudėji 
i mą ir' galėsite ramiai miegoti n ak 
ų. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Joe taipgi pašalina 
niežėjimą, ligos vadinamos PSORIA 

,SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
i vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarpiršfiių. Yra tinkamas vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinių, odos išbėrimų ir t. L, taipgi 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa 
atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
fclų. Jis yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų.Le-
gulo Olntment yra 
parduodamas po 75

VAL.: 2—4 Ir 6—8 p.
Aefitadieniais 2—7 vai. p. 

išskyrus sekmadienius

lyvavo amerikiečių 57-toje me-! 
tinėje parodoje Chicagos Meno 
institute (antroji, savo repre
zentacija, meno įstaiga Ameri
koje). O šiandie jau matome 
dailininką K. Žoromskį su indi
vidualia paroda Chicagos pirma- perkraustymus ir pervežimus > c*-. $i-25, ir $3.50.

Pirkite vaistintoe Cbi 
c&goj Ir apylinkėse— 
Miltvaukee, Wisc. Ga 
ry, Ind.lr Detroit, Mi- 
cbigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order J:

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius

reL ofiso Ir rez. tVAlbrook 5-3388

DR. S. GEŠTAUTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 71st St.
Kampas 71st ir Talman Avė. 

Vai.: Nuo 7 Iki 9 vak. Sekmadieniais
tik susitarus.

eilėje meno galerijoje — Riccar- į§ tolimų ir artimų atstumų. 
Madrido spauda ir radijas ra- do. Ši galerija jam paskyrė visą 

do dailininko K. Žoromskio dar- gruodžio mėnesį. Dail. K. Žo- 
bą išskirtiną, o kritikas Ramon romskis, iš naujųjų- emigrantų,
Farraldo jį paskelbė esant vieną yra pirmasis dailininkas Chica- 
tarp dviejų geriausiųjų (kalbė- goję patekęs į amerikiečių tar-

TeL BI. 7-7075 arba 
KE 7-9842

Ofiso velef. INterocean 8-7654 
Buto telef. INterocean 8-873S

DN. K. GUDAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Ofisas 10756 So. Michigan Av*.
Vai.: Kasdien 9—12 vai. ryto, 1—4 
ir 6—8 v. vak., išskyrus trečiadienj. 
Seštad. 10 — 2 v.
tarų*.

Kitu laiku sual-

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien S—6 vai. vak. Seštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. Ylctory 2-1484. Resid. 2257 W. 
23rd PLACE, tel. FRontier 6-5541

damas apie peisažą). pą su individualia paroda.
Po 1949 m. privačios parodos Parodoje bus išstatyta apie

Gran Hotel meno galerijoje, Žo- 30 rinktinių kūrinių iš įvairių į RadlO Aparatu Taisymas 
romskį Kolumbijos konsulas metų, o taipgi ir keletas pačių Sąžiningas ir gar»ntu9ta« darbas 
Madride pakvietė vykti į Bogo- naujausių darbų. Matysime jeli-' M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St. 
tą dėstyti meno dalykus univer- ginių kompozicijų, natiurmortų, Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037 
sitete (Pontificia Universidad peisažų, gėlių piešinių. Viskas

TELEVIZIJOS LEGULO, Department D. 
>618 W. Eddy St. Chicago 34, EB.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle ir Archer) 

VAL. kasdien nuc 2 iki 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

TeL ofiso Ylctory 2-1581,
rez. Ylctory 6-3749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kampas Halted ir XI-mos gatvių

Priėmimo valandos: 2—4 p.p. Ir 
6—S v. v. šeštad. 2—4 vai. popist 

TeL ofiso PR 6-6446, rez. mg 4-31*.
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Manpiette BA 

VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; * Iki 8 va. 
Treč. ir šeštad. pagal sutarti

Javeriana). aliejiniais dažais.

CINERAMA HOLIDAY
JUOZAS KARIBUTAS, Los Angeles, Calif.

V estu vi y nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybė

Preein Photo Studie
INO.

EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue

Tai antras filmas, kuris nese- rytum žavi pasaka. Tik gaila, 
niai buvo Wamer Hollywood kad neapseinama be pigių klau- 
tęatrc duotas spaudos atsto- ninių numerių, kurie suprastina 
vams ir kviestinei publikai. to pastatymo vertę.

Filmas — tai poros veiksmų Po programos juos stebina Telefonas Vliginia 7-2481 
vienų jaunavedžių povestuvinės kalno restoranas su savotiškais 
kelionės išgyvenimai-malonumai. patiekalais, o labiausiai dai- 
Jų tos seniai įsvajotos kelionės na. Daina taip įsisiūbuoja iki 
pradžia: Jonas ir Betty Marsu, entuziastiško linksmumo. Tas 
iš Kansas miesto, pradeda kc- veiksmas taip ir baigiasi ta fami 
liauti nuo Las Vegas. kur įvai- liariška daina, nuteikdamas žiū- 
riausi lošimų klubai. Toliau: rovus itin smagiai.
San Fiancisco, New Hampshire, Antrame veiksme Paryžius.
Nevz Orkans. Vėliau, pasiekia ir Netikra ii* nustebinta publika jo 
Šveicariją. vargingumu. Viešbutis atrodo

Cia juos pasitinka šveicarai, tarytum provincijos užkampio.
Jie sužavėti šveicarų Alpėmis, Lovos geležinės. Visas kamba- 
kur sniegas pasigėrėtinai puošia rys darė vargingą įspūdį. To- 
savo baltumu. Kada juos kitą bau sekė Notre Danio katedra, 
dieną atveža į sporto šventę'kal- Žavi, didinga su puošniais vitra

žais. Joje laikomos šv. mišios.
Per šv. misiąs gieda liepapras-

.ūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APAR A T ii S
Garantuoja darbą ir dalis.
I. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6-1038

Duoną Ir įvairias skoningas 
bolkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339 S. UTUANICA AVĖ.

Tel. CLifside 4-6376.. 
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia J visus artimuosius 

miestus.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKOMS
Turiu naują didelf 

Ir apdraudas
6938 8. Tu Ims n, Chloago

Tei. GRzrrebiil 6-76M
m. ru

nuošė, mato lenktynes su rogu
tėmis. keletą gryname ore ant

PERKRAUSTYMAI _ MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U ariisjų r 

tolimu distancijų ftauaite sekančisr.
3415 8. UTUANICA AVF^ CHICAGO, IJJ

ANTANAS VILIMAS
Telefoną* — FBsatisr 3-1831

ledo. kurį gana gražiai išpildo tai gerai išlavintas berniukų cho 
Morton Gould ir Van Cl^ve. Kai- tas.
nu viršūnėje balto sniego prie- Po to prancūzų (autinės 
dangoje tas baletas vyksta ta- damos, atliekamos studentų. AL- •-

Ofiso tele*. Y Arda 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
• (kampas Halsted Ir 35-ta gatvė) 
VAL. 1—4 tr 6:30—8:30 p. p 

■ lien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 
šeštadieniais 1—4 vai.

Ofice LVAlbrook 5-2670.
Rez. HlUtop 5-1566

Dr. Afex2nder j. JavoU
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—« p. p. ir nuo 7—# v. vak. 

Trečiad ir šeštad pagal sutarti

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

kas-lOETTCE — 1166 DIVERSEY AVĖ. 
Tel. WE 5-8426

Vai.: 2-5 ir 6-S. išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius.

OFFICE — 5025 NO. PAULINA

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artedaa Avė

VAL. 11 v. r. iki X p. p.; 6—9 v. v

TeL ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKiNS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2506 West 63 r d Street '

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p Ir 7:90 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir š» št. uždaryta

Bethany Methodist ligoninėje 
Tik pagal sUMtarimą tel. AR 1-1493

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
bPEClALYBĖ CHIRURGINĖS IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
Seštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus

V P. ŠILEIKIS, 0. P
Ortbopodas « ProteuiBtai

Aparatai-Protezai. Med.Baa 
dažai. Spec. pagalba Kojon.' 

(Ajrch Supporta) Ir tX
VAL.: 9-4 ir 6-8. Seštadienlila 9-. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB 
1911 W. 59th St., Chicago 36, IlUnob 

Tel.: PRospect

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinio*, 

keičia stiklių ir rėmus.
4455 So. California Ave^ Chicago 

Saukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9: šeštad. 

SPECIALI8TĖ) 10 val- orto iki 4; trečiad. ir aekmad.
tik susitarus

GROveblil 6-1595

v DR. ALDONA A. JUŠKA
A K I V LIGŲ

PRITAIKO AKINIUS ________________________
Valandos: 9—12 Ir 7--» v. v. pagal on?0 4-0253. rez. GR. 6-8876
susitarimą, išskyrus trečiadieniu*. _ _ _ ...

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

; 4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Pirmad . antr.. ketv

2422 West Marųnette Bd.

Tel. ofiso
GRovchul 6-4322

Rrsid.
U AHnook 5-2S96

DR. JONAS JU0ZEVI6IUS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

6400 S. Kedric Avr.
Manor Med. Arts Bldg.

Vak kasdien nuo 3 iki 7 vai. šeštad. nuo
4 iki 6 vai. Kitu laiku susitaru. 

Telefonas RFIlaaoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETI "VIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

VAI* 1—4 popiet. K:XO—X:X6 vak. 
UMaryta treAed. Ir

tr penk.
6 80—8:X0 vai. vakare

Sešt. nuo 2 Iki 4 popiet.
Rez. 8«f>3 S. ('ampbell Avė.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashlaad Ave^ Chicago
VAL. nuo 2—4 Ir 6—S; trečiad.. Seš- 
tAd Ir rekmad. tik pafral ButartJ. 
Jeigu neatsilieps viršminėti telefonai. 
TeL ofLso YA 7-4787, rea. PR 6-1939

šaukite Mldtrar S-AOOI

Skelbkitės “Drauge”!

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAM 

25 metg patyrimas
TH. YArds 7-1333 

ATitaiko aklalu*'* 
Kreiva*

Ofisą* ir 
756 We*t S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2. nuo 6 iki X. tre
čiad. nuo 10—Į2: oenktadlenj 19__ X.
šeštad. 10—2 p. p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aktų įtempimą, kurie 

t yra priežastis galvos skaudėjimo 
I svaigimo tr skaudančių akių karščio 
I Atitaisau trumparegystę ir toliregy*- 
1 tę. Pri renk u teisingai akiniu* VI* 
egzaminavimai daromi eu elektriniais 
instrumeotais rodančiais mažiausius 
trūkumas. Speciali atyda kreipiama
t mokyklos vaikus.

4712 So. Ashland Avenue
YArds 7-1372

Vai. 10:20—7 v. v., šeštad. 19:86—-6 
sekm. Ir treč. uždara

Skelbkitės "Drauge”!
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Adomo Mickevičiaus minėjimas

Kolumbijos universitete
1798.Xn.24 — 18SS.XI.26

JONAS AISTIS, Brooklyn, N. Y.

Puošnioje, dar Bentio laikais Man jis buvo svetimas dar ir 
statytų, Casa Italiana rūmų sa- dėl perdaug konkrečių poezijos 
Įėję, kur po Michelangelo, Dan- priemonių; Tikra priešingybė 
tės ir kitų garsių florentiečių Juliui Slovackiui. Ir aš apsidžiau 
vardų kybo raudonomis raidė- giau, kai kartą Bernardas Braz
iais atspaustas įspėjimas, kad džionis pastebėjo: ar gali būti 
daugiau kaip 250 asmenų susi- nepoetiškesnis palyginimas, 
rinkti šiose patalpose yra pavo- kaip: Lietuva, tėvyne mano, tu 
jinga, vyko (1955.XI.9) visais esi, kaip sveikata; kiek tave ver- 
atžvilgiais kuklus didžiausio len- į tinti reikia, tas tepasakys, kuris 
kų rašytojo Adomo Mickevičiaus tave prarado... Sveikata yra 
mirties šimto metų sukaktuvių brangi ir vertinga, bet joje sly^pi 
minėjimas. Salėje, Iškaičius ir' daug blaivumo ir suinteresuotu- 
tiis senio Budrio tautiečius, žmo mo, kur poezijai taip maža vie
nių buvo tarp pusantro puskapio tos...
ir visos kapos. Didžiajam New 
Yorkui truputį mažoka, juoba, 
kad lenkų čia, regis, nestinga.

Publika vėl įvairi. Pražilusių 
ponių veidai bylojo apie kitą
Lenkiją... Tos galvos — ar nėr

Dėlto Fulop-Miller paberti su- 
perlatyvai atrodė perdėti. Tiesa, 
tie superlatyvai buvo tarti dide
lių žmonių, kaip Hugo, Gcethe 
ir pan. Bet net ir autoritetų at-

Į veju reikėtų skirti komplimentą
nuo pagrįsto palyginimo, kaip, 
sakysime, Mickevičiaus Vėlinių 
prilyginimas GoethSs Faustui 
tik komplimento prasme teįma- 
nomas.

Mums Mickevičius yra dau
giau istorijos, na gal dar litera-

A. Valeika Portretas

Lietuvių tautos istorijos draugija
VINCENTAS UVLEYIrirS. Cbkago. III.

S/u-s tautk'čiu
. . -į ių susAu.ė l sa- 
j'yb-s' organizacijas, 
tukvto.a; ik; šio nio-

«iaug ir gražaus r-arodyta par
tizaniško da:bo, l»et geriausia 

lengviausia tą reikalą būtų 
išspręsti kolektyviniu

ir
galima

3.Vra ir lut aklo darbo

Vienas po kito mušta veikė
jai ir nešasi į kapą atsiminimus 
apie 1-mo karo tremtinių veik
lą. Lietuvos valstybės kūrimo 
darbus. 11-ro karo tremtinių 
veiklą, viso pasaulio lietuvių 
veiklą. Reiktų tuos atsiminimus 
rinkti ir spausdinti. Tad augš-nn n’o dar tebėra. i. susibūrę. O būdu. Dabartinėse mūsų sąlygo- 

LurtL i j.m. :.:į jar tikrai laikas, se vienam vadovėlį parašyti be- ėiau minėtoms prcbl vatoms nag
rinėti ir atsiminimams skelbtiiurinu-

kuriuos
kilti.

begalę ib-iamų reikalų, veik neįmanoma. Priėr.-us pro-
tinau j: nonų iš- gramą Uolekty.iniu būdu labai neikia žurnalo ar bent gauti ku- 

greit ir lengvai galima parašyti riame laikraštyje skyrių. Jei to 
vadovėlius minėtų tipų mokyk- nepavyktų. nagrinėjamų proble- 
loms. Mane net džiaugsmas ima niM referatus būtų galima mul- 
;sivaizduojant tos gražios talkos tiphkuoti ir išsiuntinėti moky- 

vardais darbo rezultatus. tojams. Tokiu pat būdu galėtų
Jos Lie- ... . , „ . , - . būti paskleistos ir kritikos min-2. Mes tarjn? imtis ir mokslinio tv3 

darbo
Veikia Pasaulio Lietuvių ar- 

to. reikia pernagt indi, per jo išugdjTnas yra viso

1. laukia mokyklinis
darbas

Ve; kia įvairiausiais 
lituanistinės mokyklos
tavos istorijos dalyką spren
džia pačios vienos. kaip pajėgia. 
Iki šios dienos dar neatsita-Jo

, . , organizuotos pagalbos, kad iona su daugybe problemų, kūnų jos. gudu rašliavos vartojimas. Veikla b-.y Jar 
vienas nepajėgia išspręsti. Jau lenkų kalbos vartojimas, bajo-
laikas išsiaiškinti lituanistinėse rijos 
mokyklose dėstomos

4. Susiburkime į draugiją 
Darbų begalės. Vienas už kitą

apimtį (Lietuvos istoriją ar Lie- reikia iškelti istorijoj, ko iki šiol piažosį pirmiau dirbamas Rei- 
tuvių tautos istoriją) ir reikalą nebuvo daroma. Po to. irgi ko- kia organizuotos talkos. Be jos 
.įjungti i kaimynų istorijos ra- lektyviniu būdu. parašyti kelių n;eko ncpadarvsime Šiems didė
tų. Apie būtiną reikalą dėstyti tomų piLną Lietuvių tautos is- liems darbams' reikia suburti po 
pasaulio lietuvių istoriją, kuri tori ją. Įgiiso valdovų, karų, san pasaulį išsimėčiusius istorijos

______________________ slose sąlygose (lietuvybei išlai- tykių su Lenkija istorija. Atgra- mokytojus į Lietuviu Tautos Is-
kyti) yra net svarbesnė už iki sėme mokinius nuo istorijos tori jos draugiją. Organizacinę 

išplaukusi is mūsų tautos tol dėstomąją. Emigranto pas- mokslo. Padai ėmė istoriją chro- komisiią salėtu sudaryti Chica-
mylėto- 

gistruotų isto-
-jos mokytojus, korespondenci-

bės atstatymą, jaunajai kartai linksminasi, nei kaip gyvena ir niu bQju nustatytų draugijos

prakeikimas, tautinis at
istoti jos gimimas ir t.t. Daugelį dalykų

valstybės sienas ir beverčiant zija,

vinio pobūdžio trūkčiojimų, ar 
atminimų vėjelio paliestos — šau 
niai ir dailiai sujudėdavo, lyg 
prieš daugelį dešimtmečių, kai 
jos jaunos ir nekantrios visa 
esybe įeidavo į smarkių mazūrų, 
krakoviakų ar oberkų taktą...
Buvo pora studentų glaudžių ir i tūros 
laimingų porų, kurie vienas ki- ' ne mūsų
tam buvo daug įdomesni ir svar- Jis bus daręs didelės įtakos — .
besni negu prieš šimtą metų mi- • ranauskui, aušrininkams, ir dar tuviška. ne vokiška... Manding, 
ręs Adomas Mickevičius. Buvo į vienam kitam, bet nuo Vinco Ku
dorų ir svarbių piliečių: plikų iri dirkos jis vis tolydžio mums da- 
plaukuotų, susilaižiusių ir pasi-' rosi svetimesnis...

Yra labai keistas, bet Kanu,

ir Mickevičiaus kūryba, kalba ir ir budingas reiškinys, kad dide- duos pavyzdžių ir jėgos išsilai- t.t. Projektuojamoj istorijoj tu- būstinės vietą ir išrinktų valdy-
dvasia nėra lietuviška, bet lygia ls dalis Mickevičiaus baladžių kyri nepaskeiidusiai tautų juro- retų būti matoma visa tauta, vi- ba p0 to tvirtų da’bas
dalia ji nėra ir lenkiška... Mums yra svarūs. įimti ir net tragiš- je. si visuomenės sluogsniai, o ne. Kas turėtų šiuo keliamu klau

šiaušusių... Buvo ir tų, kurių so-! Bet iš kitos pusės ar įi galima J1 praeitis.^ir tokia pat lenkams. K^ktmnm^Tu^tarpu pati popu d-stome istoriją chro- vien valdantysis- i sirnu kokių projektų ar šiaip
cialinis sluogsnis apima siuvėjo laikyti renegatu? Ne! Kokia iro- įc eviciaus prc ema yra <- ‘ J 'iSnum„ triaviaiiSkn nologiniu būdu (pagal valdovų Taigi, turime imtis ir moksli- malonėtų atsiliepti, prašau ra- ° J komplikuotesne uz tų lenkų ir auotl su nesdepiamu tnaviaiisKUj ;j «v v .____ '•iir aktoriaus verslus, kuriems 
itin nelengva buvo nusėdėti. Bu
vo viena panaši į neštą ir pames
tą trijų Budrių grobį. Bet šiaip 
— publika, manding, atsitiktinė, 
skysta ir skurdoka.

nija. Didžiausias lenku poetas... kitu rašytojų kurie vaizdavo humoru. Kitaip sakant, pats au-’ eil^’ bedirbančiam šiose są-, nio darbo, šaltinių atžvilgiu esą- šyti Pasaulio Lietuvių archyvo
J *’ A . Iv°"o?° ir te tiesiančiam °eres- me senesnėje salv^ose ne0!* bu* ^.^rcsu. \. Liule vicius, 2601 W.Lietuvos istorinius įvykius arba tonus pasisaipe is savo trage- ir cejie^nciam eres me geresnėse .angose negu du

Man prisimena vienas vaikys- fc-tuvUka buitį. Didžiausias ler- dijos... "•» Ltetuvoje. Esame .ssime
Ule sutiktas Mickevičiaus tėvy- kų mini Nemuną. Nėn. Būtume liuke manyti kad pir- *"* *r ,»*’* I g v“?*-e *"*“>*•tad ’T““ i

• • - ' - Juozapatas eže„ su u p,iia meile BudA-s ouv“įlaa o pas- ’“** 8,OmS S4,yg°mS kIaUS,”U- gyTena’“i'

gimęs Lietuvoje lietuvis.
Marąuette Rd., Chicago 29, III.

nainis. Džiunglių naikintuvas
R. G. LeTourneau, Ine. išrado

Tai tūlas
nr- v t • * v ir už nenkiu "mviii-i niptrvčiu<? rnin jr ka*P’Lio^patas butinis maršalas Juozapas Pil- išilginiais pjūviais (temomis),! tūlius. Mūsų kartai šis darbas vadinamą džiunglių naikintuvą,
Minėjimas vyko trimis kalbo- * Mockų lakštingalas su ku- sudshis. ut?ratūr2 ncgaU am. u (pradedant nuo prieinamas nes mokame visas ku.s oankšus į dnka. Turi 6 ra"

mis: anglų, lenkų ir... rusų! Ren Minsko. Jis atsirado su visais rįomis nebent dausų sidabrabur vadovauti tautos istorijos j u • i •, , -, ,- \ ,, x .. . 2 a, J. v -- taie ormnr-rroioK-bm;o ^„nnniinn . . , . ..* , , ūmus istuiįjos, /jabsrtmių laikų ir einant gilyn). reiKalmgas kalbas: lietuvių, len- tus — kuriu kiekvienas yra 10gėjų stengtasi įskelti ir pabrez- tais smurgaimskiais duoneliau- n;aį paukščiai galėtų balsu ga- ;UOha kai oati mintis vra Dasi- - - , 12 - - . - , , . .. . , ..?U Mickevičiaus universalumas, tojais 1917. kurie būriais tadaį“Xta ?k£i tamos. šis^!- bvd" “J*! ,r dar savo pedy auesco m 4 pedy ploč.o.
Apie Mickevičių kalbėjo vengrų varstė kiekvienas duris tardami ... nėjimas lv<Hr liudytu lenkų me- Įgyvenamo ra^to Musų karta Sveria 60 tonų. Ga.i sunaikinti
kilmės profesorius Rene Fulop- vieny ir t, patį: “Tegul bus pa- ,M,ck<i™“US siaUmo a’.osltū nes ikėiy Dar Lietuvoj bebūdami ir be-1 scs^ "^ra'yt. lenku ar ru- medzms betkok.o dtdumo, ir ta-
Miller. Sopranas Betty Wiison;garbintas Jėzus Kristus!., gas- !sk^ „ ir tie’patys W dideS dirbdami mokyklose Jautėme. «!!-M
dainavo (lenkiškai) šių kompo- padmele. ką kalvek... Skerla P ę ’ Utokios vandens entuziazmo... kad istorijos programą turime
zitorių komponuotą Mickevi- atėjo rudenį prietemą, pasiprašė J f*

tinkamesnio. Juk galima dėstyti lime pasiekti mums rūpimus šal-

^1X1* Centru trr,; santelkos, įskaitant net didžiąjąciaus poeziją: Igno Paderewskio > nakvynes, o rytą, po antrų gai- .T . , , .,. ,5 Vyslą, tą senybinę slavų ir ais- 
srovę, Mickevičius— Prie didžio ir tyro vandens, džių. su tėvu ir broliu nuėjo į

vilniečio Cezario Cui — Sapnas, klojimą rugių kulti. Ir taip ne- C15 xan fns. . ■
Stanislovo Moniuškos — Trio- siprašydamas ir nevaromas iš- nera su ,° ’1U Piei^izmu a 
lėtas ir netikrumas, ir Frederi- buvo iki vasaros. Gal būtų ir nu- pavaizdavęs, kaip etnogra- 
ko Šopeno — šalin iš po akių. karšęs mūsų namuose, jei ne vie 15 ’OS1^S ® avos van vns. įe 
Tenoras Charles Bressler rusiš- na smulkmena. Jam atrodė, kad .ai van e^is ,vaiz
kai padainavo: Glinkos — Mano mes, vaikai, per minkštai tėvų
meilutė. Čaikovskio — Rytas, auklėjamų ir jis savo ruožtu pra 
Vakarėlis, Rimski-Korsakovo —; dėjo mus kiečiau auklėti: pabar- 
Pasikalbėjimas ir Svitezietė, be damas, aprėkdamas ir išlupda- 
to, lenkiškai padainavo vokiečio mas. Tai nepatiko tėvui ir juoba 
Carl Loewe — Neris ir mergai- motinai, kuri jam neapsikentus 
tė. Tūlas Jerzy Golos gana blo- kartą išdėstė savo pažiūras ir 
gai paskaitė poezijos lenkiškai, teises į vaikų auklėjimą. Sker- 
o Miss Aime Lehmann — ang- la suprato: be pykčio ir apmau- 
liškai... 1 do susikrovė savo daiktelius, ku-

Būtų lyg ir viskas... Bet mums riuos sudarė pypkė, kapšas ta- 
Mickevičius yra specialus atsiti- bakui, karnomis papinotų vyžų 
kimas, nors ir ne vienintelis. Jis pora bei siauras ir ilgas nuobru- 
karštas lietuvis patriotas, bent kų maišas. Paskutinį motina pri- 
iki emigracijos jis dėjosi lietuvis Pildė lašiniais, mėsa, duona, 
ir tik lietuvis.

Nors nedaug kas tai žino, bet visa tai gražiai padėkojo, prašė 
aš apie 1933 m. Adomą Mickevi- blogu neminėti, ir išėjo... 
čių lenkų rašytojų organe Wia- Man tasai žmogus Mickcvi- 
domosci Literackie esmi “atida- čiau s minėjime prisiminė dėlto, 
vęs” lenkams... Tūli lenkai, be- kad jame itin buvo ryšku tų ata- 
rods, tuo labai apsidžiaugė, o ir viškai panlietuviškų bruožų, ku- 
aš pats šiandien nesigailiu tai rių mes sutinkame Donelaičio, 
padaręs. Baranausko, Biliūno, Sruogos

Paprastai kalba rašytoją nu- bei daugelio kitų kūryboje ir 
lemia, kam jis priklauso. Bet čia laiškuose, tai ta senlietuviška 
ne vien kalba, o ir tai, kad toji teistinė gamtos ir gyvių meilė.
Lietuva, kurią jis vaizdavo, my- Skerla, išgirdęs raistely lakštin- 
lėjo ir garbino, dėl kurios ken- ?alą, nustebęs ištarė: “Tai Die- 
tėjo ir mirė, laisvam gyvenimui v<> galybė, — net iki čia jos at- 
neprisikėlė. Dar daugiau — ta skrenda!..” Bet. kiek paklausęs,
Lietuva visą nepriklausomybės apsivylė: “Panašiai, bet ne taip. 
laikotarpį pačią tautą niekino, Mockų varlės gražiau pakurkia, 
nepripažino lietuvių kalbai eg- kain jūsų lakštingalos...” Sker- 
zistencijos teisių ir ignoravo sa- lai Mockuose pasaulis prasidėjo 
vitą lietuvišką kultūrą ir bend- ’r baigėsi.
ruomeninę būtį. Ir tai kaip tik Dar daugiau. Skėriai Mockai 
dėl to nepriklausomybėje augu- buvo tikroji, grynoji ir vieninte- 
sios kartos jo nejautė ir nepasi- lė Lietuva... Niekas jam mūsų

Konrado Valenrodo įžangoje jis 
vaizduoja vijoklį, kuris per Ne
muną nuo viename krante au
gančio medžio išsikišusios šakos 
persidriekia į kito kranto me
džio šaką ir suriša Prūsą su Lie
tuva... Gal tai įmanoma kur 
nors į rytus nuo Naugardėlio, 
bet nieku būdu negalima tarp 
Tilžės ir Ragainės... taip libera
liškai elgtis su “platūnu Nemu
nėliu”. Na ir ta skaisti bei ori 
lietuvaitė, kuri semiasi tyro Ne
ries vandens, su lygiu idealizmu

kruopomis ir miltais. Skerla už Ar gali jai lygintis vi-
. i sos trys senio Budrio marčios?.. 

Pastarosios taip visiems am
žiams ir liko sūnų apsiaustais 
apgobtos Adomo Mickevičiaus 
raštuose...

Lenkiško šovinizmo laikais 
“Pono Tado” pirmoji eilutė ban
dyta perredaguoti lenkams pri
einamesne versija: “Lenkija, ma 
no. tėvynė”... Bet ilgainiui to at
sisakyta, nes. kad tai būtu tik 
vardai lietuviški, bet buitis ir 
viskas. Lyginant Paderevskio ir 
ypač rusų kompozicijas su Mo
niuškos, atrodo, kad paskutiny
sis visai nesistengė suslavinti 
Mickevičiaus poezijos. Būtų la
bai įdomu, jei kuris rimtesnis 
slavinistas pabandytų atvdžiau 
pažvelgti į Mickevičiaus kalbos 
slaviškasis savybes... Juk tai 
dalykų nepakeistu, ū's liktu kaip 
buvęs didžiausias lenkų poetas...

Red. pastaba: Artimiausiu netinkamą. Vokietijoje ją švie- siryžti atidėti mūsų kartai, tegu kišeninio laikrodžio, per jį va-
4.- , , . . .... tas pagalvoja: kada ir kuri ki- žiuodamas Jo platforma yra 39

ėV dr rSpUukfo'“a'Z Ja reikėjo Vadovautis savo dar- a kerta ‘ures minėtas sąlygas pėdų ilgumo ir 11 pėdų platumo
T V ”dSų žvei^a Dabartinėse lituanistinėse Um darbu‘-__________________ mgahpakelt^tonų krov,^.

iš kito taško. mokyklose, reikia spėti, irgi nuo
_______ jos nenutolta. Tokiai prielaidai

Tik dorovė teatneša tikrą ii turima ir pavyzdžių. Kada dia- 
pastfAij džiaugsmą. metraliai pasikeitė mok\*mo są-

— V. J. Budrikas b’gos ir kada turime galimybę 
____________________ pamatyti kitų kraštų programų

-sjsusi'isgsgs;- pavyzdžius, turime sudalyti tin
kamą programą. Turime pra
džios mokyklose lituanistirtes kia 
sės ir augštesniąsias lituanisti-

SOFHIE BARČUS
RADIO PROCRRMA

15 \VOHS stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PESKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
SESTAD. S: 30 iki 9:30 ryte 

PIRMAP1ENNIO vak. nuo 7—s v 
SUKAIt. S-.ZU—9:30 v. r. 15 stoties 

WOPA — 14«<> kil.
Chicago 29, 111. HEnjiock 4-241J 

et oi So ROCKVVEI.L ST

nes mokyklas, tad abiejų tipų 
mokykloms ir reikia sudaryti- 
programas.

Dirbantieji žino, kaip sunku 
dirbti šiose sąlygose be vado
vėlio ir kaip daug sudaro keb
lumų netinkamas vadovėlis. Čia

Ta Lietuva, kurią Mickevičius 
mylėjo, vaizdavo ir norėjo pri-

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 So. Oakley Švente- Tel. YSrds 7-3278

C R A N E S A V I N G S ANLį^AN
2555 WEST 47th STREET EAfayette 3-1083

B. R. Pietkievticz, prez.; E. R. Pietkieuicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodam* Jr 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams pataroauvimai veltai 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: p>rmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šežt. nuo 9 iki vidurdienio.

gedo, kaip jį jautė ir juo gyve- nepatiko: nei kalba, nei daba... 
no ankstyvesnėsės kartos. • Ir Viskas svetima ir juokinga, 
man atrodo, kad lietuviui Micke- Klausant Mickevičiaus kury-Į kelti garbei, ne reali L:etuva, 
vičius jau yra ir tolydžio dau- bos susidarė toks įspūdis, kaip kurią jis matė arba geriau neno-
giau bus nesuprantamas ir sve- manė draugui Jokūbui Liaudai, 
t imas. besaugant respublikos ir vėliau

rėjo matyti Naugardėlyje, Vil
niuje ir Kaune, bet istorinė vį-

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti j Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti j užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisiios ir t. t MOBU.GAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys Firestone padangos
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS. patyręs auto specialistas

fl «4 H A. .Sk. 1 »
KRAUTUVĖ »r DIRBTUVĖ

Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos, baterijos 

J. G. TELEV1SION CO.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Pas specialistą nupirksi pigiau, sutaisys geriau

A
INSURED '

UP TO - ' ■

FEŪERRL 
SflVING.

MUTUAL FEDERAL 
S A V INGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

& LOAN ASSN. 2202 UT5ST CF.RMAK ROAD 
Tel. VTrginia 7-7347

JOHN J. KAZANACSKAS. Pre*.

Chartered and Sapervised by the U. S. Governmeet
ĮSTAIGOS VAI-ANDO8: Kasdien nuo 9-toa ryto Iki S vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-tnn vai. ryto Iki g vai. vak. Aefttad. nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. vlaal neatidaroma.l.l ......... .. I ..I ........ ...................I.---. ,
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Matematikos dėstymas irgi yra j 
apverktinoje padėtyje. Dar 1900 
metais 56% vidurinių mokyklų ‘ 
mokinių mokėsi algebros, o da- | 
bartiniu laiku jos mokosi tik j 
apie 25%. Dar blogiau su geo- . 
metrija — jos mokosi tik apie ’ 
12% mokinių. Padėtis pasidarė I 
tokia, kad apie pusė viduriniųjų ( 
mokyklų visai nedėsto chemijos, , 
o apie 53% neturi fizikos pamo
kų. Bet užtat vidurinėse mokyk- ’ 
lose yra įvesta visokių lengvų, | 
mokiniams patinkančių dalykų i 
dėstymas. Susumavus tuos vi
sus dalykus, paaiškėja, kad da- ’ 
bartiniu laiku vidurinėse mokyk I 
lose (high-schools) yra dėstoma | 
net 274 dalykai. Kaip rašo spe
cialioji spauda, tokiai padėčiai 
esant arba mes žinome 30 kartų 1 
daugiau, kaip kad žnojo mūsų 
seneliai, arba, kas tikresnio, mes 
vidurinėse mokyklose mokome 
daug tokių smulkmenų, kurias 
tie mūsų seneliai išmokdavo na
mie, negaišdami tam laiko mo
kyklose. Kaip bebūtų, rašo pvz. 
Amerikos Chemikų draugijos 
organas, mūsų vidurinės mo- 1 
kyklos pasidarė kokiomis tai i 
auklėjimo kafeterijomis, tiekian- , 
čiomis tikrai kvaišinantį kiekį 
visokių mokymo dalykų. Ir juo- 1 
se turi susigaudyti jaunuolis, 1 
kuris dažniausiai ima pigiausius, 
t. y. tuos, kurie yra lengviausi.

Šis sąmyšis mokyme pasiekė 
tokio laipsnio, kad vis daugiau 
balsų kyla dėl reikalo rimtai im
tis nagrinėti ir taisyti šį reika
lą. Kaip teko skaityti, preziden 
tas Eisenhoweris yra sukvietęs 
Washingtonan “Conference on 
Education”, kuri turės atsakyti 
į klausimą — ką mūsų mokyk
los turi atsiekti ir kokie yra jų 
uždaviniai. Konferencijoje turi 
dalyvauti apie 2,000 delegatų. 
Reikia tikėtis, kad ji auklėjimo 
ir mokymo klausimą pilnai išnag 
rinės ir suras tinkamus būdus 
ir kelius tinkamai reikalą su
tvarkyti. Sveikas tautos protas 
ir savisaugos instinktas vis bal- Į 
siau pasireiškia prieš primestas 
negyvenimiškas teorijas ir .ne
moksliškai sukurtus nuostatus, 
dominavusius auklėjimo ir mo
kymo srityje.

įmo

Man jau teko rašyti šio laik- dirbto būdo ir išlavintos inteli- 
raščio skiltyse apie šio krašto gencijos derinio mumyse, 
auklėjimo sistemos kūrėjo De- Mūsų tauta rūpinasi galimy- 
wey nuvainikavimą ir aštrią be atominio karo ir pavojumi 
kritiką, pasirodžiusią moksliniuo atominių bombų, bet ji nežino 
se žurnaluose. Auklėjimo, tai kito dar realesnio ir didesnio 
yra paruošimo žmonių gyveni- pavojaus. Kremliaus žmonės nė 
mui, klausimu susidomėjo ir spe ra reikalingi atominių bombų 
cialistų sluogsniai, pritaikomojo prieš mus; jie ir be jų labai ge- 
mokslo specialistai, kurie savo rai veikia prieš mus, veikia in- 
darbais laboratorijose ir fabri- filtracija ir klasta. Jie toli nu- 
kuose dirba dėl vis geresnio ir r
saugesnio mūsų kasdieninio gy- š 
venimo ir kurie įvedė Ameriką c 
į pirmaujantį gerbūvio kraštą ir I 
galingiausią pasaulio valstybę, i '
Ir tarpe tų žmonių, inžinierių,! * 
chemikų, kitų specialistų, pra- r 
moninkų, vis daugiau atsiranda l 
balsų, iškeliančių auklėjimo trū- t 
kumus ir dėl to pasirodančius r 
visuomenėje pavojingus, baugi- s 
nančius reiškinius.

Pavojingiausias tų reiškinių t 
tai yra ryškiai pastebimas nu- į 
sistatymas prieš mokslą, prieš r 
intelektualus, prieš proto ir būdo £ 
lavinimą, prieš inteligenciją. Tai r 
reiškiniai pastebimi plačiai ir vi- r 
sur. Jie pastebimi plačiuose vi- j 
suomenės sluogsniuose, jie pas- t 
tebimi ir šiauresniuose išmoksim r 
tuose sluogsniuose, jie pastebi- r 
mi net ir mokslininkų ir didelių j 
specialistų tarpe. Mokslininkai 5 
daugelį atvejų pasidaro savo £ 
siauros srities specialistais, ku- j 
rie dėl medžių nebemato miško, < 
skaito savo siauros srities dar- ] 
bą mokslo tikslu ir svarbiausiu < 
atsiekimu ir visai užmiršta moks i 
lo plačius tikslus ir kilnius už- 1 
davinius. Vienas didžiųjų šių lai
kų mokslininkų yra pasakęs, ] 
kad stebėtis reikia, kiek šiais ] 
laikais tokių mokslo smulkių 1 
darbų yra daroma žmonių, ku- i 
rių inteligencija yra žemiau vi
durkio. i j

Pereinant prie platesnių iš- : 
mokslintų sluogsnių randame 
juose panašią padėtį bendro iš
silavinimo susmukimo, inteligen
cijos nykimo. Daugelis daktarų, 
inžinierių, teisininkų ir kitų yra 
pasidarę grynais profesionalais, 
savo specialybės tikrais amati
ninkais, visai nesidominčiais pla 
tesniais, išeinančiais už jų spe
cialybių ribų klausimais, o daž
nai net ir jų specialybės naujo
vėmis, nesugebančiais sudaryti 
sau sprendimo ar pažiūros įvai
riose minties ir gyvenimo srity
se. Apie plačias mases nėra ko 
ir kalbėti.

Dėl tokios susidariusios padė
ties didžiausia kaltė tenka auk
lėjimui, paruošimui gyvenimui.
Ir tas pastebima beveik visame 
pasaulyje, pastebima ryškiai ir 
.šiame krašte. Ant mano stalo 
guli Amerikos Chemikų draugi
jos, vienos didžiausių ir įtakin
giausių specialistų draugijų, pre 
zidento įžanginė kalba paskuti
niame nacionaliniame šios drau
gijos susirinkime.

Jis kalba apie pavojus, ku
riuos neša pasirinktas auklėji
mo kelias. Jis kalba apie sąmyšį 
visų laipsnių mokyklose. Jis sa
ko, kad mokyklos neįstengia 
įvykdyti savo pagrindinio užda
vinio, tai yra. perduoti naujom 
kartom tą turtingą Vakarų ci
vilizacijos intelektualinį ir kul
tūrinį palikimą, ir kad jos ken
čia įvairius trukdymus iš pusės 
įvairių socialinių teoretikų ir už
kietėjusių užsispyrėlių. Augšto- 
se mokyklose įvairios mokslo 
sritys varžosi tarpusavyje, o vi
sos jos universitetuose ir kole
gijose turi konkuruoti su pusiau 
sukomcrcintu futbolu.

Ir toliau jis klausia, kodėl gi 
mes turime susirūpinti, kad mū
sų jaunuomenė labiau mėgsta 
kuolengviau praeiti pro visus 
klausimus, vieton įsigilinus į 
juos ir padėjus bent. kiek pas
tangų? Pirmiausia, atsako jis, 
todėl, katd ideale s ir norais tobu
lėti yra pagrindinis požymys 
kiekvieno vertingo charakterio; 
antra, kad musų išsilaikymas.

PREKĖS BE SUGADINIMŲ — KAINOS BE UŽPRAŠ7MŲ.

PIRKITE ŠIAIS METAIS — MO KERITE SEKANČIAIS METAIS !

KIEKVIENAS PIRKĖJAS GAUNA PUIKŲ PENKIOLIKOS (15) SVA 

RŲ KALAKUTU BOVANAI, PERKANT VIRŠ SI00.00.

bfha tibetai Temis!

Aspirinas ir vaikai
Medicinos žurnalai perspėja, 

kad yra žinoma nemažai atsiti
kimų, kada vaikai nusinuodijo 
paėmę perdidelį kiekį aspirino. 
Tėvams patariama aspiriną sau
goti, kad jį pagriebę vaikai per
daug nepaimtų; klaida čia gali

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

^PELNINGIAUSIA 
5 TAUPYMO 
' BENDROVĖ

4038 Archer Avenue t«i. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas Vambano 
i parduodam'
'.SlA-9007 dati’4. 

deriūštoausi 
„i tiktai ■Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobilį vlmomet 

kreipkitės į Lietuvišką automobilių prekybą

BA LT I C A
5805 S. VVESTERN AVĖ. WAlbrook 5-8200 nieko nereikia įmokėti, pradėkite mokėti 

tiktai sekančiais metais.

TELEVIZIJOS APARATAI: Zenith, RCA. Admiral, Dumont. 
General Electric, Hestinghouse, Motorola ir kiti — šiais 
metais nieko nereikia įmokėti.

PORCELANO PEČIAI: Crev.n, Unlversai, Maytag, Norg?, 
parduodami po $200.00, pas mus įsigysite be įmokėjlmų 
už tiktai.......................................................................................SI39.00" IS TOLI IR ARTI -

NAUJI OIDEII TPOKAI-NAUJAUSI KBAUSTrm (PANKJA!
ILSU METŲ PATUPIMAS-PIGUS !PSĄŽ.ININ6AS PATAPNAV/MAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIkmok 5-9209

KILIMAI: 9\I2 vilnoniai kilimai, geriausių Amerikos fabrikų 
pagaminti — parduodami po $120.00, pas mus šiais
metais.......................................................................... .............. $ 69.00
Dedame taipgi kilimus nuo sienos iki sienos.

FORMICA VIKTE VRM STALAI: Douglas, Kuhno ir kitų fir
mų Formira Stalai su 6 puikiom kėdėm. parduodami po 
$99.00. pas mus tiktai ......................................................  . . $69.90

1PSILANKVKITE MfSV KRAUTUVĖJE PRIE PIRMOS 

PROGOS IK P A SI X A C BOKITE ŽEMOM KAINOM.
SALDVTLVAI: Admiral, WestLnghouse, Norge, General E 

trie ir kiti, 7 cub. dydžio ................................................. $151

MES PRISTATOME ANGLIS 

PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo

kų ar keliasdeėimts mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitėe pas 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097

lelefonas —
Sekmadieniais 
nuo 10 iki 5

3222 South Halsted Street..........................................
įmonė atidaryta pirmad. ir ket- įmonės Vedėjas 
virtad. 9-9:30; kitom dienom 9-6. JUSTAS LIEPOMIS

Vletory 2-4226
įmonė atidaryta 
valandos vakare.

MOVINC
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šeštadienis, lapkričio 26, 1955

Menininkas gyvenimo 

kasdienybėje
S. TAMVLAITIS, Chicago, I1L

Gerasis visko reikalauja iš pateisinama. Bet būti vidutiny-
savęs, blogasis visko iš kitų. menininkui jau nedovanotina. 

Kiniečių išmintis

tas tyrų kilnių idėjų kunigas —, Lietuviai menininkai 
turėtų kaip tik nuskaidrinti ir Įvairiose meno šakose lietuvių 
pakeisti. tauta turėjo ir nūn (čia emigra-
kuklumas ir kilnioji asmenybė ei joje) tebeturi daug kilnių gar- 

Kiekviena kilni ir didžiais ga- bingų estetinės kūrybos repre- 
bumais apdovanota siela iš sa- zentantų. Jų dvasinė rimtis, jų 
vęs reikalauja visko, pirmoje vie asmeninis taktas, jų turtingos 
toje matydama savo klaidas ir bibliotekos, jų gilios meninės-fi- 
netobulumus. Menka siela vis- losofinės studijos, jų nuoširdus 

. . . .... ... ko reikalauja iš kitų, jausdamos! susirūpinimas savo dvasine kul-1
e as tai gerai jaučia, z nuostabiomis verty- tūra mums nuolat primena apie

DIENRASTTS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

1956 METŲ 
• TELEVIZIJOS •

FM Ir NEŠIOJAMI RADIJAI
Augštoa kokybės fonografai 
— DlLKIASIVRJBLIAI — 

Elektriniai laikrodžiai 
VIDAUS IR LAUKO ANTENOS 
— TV IR RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALY S

Visų radijų, fonografų, TV Ir 
rekordavimų aparatų 

TAISYMAS
atliekamas patyrusių Inžinierių 

VISKAS GARANTUOJAMA, -
Kainos žemiausios

Kad ir kokias nepaprastas vi- J*1 ^un gyvenimiškos is- ^mls Kilnusis atsigręžęs veidu šių asmenybių pasirinktojo ke- 
zijas ar idėjas slėptų menininkas n^^rdUSlLJam į save (į savo vidų); nekilnusis lio tikrumą,
savyje, kad ir kokius darbus e ** . ?» *TU??l)es ’. nuolat šnipinėja aplinkumą ir Neminint visos eilės mirusiųjų
planuotų ar jau būtų atlikęs, jis K ^^JU e ų su pasimėgimu krapštinėjasi po mūsų rašytojų, pavyzdžio dėliai,
vis tiek lieka, žmogumi, kaip ir eiliniu žmogumi arba atkariai, užančius. dėl visa ko, čia primintini toki
mes- visi. Kasdienybė jį nuolat su kantrybe ir giliu pasiruošimu, Dįdžią meninę asmenybę pa--gyvieji plunksnos darbininkai, 
saisto. Norom nenorom jam ten- °Ptl Į augstesmąsias estetinio ^,nR,me iO3 santūrumo. Men- kaip: Vaičiulaitis, Brazdžionis,
ka derintis prie bendrų gyveni- Pasau^° viršūnes. asmenybę pažinsime iš to, Aistis, Radauskas, Nyka-Niliū- ______--------------------- ------- ,
mo dėsnių, prie viešųjų papročių “Viskas arba nieko!” toks šū- ka(j jį labai daug žino, viską nas, V. Ramonas, B. Babraus- S l O S ~SQPVj CQ 
ir prie esamos visuomenės sant- kis mestas didžiajam žmogui Ib- neįgįa> visus kritikuoja, savyje kas, Nagys, Tyruolis ir dar visa U 30 So. Halsted — DA 6-68S
varkos. seno “Brande”. Šis šūkis ne ma- gį regį nepaprastą, išimtiną žmo eilė neišskaičiuotųjų... ~ ~ ~

Gana dažnai šiuos visus dės- žiau dera ir kiekvienam meni- gįšką vertę. { Apleidžiant kitas meno šakas,
nius menininkas bando apeiti, ninkui. Atskleiskime meno istorijos tarpe rimtų garbingų dailininkų
mėgindamas kitiems primesti sa Visai panašiai prieš 2000 metų lapus. Kilnieji žmonės ir didieji suminėtini: Rimša ir Kasiulis, 
vo valią. Iš čia kyla įvairūs ne- yra. pastebėjęs ir Horacijus, kai-i menininkai, kaip taisyklė, visa- Galdikas ir Kiaulėnas, Augius ir
susipratimai tarp menininko ir bedamas apie poetus (veikale dos buvo kuklūs. Nuoširdus nu- Petravičius ir daugelis kitų. j
aplinkumos. Menininko niekina- “De arte poetica”): “mediocri- sižeminimas, susikaupimas, pa
nai žmonės pagaliau ima jį patį bus esse poetis non homines, garbia kitiems, kantrybė, nuty-
niekinti. Nesugebėjimas suprasti non dii, non concessere colum- Įėjimas, tvirtų augštų tikslų tu- meno kūrėjai skaidrina niūrią 
kitų jį patį daro nesuprantamu. nae”, t y. vidutiniu poetu nelei- rėjimas — štai ryškesni išvidi- ■ mūsų gyvenimo kasdienybę, pri- Į 
Įsižeidęs menininkas apeliuoja į būti nei žmonės, nei dievai, niai jų charakterio bruožai As- dengdami savo šešėliu menkes-1 
ateitį, pareikšdamas, kad tik bū- neį pagaliau knygynų vitrinos, meninių priešų jie beveik neturė- nes asmenybes ir likdami akty-! 
simos kartos jį teįvertins. Retuo- . . . . jo. Jų priešai — idėjiniai priešai, viais tautinės dvasios reiškė-
miais taip ir įvyksta. Bet daž- sitęsianti vidutinybė kurįaįg jįe ve(įė atvirą, nea-Į jais.
niausią priekabingojo ir pernė\yya e» gurėjo mirtis. N uolati-. noniminę, riterišką kovą. Jei jie nesustos pusiaukelyje
lyg išdidaus menininko ambici- gaminimas veikalų, kurie ma Priešingai elgiasi menininkai (kas irgi yra tamsi dėmė lietu-' , 

f neturinčios savvie tvirtos 23 ^a te.eiš’ia, \Ta ne kas ki- •, visad turi bee^a- vio menininke charakterio ska-’i

NARIAI LIETUVIŲ TAUP, IR SKOMO

B-VTŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

I R

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis

jos (neturinčios savyje tvirtos 
dvasinės atramos) išgęsta drau

Šie visi įvardinti ir neįvardin- ’ 
ti, mirę ar gyvieji, lietuviškojo

lAiDflinfl
lŪJTCLCVISlOn

vidutinybės. Jie visad turi bėga- vio menininko charakterio ska- 
i les asmeninių priešų. Šių prie- Įėję), bet ryžtingai kops į augš- 
šų skaičius tolydžio auga. To ma tesriės savo gyvatos ir savo es-

30-50-100 metų. jis pasirodo te- Vidutinybės matas ža. Savo kolegų kūriniuose toki tetinio pasaulio viršūnes, — jie
buvęs lygiai tokios pat vertės. . . . .Į “kovojantys” menininkai mato tvirtai įprasmins tiek žemiškąjį I
o kartais ir žymiai menkesnės, Matas nustatyti menininko vi- baisią menkystę ir nevertu- savo esimą, kiek darbščiojo lie-' 
kaip ir jo niekinamieji žmonės ! mą. Jie stropiai rausiasi po šių tuvio vardą, tiek pagaliau tie-

ge su jo mirtimi. Rezultate, po
ta, o paprasčiausias savęs ap-į, 
gaudin'ėjimas.

Vidutinybės matas

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
o234 S. Westeru Aver Chicago 36, Iii !

GRANE SAVINOS & LOAN ASSN.

2b b b W. 4/th 3i Chicago 32, Ib

OiSTRiCI SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, Iii

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSIL
1800 S. Halsted St. Chicago 8, Ui.

■

ras, neapsimestinas, kūrėjas nuo menintok1) Mrinių detales, su 
■ lat jį pats savyje jaučia. Ir ne „ ,, ,trasdami ten nes„,_

Būdinga, kad labiausiai nesu- ak jaučia, o reikalui esant apie daugybę juodų dėmių,
gyvenami m labiausnu ego.sti- taį _ apie savo vidutinybę n<t į,f Jonyno, toki
niai nusiteikę yra vidutinių ga- menkystę - atvirai primena net menin?kai ,^eton baa dvaran

v.J’Tv tLTlS' k,t*™3' ' “ Ukrlm M“aia nuoširdžiais savo meni-
rėjai. Kodėl. Todėl, kad jų vidi- džiam kūrėjui jo pačio darbai • . 
nis pasaulis yra visiškai tuščias, visada atrodo netobuli, silpni.

ar jo degreduotieji kolegos. sioginiai ar netiesioginiai pagel
bės baision nelaimėn patekusiai 
savo tėvynei.

(Galas)

Amerikos istorija s i

STATYBAI IB NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RCftlŲ 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 

LUMBER CO.
STASYS LITWTNAS, Prez. 
3039 8<x HALSTED ST. 

TeL Vlctory Ž-127Ž
apkatnavimą ir prekių PRJ 

statymą teikiame 
nemokamai

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

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė./ į vakarus nuo Caliiomia Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS:
ar Pirmad., antrad.. penktad. Ir 
'-į šešt. » v. ryto iki 4:80 p. p.

Trečiad. 9 ryto Iki 12 v., o 
Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 vak

pasaulio reiškėjais, lieka! , .... , . . .
... j u - -1 ____ __ Is Spaudos ĮSejO kolektyvinis RaRTINB ATIDARYTA kasdien n«t

emociniai ir idėjiniai stimulai pUnį trūkumų. Jis nuolat regi į^L^° CDraugls’’ Veiįalas “Pictorial History of t^ai^v ’̂
silpni, gyvenimo kontrastų pa- skirtumą tarp to, kas yra ir kas U israaimų 1 draugas
jutimas nereikšmingas, augštes- gaiėtų būti. Jis visad apimtas
nes dvasinės vertybės išblėsu- rūpesčio tobulėti, 
sios ^kultivuojamos ir nepa- MenRog ir riboto

4542-44 S. Westem Avė. TeL OLif. 4-0979 
Sav. Stasys Dapkus, prityręs mechani
kas, turįs moderniausius Įrengimus, ge
rai Ir nebrangiai pataiso k&roeerija Ir 
nudažo, taip pat sureguliuoja motorą, 
kad taupiau naudotų benziną ir alyvą. 
Jis šioje srityje dirba nuo 19S0 metą, 
taip kad jo darbą būsite patenkinti. Ka
mą telef. WAlbrook 5-7580.

SUTVARKYKITE LAIKU SAVO AUTOMOBILĮ 
Complete Auto Service

timų išradimų’ v , .
-»0-5x111 Amenca , turinti 415 puslapių

/ *.’ 4 —4 1 su 2,500 paveikslų. Veikalo a-Į ką atremtas šitų skurdžių . ...
asmenybių el~>svs’ Jis atrem pimtls platl ~ nuo Pnesistori- asmenyb.ų elgesys ... Jis atrem- jn-ų indgnų_iki mūgų laįkų
tas į gudrų, bet kartu ir į pigų,! __pildomos). Visą demesį šie meni- įajen£O menininkas (neturįs sa- 

ninkai nukreipę į regimojo gy- Vyje galingų vidinių as-
venimo aplinkumą, iš kurios su pįracijTj) savo vidutinybę bando įmonėms: 
užsispyrimu reikalauja sau 2-jų pat3isinti iaQfcujėmis priemonė-j Jei nįekįnsį kitUs įr aštriai kri 
dalykų: asmenines pagarbos ir mįg Jįg pradcda patg vįsą aplinkumą, n3paty.

sąlyginio sa\o ar ų p ,pa 'larnuoti, sudaro savo gerbėjų rusių žmonių akyse visuomet pa

psichologinį dėsnį, būdingą vi
siems mažesnės inteligencijos

žinimo.
Vidutinybės baimė

Bene pats svarbiausias meni
ninko nesusipratimas su aplin
kuma glūdi vidutinybės klausi
me. Į menininko veikalus aplin
kuma paprastai reaguoja šaltai 
ir rezervuotai. Jei nėra palan
kios kritikos įtaigojimo, net ir 
stambesni jo darbai maža tepa
traukia publikos dėmesį? Šis fak 
tas, kaip taisyklė, menkesn:o ta
lento menininką stipriai jaudina.
Jis reikalauja sau evantualaus 
pripažinimo. Jis geidžia tuoj pat 
būti įvertintas. Nereagavimas į 
jo darbus jį priverčia likti mi
zantropu ir pradėti niekinti ki
tus (minią). Už naujus, aiškiai išgvventus ir

Pačioje esmeje ]o reikalas vis- , - ,. ■a., a • .a . didžius savo* kūrybinius kelius?tik vra teisėtas. Kiekvienas ku- - . . . ... ,a. . uz reikšmingų ir jo vieno įs-rejas nori prasimušti iš viduti- ... .... •_„ <> *................ .. ; keltų idėjų apgvnimą? už pelny-
nybss ir likt, reiKsmingu. S.ų jr v| pripažintą wrtjo au. 
pastangų niekas jam negalėtų , N„, Sias airtras jto MU.
ne neigti, smerktinas tik jo per- , . . . . .. „

a. r , , doia pateisinti tik savo siau-vertimmas savęs stoka kantry-

PADEKIME ARTIMESIEMS 
LIETUVOJE!

Plačiai pagarsėjusi Amerikos 
žemyne Patria Gift Parcel Co., 
susitarusi su lietuviškos valyk-

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Avė., at Mozart

Chicago 32, I1L — TeL LA 3-861'.

ratelius, naudoja intrigas, o į sįrodysi stovįs augščiau niekina- los Public Cleaner savininke, 
kartais — ar ne keista? — vertybių. Kad ir trumpam/atidarė naują siuntinių užsaky- 
mėgina net apie save rašyti spau tu laimėsi žmonių dėmesį. Jie mų skyrių į Lietuvą ir kitus 
doje. Ką visa tai sako?.. Paais- tave ims iaįkyti labai tauriu ir SSSR užimtus kraštus, 
kinimai turbūt nereikalingi. ; iabai išmintingu.____________ Priimame žodžiu ir raštu pil

nai apmokėtus medžiagų, ava-

CONRAD'AS FOTOGRAFAS
(LIETUVIS)

BUICK’AS

Moderniškai įreną 
ta vieta įvairiom4 
nuotraukoms. Spe 
lalybė — vestuvės

LIETUVIŠKAS
Tradicinės menininko aistros į

TnonlriccnėG n-jhčc. menini ir MAŽŲJŲ MALDOS^J"^.^ "
menkesnes asmenybės meninm- j , __j:_ __  81 dovana. Sąžiau
kas negali apsieiti be tradicinių 
savo aistrų. Perdėta savigarba, 
ambicija, pavydas, aštri ir žiau
ri sav0 kolegų kritika, viešas 
savęs adoravimas, intrigos, 
šmeižtai — štai būdingesni tų 
aistrų vardai.

Šias aistras žemesnės rūšies 
menininkai su pasimėgimu nau
doja kaip ginklą kovoje... už ką?

Tekstas paruoštas žinomo pėda 
gogo kun. prof. S. Ylos. Spalvota* 
iliustracijas pritaikė dailininkaf 
P. Augius. Gražus kietas paauk 
suotas įrišimas. Kiekvienas vai 
kas norės šios maldaknygės. Kai 
na tik $1.25.

SiųsKite užsakymus

DRAUGAS 
2334 So. OaJdey Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

riems egoistiniams tikslams, ku
rių vardas pigi, siaura gar
bėtroška.

Kaip liūdna ir klaiku! Koks 
išniekinimas meno! Koks dogra-

Dirbame kasdien valyklos gal „ atli‘
darbo valandomis. į -Urba*
PATRIA GIFT PARCEL CO. !

3741 W. 26th Street, Street
CHICAGO 23, ILL. ; r8L 4-6883 ub* 4^84®’ 

TeL CRawford 7-212G _______ 2^___T________
Roosevelt Furniture Miegamo Rakandy Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00 *“ 1 *

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3-4711

Fcliv Rmnlont*. sav. Ir menadžerla 
Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:S0.

AUTOMOBILIS

bčs ir skubus noras tuoj pat, 
net ir su vidutiniais rezultatais, 
atsistoti nemirtingųjų eilėse.

Būti vidutinybe žurnalistui,
kritikui, laikraštininkui, visuo- davimas savęs! Koks teršimas 
menės veikėjui, valdininkui ar pačio gyvenimo, kurį menininkas 
šiaip eiliniam piliečiui yra pilnai — tas naujasis tautos vaidila.

Nuo

192 4
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1955

AUGŠTAS DIVIDENDAS UŽ TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MUSŲ NARIAMS

Štai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVINGS AMD LOAN ASS’N: 1. Pas mus visi indėli ai yra apdrausti 
iki $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINOS visada 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Pas mus taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas Kitas bilas musų 
Special Moncy Order čekiais. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valst>bes bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus.

Paa mus yra šie taupymo skyriai: optional. investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savings.
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
6234 South WMtern Avenue JOHN PAKEL, Prezidentas GRovehill 6-7575

V--40 3 iii ’ Vii T:ėUasJle6Uis ^ųarrt* ’U* dieną. BeštadiealaU nuo ’ r7to IW 7 po pietą.
t at lerpCjĮ ęiį; ii lĮc1 ? ’3i Takaro jmtrid'.smals ~ PanteačleaMls ? i*‘ e ▼’i.'.-.rArr. jc

N u o

1924

iki

1955

Jūsų ir Jūsų šeimos saugumui
Jei turite Vniversal Savings sąskaitą, tai galite būti tikri:
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno...
Kad Jūs turite lėšų nelaimės atveju...
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... »
Kad turėsite pinigų, kada jie bus reikalingi.
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

F tarnybą plečiame. Universal Savings vra draugiška finansinė 
» įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jum*. 
Į Esame Federal Savings and lx>an Insurance Corporation na

rys. Santaupos apdraustos iki $l<t,000.00.

UNIVERSAL SAVINGS
and Loan Association

1800 SOUTH HALSTED STREET

Perskaitę dieni. "Drauga” duokite jį kitiems.
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Pagerbė Italijos berniuku miesto kūrėją

Manhattan. Borong’n prezidentas Hnlan E. Jaek (centre) Įteikia 
prelatui J. P. Carroll-Abbing, Italijos Berniukų miesto įkūrėjui, pre
miją, kurią už pasižymėjimą skyrė American Public Relations Asso- 
ciation; tos organizacijos prezidentas J. L. Mactcithey matomas kai
rėje. Ta proga pasakytoje kalboje JAV .ambasadorė Italijoje Clara 
Booth buce prel. Carrol-Abbing pavadino vienu didžiausių asmeny
bių musų du-nose, nes jis išgelbėjo šimtus tūkstančių jaunuolių.

NEŽINOMAS LIETUVOS 
10 LITŲ BANKNOTAS
JUOZAS LINGIS, Stockholmas

Stockholme gyvena ir kaip mu kaip patyręs numizmatas, iš 
zėjaus asistentas Valstybiniame spausdinimo stiliaus pažino, kad 
Istoriniame muzėjuje, numizma- jis spausdintas Anglijoje, Brad- 
tikos kabinete, dirba žinomas buiy, Wilkinson & Co. Užklau- 
latvių numizmatas ir filatelistas Sęs firmos, autorius gavo šį at- 
A. Platbarzdis (puikiai kalba sakymą: “We have the pleasure 
lietuviškai). Už jo tyrinėji- to advise you that this note was 
mus švedų numizmatikos sri- designed, engraved and printed 
tyje buvo įteiktas pagyrimo la- by this Company and shipped to' 
pas, o švedų parlamento nutari- Lithuania at the end of 1938, 
mu buvo įsteigtas jam asmeninis būt we do not know if they were! 
muzėjaus asistento etatas numiz ever put into circulation”.
ma tikos kabinete Stockholme. T, - A A , .. 1Iš viso to autorius daro šią;

1953 m. Platbarzdis rankraš- išvadą: Reikalas eina apie pri-į
čio teisėmis išleido numizmatinį pažintus ir Lietuvos Bankui 
veikalą apie Pabaltijo pinigus 1938 m. pristatytus banknotus.
“Die Muenzen und das Papier- Kodėl jie nebuvo paleisti į apy- 
geld Estlands, Lettlands und Li- vartą, greičiausia gal ir liks pas- 
tauens”. • laptimi. Galima spėlioti gal to-

Turėdamas gerus kontaktus » lalda kuv0 paUkU
su pasaulio numizmatikais. Plat- re»n'e’ ku™ 1940 m- dar ne’ 
barzdis aplinkiniais keliais iš vie mkėl° įW<>/« m. ru.
nos satelitinės valstybės numiz- sai wvežė V1SUS EstlJos» Latvi- 198 milionus vietinių. Beraščių Pietų Afrikoje, kur yra 12,600. j
matų gavo Ugi šiol dar nežino- jos k Lietuvos metalinius pini- apie 90%. Afrikoje yra apie 700 000 gyventojų, net 12 milionų
tus du Pabaltijo kraštų bankno- ®us’ 0 banknotus sudegino. Gal- kalbų. Gyventojų pajamos per negali dalyvauti valstybės kuri
tus — 10 estiškų kronų iš 1940 bQt vienas kitas egzempliorius metus svyruoja tarp $14 ir $28 mo darbe.
m. ir 10 litų Uetuvišką iš 1938 buvo ir iš?elbėtas- taip kad ir vienam žmogui. Reikalingos re-1
m. Minėtų banknotų nemini nei 
N. I. Kardakoff savo veikale Ka 
talog der Geldscheine von Russ- ] 
land und der Baltischen Staaten 
1769 — 1950 (Berlin, 1953), nei
J. Karys savo knygoje Nepri
klausomos Lietuvos pinigai

originalūs banknotai 
kartais pasirodyti.

gali dar formos ir švietimo plėtimas. Au-; Amsrikiečilį architektūra 
torius sutinka, kad dar dideli
Afrikos kraštai nėra pribrendę sPau<^os išėjo stambus vei- 
savarankiškam gyvenimui čia ^a'as: Architekture, Ambition 
ir susidaro tragedija: naciona- -and Americans”. Knyga turi 315

puslapių. Autorius — WayneKnyga apie Afriką

John Gunther, tęsdamas savo 
veikalų seriją apie įvairius kon- 

(New York, 1953), tačiau pasta-; tinentus, davė naują knygą: “In
rasis priduria, kad jis girdėjęs side Africa”. Rinkdamas šiai 
būk A. Galdikas buvo suprojek- į knygai medžiagą jis apkeliavo 
tavęs naują 10 litų banknotą, tūkstančius mylių, apklausė 1, 
bet apie jo likimą jis nieko ne- 5qq žmonių ir dėl to veikalas 
galįs pasakyti.Tų banknotų ne- išėjęs gyvas, pilnas naujų, eg- 
mjni ir pats Platbarzdis savo mi zotiškų informacijų. Jis čia ra- 
nėtame veikale. šo, kad Šv. Augustinas buvo

Tuos nežinomus Pabaltijo berberų kilmės, kad daina “Ho- 
banknotus, geriau pasakius lie- į me Sweet Home” buvo sukurta 
tuviškąją dešimtinę, Platbarzdis Tunise, kad Afrikos raganių 
plačiai aprašo Kopenhagoje, Da- mėgiamiausia vieta slėpti nuo-; 
nijoje, leidžiamo Skandinavijos dus yra po mažojo pirštelio na-' 
numizmatų sąjungos narių biu-' gu, kad liūtas pirma laižyda- 
letenio 1955 m. rugsėjo numery- i mas nuplėšia žmogaus odą ir 
je: Tva okanda baltiška sedlar tik tada jį praryja, , kad pieti-j 
— Du nežinomi Pabaltijo bank- nėję Afrikoje juodukams medi- 
notai (Nordisk Numismatisk cinos studentams neleidžiama 
Unions Medlemsblad, september stebėti baltųjų kūno skrodimų, 
1955). kad Belgijos Kongos karaliukas

Estiškasis 10 kronų bankno- Bakuba sveria 350 svarų ir turi 
tas nieko nesiskiria nuo tokio 350 žmonų.
pat išleisto 1937, tik šiame nau- . , . .... , „ .
jame data 1937 pakeista į 1940 Autorius Alnką randa sve- 
. .. .. . , . , . „ sos jieskaneiu kontinentu ir pa-

, .» ». . . brėžia, kad didžioji Azijos da-Sprendziant iš žirklėmis nelygiai ,. , . J 4,4, . , v 1 T lls vakariečių yra prarasta, betnukarpytų kraštelių, banknotas, .... . , ... , < - L .4, ,į. Afrika tebepasilieka. AfrikojePlatbarzdzio nuomone, negalėjo c ... . , ,4 . , . .,-4. , ,.4 . milionai baltųjų dominuojabūti buvęs paleistas į apyvartą į j j
arba sukrautas banko sandėliuo- -■ - -----
se. Jo autorius daugiau ir ne-------  ----- ' ____ .
beanalizuoja. . C 0 M P T 0 M E T R 0 -

Lietuviškoji dešimtine yra vi- MflėTMBBičTn
sai naujo tipo, išleista Lietuvos InnflSClU
nepriklausomybės dvidešimtme- MOKYKLA
v- . • .4- i 4. j_4_ Priima naujus kursantus kiekvle-C.Ui paminėti. Banknoto data.’ną savaitę. Per 3-4 mėn. išsivaduo-
Kaunas, 1938 m vasario 16 d. 81 is dulkino fabriko ir dirbsi šva- 

. . rioj raštinėj. Skambink tuojau llo-Banknoto vienoje puseje kairėje kykios vedėjui p. Kesiūnui tei. bi- 
prezidento Antano Smetonos pa- ^ykį30^ tiesiai 1
veikslas, dešinėje vasario 16 d. !__________________________
aktas sumažintame mastelyje. 1_________________________
Antroje pusėje Lietuvos Tary
bos vasario 16 aktą pasirašiusių 
narių fotografija, fone ant su
klostytos uždangos trijų didžių
jų Lietuvos miestų — Klaipėdos,
Vilniaus ir Kauno — herbai. Vi
duryje Vilniaus herbas, aplink jį 
puslankiu užrašas Vilnius 1918 
vasario 16.

Autorius mėgina spėti priežas 
tis, dėl kurių šis banknotas ne
buvo paleistas į apyvartą. To
kių priežasčių autorius nurodo 
tris: 1. banknotas galėjo būti 
pagal tą pavyzdį suprojektuo
tas (į autoriaus rankas patekęs 
banknotas yra pavyzdinis eg
zempliorius su riebia antspauda 
PAVYZDYS), bet nepripažintas,
2. projektas galėjo būti pripažin
tas, tačiau spaustuvė galėjo ne- 
besuspėti banknotų pristatyti 
Lietuvai dar laisvai esant ir 3. 
banknotai galėjo būti sudėti ban 
ko sandėliuose, tačiau nepaleisti 
į apvvartą.

Norėdamas gauti kuo tiksles
nių ž:nių apie tą lietuvišką de-

ROŽANTIHIS ŽIEDAS
ROSARY RING

Gražus sidabri
nis—$5,00 (Pa
žymėkite kokio 
dydžio). Bažny
čios leista nešio
ti. Patogus, ka- 
rorėliai sukasi

aplink žiedą, galite privačiai mels
tis viešoje vietoje.

GAREN INDUSTRIES,
Box 525, Libertyville, DE

Come In And Browse Around!

BIG FALL SALE
— ON —

EVERYTHING IN 
ELECTRICAL APPLIANCES 

AT VERY LOW PRICES
Courteoua Service at all tlmea

WHOLESALE APPLIANCES
2310 SO. CICERO AVENUE

CICF.RO, II.IJNOIS

.. . . , . , Skelbtis “DRAUGE’’ apsimokašimtinę, autorius nutarė kreip
tis į banknotą spausdinusią net plačiausiai skaitoma*
spaustuvę. Nors pavyzdiniame lietuvių dienraštis, o skelbim, 
banknote ir nepažymėta, kur jis kaina yra prieinama visiem., 
spausdintas, tačiau autorius,! , r, , - r________ . .

STASYS METRINIS 
Savininkas ir krautuvės 

įsteigėjas

bffiNftASttš bftAŪOAs, čffiČACČ, ILLfNOfe

MINTYS APIE MOTERIS
San Marino viename vyno 

sandėlyje ant sienos užrašytos 
šitokios mintys apie moterį:

“Dvidešimties metų moteris 
j yra kaip Afrika: karšta ir ne- 
' ištirta. Trisdešimties metų mo- j 
I teris yra kaip Azija: pilna ne-. 
i tikėturnų ir paslapčių. Keturias j 
j dešimties metų moteris yra kaip

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. &AL5£XA8

«40ž S. Fairfield Avė,, Chicago 2» 
Amerika: pirmauja technikoje. (S-čias augštas, durys po kairei, arti 
Pagaliau penkiasdešimties
moteris yra kaip Sovietų Rusi- ■ Čikagos universitetą.

J f . ji dol. 25 et. vai. — privačios.ja: rojus, kur niekas nenori va- vertimai - anketos - laiškai 
žiuoti. i - ■ ■ ■ . — —

Įsirašykite Į Mūsų Naująjį

CHRISTMAS CLUB DABAR

listinis judėjimas neįmanomas 
sustabdyti, o savarankiškam gy. -A-n<^rews- 
venimui dar nepasiruošta. Iš ki
tos pusės nenormalu, kai pvz.

Ateinančioms Dangaus Kūdikėlio 
Užgimimo šventėms

Būsite laimingi, kad Įsirašėte.

Platesnių informacijų kreiptis Į

UNION
NATIONAL

0F CHICAGO
MICHIGAN AVĖ. prie lllth St. 

WAterfall 8-3637

Federal Reserve System narys.

MOTERIMS IR VYRAMS

"JĖZAUS" PARAŠAS 
Ko’snikai ir špilkos

IDEALI

DOVANA

šie nepaprasti pa
puošalai. su “Jė
zaus" parašu Ara- 
maic kalboje (Jo 
laikų kalba) yra

paskutinė naujiena, kuri sukels 
susidomėjimų kiekvienų kartų, 
kai jūs jais pasipuošite.
Kolonikai $2,25 — pritaikyti kak
laryšiams sagtukai $1.25. Špilkos 
moterims $1.15. Galite gauti 18K 
oxid. auko ar rhodium. netamsė- 
jančio platinos užbaig. metalo. 
Neparduodami detalinėse krautu
vėse. Nuolaidos bažnytinėms ar 
pašalplnėms organizacijoms. Siųs
kite užsakymus J Pept. MC. 

CHURCH ENTERPRISES 
8522 Washington Blvd. 

CULVER CITY, CALIFORNIA

6715
Chicago 36,

The Photographer To
LOVELY BR1DES Everywhere

home of
MODERN

pbotogrophy

Coumt by M ar t ha

PGRTRAITS • CANDIDS
3213 S. Morgan St YArds 7-5858

K. GASIŪN A S SIUVĖJAS
MOTERŲ RŪBŲ

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus. 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

Tel. REpufclic 7 - 6329Illinois . .
a<xxx>o<><><><><>c><>r><'<><KX><><xx>o<>o<><xx><><><><><x><x><x><><xx><>c<xxxxxx)

Jau virš 15 mėty sąžinin
gai patarnauja lietu
viams, parūpindami švie
žius jr skanius produktus. 
Todėl geriausi žmonės — 
kaip eiliniai, taip ir pro
fesionalai — iš arti ir toli 
lanko

METRIKIU 
FARM FOOD CO. 

KRAUTUVĖ
ICM W<>«t Slr.

Arti ’.Vood Str.

Chicago 9, Illinois 
Telef. YArds 7-8393

VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ 
VALGIŲ BCSTIN®

Mano namiškiai 

taip ...
O kaip tavo?

■/H,

O v
Tiek daug žmo

nių jūsų apylin
kėje taupo su ap
draustu saugumu 
pas District
S a v i n g s dėlto _ . .

kad nėra nei patogesnės, nei draugiškesnes, nei rūpes
tingesnės vietos taupymui.

Kiekviena sąskaita yra saugiai apdrausta iki 510,000 
ir dividendai yra prirašomi du kart kiekvieną metą.

Atvykite, patys pamatykite kodėl daugiau ir daugiau 
žmonių pasirenka District Savings.

!ffSi

D1STEKT
SAVINCS

3430 SOUTH HALSTED ST 
Clifftide 4-0104

šeštadienis, lapkričio 26, 1955

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST IMN AND 

P8CNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Wiilow Springs, Illinois

T V V C O A L &
1 1 R p B E L O I L <Y>.

2331 S. KEDZIE 
BĮ. 7-7212

BEI K FLAME RANGE 
OIL and FVRNACE OIL 

DEL.
TON and UPCOA L

AUDYKLA ĮUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 West 46 Street
Chicago 9, UI.

Telef: LAfayette 3-S08S
Gamina juostas, takelius, juosteles, 
pagultu, vardiniu, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms. Taip pat galima 
gauti ir knygų.

?irkit Apsaugos Bonus! Skelbkitės "Drauge”!

Mes siunčiame apdraustus siuntinius į LIETUVĄ, Ukrajiną, 
Rusija, Baltgudiją, Lenkiją ir Pabaltijos Kraštus.

J KAMIENSKI
J A N IQ U E TRADING COMPANY

SKUBIAUSIAI IR PIGLAUSIAI PATARNAUJA ŠEN LA. LSI A 
ENPORTO FIRMA.

2314 W. Chicago Avė., netoli Oaldey Avė., Chicago 22, III. 
Telefonas — BRunstvick 8-6780.

Persiuntimo ir muitų mokesčiai apmokami mūsų įstaigoj. šeimos 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite j mūši; įstaigų 

įformaciju ir kainaraščių.
iki 9 vai. vak.

Atvykite ar skambinkite 
dėl informacijų ir kainaraščių.

atidaryta kasdien išskyrus sekmai nuo 1Įstaiga
J

LIETUVIŠKOS SVEIKINIMŲ

Švenčių, sukakčių, vardinių, gim
tadienio ir kitomis progomis labai 

tinka panaudoti naujai išleistos 
lietuviškos kortelės, paruoštos JAV 
lietuvaitės dailininkės Elenos 
P u t r i s.

Kortelės keturių spalvų, ąu 
grakščia lietuvaite tautiniuose dra
bužiuose, su tulpių, aguonų, kvie
čių, vosilkų puošmenimis, su tau
tiniais ornamentais.

10 kortelių su vokais kainuoja 
$1.00.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL. I.ietuviSkos kortelės 
pavyzdys

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
TSvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus į kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas: redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokitės po Panelės švenčiausios vėliava; 
stokite į TSvų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novicių vedėjui. laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigSte. kiek amžiaus ir koks svei
katos stovis. Laiškų siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AS NOKITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus į brolius, kurie 

dirbtų Įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami mokų kokį amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimų ir sveikatų Dievui ir Panelei šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novicijato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOMCF.S, MARIAN HII.LS SEMINARY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar afįdarytas

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

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

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
dėl 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.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DfBCQVE PIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FTREMAN’S Fl'ND INSURANCE COMPANY
FIREMANS INDEMNITY COMPANY 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY
M ASSACIIUSKTTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY
PF.ARI. ASSURANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMTANY
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY
VVESTERN CASUALTY A SURETY COMPANY 

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MAIIEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

CICF.RO
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LAIŠKAI Iš AFRIKOS (4)

I

Europiečiai Egipte
fakulteto koridoriuose pamažu
augo triukšmas, virto ūžesiu, ir

, ... x. perėjo į kirčiuotus visos minios
važiuoti J Amerika ir pahkti pa- riksmus Durys pla{iai atsivėrė,
® , .u ur vy a sta^enĮų gauja įsiveržė į salę.
ra. u- revoliucijos, kur vietiniai tartumSniako ncb6tų, ban.
gyventojai nemyli europiečių, o Trinksimu-
kartais ir papjauna ar iškepa vie ....., .. . .. , . , janti minia apsupo mane ir, jos
ną ią. aip ir ši ru nį, rau va(jag prisiartinęs .iškeltais abie

Mieloji Ada,
Tu mums dažnai rašai ir ragini

gai Prancūzijoje bandė perkal
bėti nebevažiuoti į Egiptą. Sa
ko, tenai žemė dreba, tenai tuo- . . , ~, . . . ..... , -r ,• s. eme kažką ritmingai staugti:jau įskils karas su Izraeliu, te- . , . , , . , .J . ... ... , tam-ta tam-ta tam-ta ta-tam.nai Kairo radijas nesiliaudamas TT. , , . . . . .. . • v , . . Užpakalyje jo sustojusi gauja,kolioja prancūzus ir saukia tau- , . , . . ... .± • * , . , po kiekvieno jo sūkio, unisonu

j ventąjį arą. kartojo: tam-ta tam-ta tam-ta
. Bet as pažįstu savąjį Egiptą, 

pažįstu jau truputį jo žmones.
Tai sena tauta, per ilgus amžius Nieko nesuprasdamas, krei- 
surinkusi tradicinės išminties, piausi į savo studentus, klausda-

jų rankų kumščiais, išsivertu- 
siom kaktos ir kaklo gyslom, ’

kantrumo ir abuojumo skurdui 
aruodus. Tai, žinoma, ir karšta

mas, ko šitie piliečiai nori. Pa
sirodo, kad jie paskelbė streiką

košė pietiečių tauta, kuri gali ir šaukia “Tegyvuoja Nahas Pa- 
vieną dieną sprogti ir viską su- ša. — Kas man Nahas Paša. nei 
lyginti su žeme. Bet kur žemė brolis, nei priešas, — tai ir aš 
nedreba, ir kaip atominiame am- sušukau “Vive Nahas Pacha”.' 
žiuje pabėgsi nuo žemės drėbė- — Entuziazmas buvo garantuo
simo... —- Taip lygiai ir su tau- tas: į mano šūkį buvo atsakyta

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Dunojaus pakrantėse

Ant augštų viršukalnių debe
sys nusileidžia po stebėtojo ko
jų; slėny garo pavidalai apsupa 
kaktą ir apsiaučia kūną šaltu ir 
kokčiu drėgnumu.

— V. J. Budrikas

i G l 2 A L' £ K Ų
rfKVF.KLl HILLs GRIJlNYCLa 

Gert” **>*'u|* ae. tcMsiuviy. ba.uk-
tų. ialdotuvių lr kttų papuošimų

2443 WEST 03 RD STREET
ToL rKoe»|M'« »-OH33 ir i‘E

Catholic co-operative in India offers 
hand-carved ivorjr crib sėt, five fi
gūros (Mary 3”). $10.00.
Also six hand-carved and painted 
\vood angels, $6.00. Both sets for 
$10.00

Makc chevk payablc to

MRS. I.. KKAVIS 
8 Wutrntay, Manliassrt, X. Y.

Pabalti jos Valstybių Pašto Ženklai
mano speciali bū. Vidutinės kainos. Taip pat turime pašto ženklų ir 
kitu Euroios kraštų; ir kaikurių retų ženklų. Del kainų sąrašo ra

šykite: Mr. E. VILNIS — Stamp Shop, 7 Beaconsfield Terraee Rd„ 
Hamtnersmrth. London, W. 14, Engianti.

1955 metu Nobelio 
laureatas

to uolų, yra daugybė veikėjų, 
kurie gyvena nuolatinėje ir at 
šiaurioje kovoje už būvį.

3OI IOSUO1 30

Anglų “Observer” rašo, kad,
tom ir žmonėmis: nevažiuosi gi dviem naujais šūkiais: Vive la įslandietis Halldor Kiljan T^v- Ypatingai augsto meninio ly-' 
į negyvenamą salą vien dėlto, France! Vive la liberte! — bu- ness yra vįgai kitoks nei kiti gio pasiekė savo Nepriklauso-: 
kad kartais tautos sukyla ir nu- vo net norėta mane triumfališ- skandinavu rašvtoiai ’ mų žmonių apysaka. Ji, kaip ir j

Įtiek liKpcblic 7-oSdS 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS

KAZIK FURNITURE Co. 

1506 W, 63rd $».,ie!.PR 8-1331
Naujose erdviose patalpose, lengva pasiekti sat

inais ir automobiliams pastatyti yra vietos. b« 
jokių apribojimų.

Turime didžiausj pasirinkimų įvairių rūšių baldų ir kitų namų 
reikmenų. Kviečiame mus aplankyti ir pasirinkti kas yra reikalinga 
jūsų salionui. miegamajam ir kt. kambariams. Prieš pirkdami baldus, 
patikrinkite kainas pirmiau pas mus ir įsitikinsite, kad yra pigiau 
negu kitur.

GAMINAME SALIONO BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS.
Pasirinkite stilių, kuris jums patinka. Taip pat atnaujiname se

nus baldus JUOZAS IR KAZIMIERA K AZĮ KAIČIAI

Visq rūsiu namu apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

skandinavų rašytojai. .
verčia valdžias, kad žmogus su-1 kai išnešti ant rankų iš salės. apysaka apie Valką, pasidarė
pyksta ir užmuša savo artimą. .. . . H. K. Laxness prokomunisti- labiausiai perkama knyga ne tik

O, Tavo nuraminimui, galiu . Taciau. nevisada manifestaci- nės pažiūros ilgą laiką trukdė Amerikoje* bet ir S. Rusijoje.' 
pasakti, kad šiais metais mes i jos taip lmksmai pasibaigia. Pap gauti Nobelio premiją, nors kan Po pirmoje Didžiojo karo i 
ypatingai gerai saugojami: likę rastai studentai bent Pon* va’ didatu buvo net kelis kartus. Laxness palyginti daug keliavo i 
vieni du, bevaikiai, atsisakėm landų r®kauia fakultete, kol vi- Vėliau jo dar neatvėsęs perėji- po Europą. Luksemburgo Bene- ATLAS FUEL CO. 
nuo buto ir apsigyvenom pensi-! siškai. išsinervina ir, kaip pri- mas j katalikų tikėjimą erzino Į diktinų vienuolyne perėjo į ka- į 
jone, kurio antrame augšte ran-' mi.t>’vlose tautelėse, leidžia įsi- . protestantįšką gimtąjį kraštą, atlikų tikėjimą. Jau norėjo ten,
dasi angliškas Union Club. O siūbuot, kolektyvme. isterikai
anglai šitame krašte gerai sau- ° tada elfenos ,ss,Ile]a 1 ”atves 
gomi, ir mus diena ir naktį da- vlsl fakultetaI sueina , krūvą, 
boja septyni policininkai su pen- student,i Pns,deda m'"'a. . 
kiais durtuvais ant šautuvu: ke-!sutaal vls «auseJa lr '?ars?Ja- lr 
turi policininkai prie kiekvieno ml“a traukla bnt,) konsulato

Luxness apysakose, nuausto- ir pasilikti, tačiau kūrybos ir 
se ant akmenuotų gimtojo kraš kelionių aistra nukreipė jį į Ita
__________________________ Ii ją, Kanadą ir Ameriką. Prisi-

■ ir>i—■ ■ ■■ rinkęs ten įvairiausių įspūdžių,
grįžo į gimtąją Islandiją, iš kur

A t s t o vas
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-796C
-tni—inr— — ■' ■ n-iry,

kampo, penktasis pri^ durų, ir ir kitų įstaigų kryptimi. Mat 1956 © jau niekur nesitraukia. (J. K.)

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnha«l 3-2109

dar du slaptosios policijos agen- į aI!als laIkals mes dar va'
tai, kuriuos visi gali atpažinti davom E«Ipt5 ,s an«lų: Toklals
iš jų stambumo, geros vilnonės atve*“,s tal brolytl- ko’ 

jom nepasunaisyk.
• Nemokamai 3-jų mėn. pilną garan- 

. -va- — darbas ir dalys.
. Atsimenu, prieš trejetą metų, ; J Nemokamai vidaus anteną ir insta-

pudau, kad vietinių europiečių anglai profesoriai jau buvo pa- Havimas,
giliu įsitikinimu; visa šita ap-įgalinti iš universiteto, liko tik-
ss.ug’a absoliučiai nieko nereis- j vienas airis didelis angly Be visokiausi radijai, rekordą- 
kia ir kad minios maišto atveju priešas Jis sau tąsiai ir vaikš- da'
visi šie policininkai pirmieji šoks £joja miesto gatvėmis, išdidus nuoširdus lietuviškas 
mus pjauti. savo ryžais plaukais. O kai pa- patarnavimas

Vietinių europiečių siaubas (o , čiupo jį minia, tai, kol išsiaiški- Fr3ilk S 1*V and RuClio 
“europiečiais” čia vadinami, ar no, kad jis ne anglas, taip ir pa- pardavimas ir taisymas 
vadinasi, žmonės, kurie dažnai sijuto bebėgąs namo Adomo kos
Europos nėra nei matę, kurie ir tiume. Kaip tame anekdote apie 
gimė ir numirs Egipte: libanie- išsigandusį zuikį, bėgantį nuo^

medžiagos suknios ir šaunios 
rykštelės rankoje. — Čia pat pa-

čiai, syrijiečiai, žydai, graikai ir 
t.t.) — tai minios maištas. Me-

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit

• Iki $100.00 i’rTjaugiau nuolaidos už 
į jūsų seną televizijų.

dramblių medžioklės: “kol išsi-, 
aiškinsi, kad ne dramblys...’

748 West 33rd Street
Telefonas CAlutnet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENOZELIS

■ 1OC3C! ęg5Qg=

Featuring the
New Trendą In 

Styled Hair Cuts

HELENE CBRTIS
PERMANENT^VPAVES 
Including HAIR CUT 
and HAIR STYLING

Hair Coloring 
for Your New Coiffurc

Is Our Specialty

C 0 T T A G F 

S E A U T Y SfiLON 

4094 Archer *VI 7-0553

This is a Lith’n Beauty Saion.

YOUR HOUSK NUMBER 
IX LIGHTS

GIFT

(operates on normai house 
eurrent)

Snotv vhite faee with jet blank 
numbers. aluminum base. Very 
readable hy dav. beeomes out- 
standine at night. Oyerall meas. 
10"x3 »*”.
On a 11 orders received before Dec. 
15th. we will pay postage and 
ship immediatelv.
PACKAGED COM I’LETE AVITH 
I I* TO FOI R N l -MBERS
Prepaid in check or nioney order. 
S-nd name. address and numbers 
destred. lotva residents add 12 
centą sales tax.

PLUMMER MFG. CO. 
ALTOONA, IOVVA

tai prieš mūsų apsigyvenimą E- _ Užsj lė ėjau ir matau kad 
gipte, Aleksandrijos miesto poli- ,
cija, sekdama Paryžiaus polici- ne ra 3au vie os nei ai o pa
jos pavyzdžiu, ėmė ir sustreika- ai^intu kas ta rytiečių minia 
vo, reikalaudama algų padidini- ko ji nori. Tad iki sekančio 
mo. karto. Algirdas

Atsimenu, buvome Paryžiaus __________________________
policijos streiko, kuris tęsėsi gc-1
rą savaitę, liudininkais, ir gir
dėjome dažnai žmones gatvėse 
ir metro šnekant, kad šis strei
kas įrodė, jog policijos visai ne
reikia, kad žmonėms be polici
jos dar ramiau gyventi. O Alek
sandrijos policijos streikas pali
ko čia neišdildomą įspūdį. Minia, 
pastebėjusi, kad policija pasi-

CHINS PfllNTERS BOOK
“THE DECORATOR FOR CHINA"

Sylvia'-i Deslgns 
for China 4Oo ea.
Pattfrns Avail.
L Magnolia Pa

ko S t
2. Giant Panaies
3. Yellow Rose

Vas-:
4. l’inc Cone 

L'offee Sėt
5. Wild Rose
6. Garden of 

Roses
7. liose of S’naroii

8. Viob-ta
9. Iria

to, Lenionade s*‘t
11. Da isies I
12. Dogtvood
13. Forget-Me-Not
14. Clover
15. Ftichaša
16. \Vater Lily
17. Thistles and 

Birda
18. Urab Apples

Maw 53.69
_ . Il.j— -

HOLY CRUCIFIX SHELL 
LAMP

VVonderfui for TV or nigth light
ABOI'T »"% 

high an!>

®fcCCXATOR
- fcr CMWA

Alį Dcsipris 
in cnlor

wrth instrnrtions

S 1.09 ca.

S'/ų" WII>E
•

DECORATED 
WITH

HANDSOME
COP.AL AND 

SHELLS
traukė iš gatvių, pasijuto šeimi-' holy crucifin sėt bettvveen 
mnkė: ir, pasaKoja mačiusieji, onlv Wc pa,
tris dienas ir tris naktis tūks- N° < O D- S- smaia s china sti bio, du

55 ( ARfBBEA.N SHELL SHOP ’,s Bann«s- Strct Nngnpa, Idahotanciai araby , is kažkur atsi- p.r>4 iv>\ :ni, saraMota.. in«.'
radusių su kirviais ir pjūklais — 1
laužė krautuvių duris ir langus, 
plėšė, vogė, draskė, degino vis
ką, kas pakliūdavo po ranka. 
Turbūt teko prieš porą metų 
skaityti laikraščiuose apie Kairo 
gaisrą, kuris vėliau privedė prie 
karinės revoliucijos: anglų iš 
Egipto išvarymo vardu minia 
ėmė plėšti ir deginti europiečių 
krautuves, viešbučius, restora
nus, klubus. Nukentėjusių ir žu
vusių liepsnose buvo nemaža, — 
anglų, žinoma, tiktai du ar trys. 
Bet kas gi ta “minia” ir iš kur 
ji atsiranda? — Tai ilga istori
ja. ir palikim ją kitam kartui.

Aš asmeniškai turėjau progos 
susipažinti tiktai su “švelnesnė
mis" minios formomis. Su stu
dentų, kuriuos pats šviečiu ir 
auklėju, minia. Buvo tai dar pir
maisiais mano Egipto metais. 
Beskaitant paskaitą, už durų.

ŽIEMINIS IŠPARDAVIMAS!
DRABUŽIŲ, BALTINIŲ. PATALINĖS, 

RANKŠLUOSČIŲ
PIGIAU KAIP KITI K 

14 LTV V IsKO IE KRAUTI V L

DIDELIS PASIRINKIMAS VYRAMS, MOTE
RIMS IR VAIKAMS: marškinių, kojinių, nosi
nių. darbo kelnių; suknelių, skalelių, baltinių; 
antklodžių, paklodžių, užvalkalų ir kitko.

Juspph's Ory G»«ds Store
3218 S0. HALSTED STREET

CHICAGO 8, ILLINOIS

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.

LNDIAN RIVEE CITRUS FRUITS—FLORIDA’S FINEST GIFTS!
GIVE A GIFT OF COOD HEALTH TO YOUR 

FAMILY, ASSOCIATES, FRIENDS. 
tVc specialize for our GOOD EATING in

navel oranges—largo, sweet, seed’ess. GRAPE- 
FRUIT—We grow them swceter. RED TANGE- 
LOS -Our Own Mid-Season Orangrs. NAVEL 
ORANGES — READY FOR OCTCBER SHIP- 
MENT. TEMPLE YELLOW TANGELOS VA-

LENCIA ORANGES. vVrite today! For FREE Iliustratcd Brochure 
Beastifnl Gift Shipments Ix>w As S3.00

V7. S. BELL -
Merritt I !an<J — Indian River Citros Fraits
Star Rentė Nrrth ............................................ ................. Coroa, Florida

LIODĖSIO VALANDOJ 
£wkift

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios 
BEpublic 7-8600 —• 7-8601 Automobiliams vieta ‘

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausim* 
koplyčią arčiau jūsų namų.
EI

JOHN F. EUDEIKIŠ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Nauja TABLETĖ su ALF ALF A
nuo ARTKRITiS

Turi koncentruotą ekstraktą iš nuostabiai vitaminais bei minera
lais turtingos ALFALFOS plius greit veikiančių skausmui paleng
vinti kitų vaistų, kurie tą pačią die.ną suteikia palengvinimą nuo 
kankinančių skausmų nuo arthritis, įheumatism, neuritis, ir ne- 
uralgia. ALPHA TABLETES parduodamos su garantija gra
žinti pinigus.

ICO Tahteriu $2.49 — 500 Tablečių $5.95. —
— 600 Tablečių $9.95.

Gaunama jūsų cistinėje, arba rašykite--
UOL’.FRLNE LABORATORIES, INC.

27115 W. Seven Mile Road, Detroit. 19, Michigan

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

8614 Wesf lllth Street
Vi«na« bloku kuo kapinių.

Didii&osiaa paminklam planą 
paairinldmu miuta.

Telef. CEdaicrest 3-6333*

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų pats ra a- turime koplyčias |
vimas dieną ir nak- flF visose Chicagoa ir i
t}, Reikale šaukite Roselando dalyse ir <
mus. tuojau patarnaujame,

ANTANAS M. PHILLIPS
,330? & UTCANICA A3TL Tel. TArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
,659 West IStb STREET Tel. SEeley S-5711

ALFREDAS VANCE v
.177 VVOODSIPE Ed. Rlverside, III. TeL OLympte 2-5245

po^ūsTridikaš
.8354 S. HALSTED STREET Telepbnne Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 K MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodere 4-2228’

JURulS F. RUDMIN
8319 S. LITU ANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-1138-1139

PETRAS BIELIŪNAS
, 4848 S. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAIayette 8-8572'

VASAITIS — BUTKUS
, 1446 South 50tb AVĖ., CICERO, ILL Tel. OLymplo 2-1008

ZIGMUHD (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
'2424 W. 69th STREET REpablie 7-12131
'2314 W. 2Srd PLACE Virgiui* 7-66721
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Meno parodai artėjant D-šeputelt-
Pasikalbėjimas su dail. J. Dobkevičiūte-Paukštiene Rudens nuotaikos

Dailininkė Jadvyga Dobkevi- 
čiūtė-Paukštienė gimė Liepoju- 
je, augo Kaune. Baigusi 1933 m.' 
Kauno Meno mokyklą gilino ta-' 
pybos studijas Paryžiuje Aca Į 
demie dės Beaux Arts pas prof. 
d’Espagnat.

Po metų studijų užklupo ka- 
ras, todėl grįžo į Lietuvą. Čia; 
dalyvavo apžvalginėse parodo-' 
se. Artėjant antrajai priešo oku 
pacijai teko, kaip ir tūkstan
čiams kitų tautiečių, pasitrauk
ti į tremties gyvenimą. Tremty 
je dėl nuolatinio trūkumo dažų 
ir medžiagos negalėjo sukurti 
didesnių darbų, bet ant ko tik ga i 
Įima buvo dirbti ir gavus šiokių 
tokių dažų, liejo akvareles, pie
šė pieštuku, rašalu. Ir nors ne
dideliais darbeliais dalyvavo pa 
rodose su kitais lietuviais dai
lininkais Vokietijoje, New Yor- 
ko mieste. Amerikoje, berods 
pirmą kartą nuo studijos laikų, 
jai tenka dirbti gerais dažais 
ir ant geros medžiagos.

1954 mt. Chieagoje Lietuvių 
auditorijoje surengė savo dar 
bų parodą ir štai gruodžio 3-111 
d. dailininkė kartu su dail. B. 
Murinu vėl pasirodo su savo 
42 tapybos, akvarelės ir tem
pera kūriniais Chieagoje Mari-1 
jos Augšt. mokykloje (67 St. iri 
California Avė).

Artėjančios parodos proga į 
dailininkė J. Paukštienė buvo. 
mūsų paprašyta atsakyti į šiuos: 
klausimus:

— Kas paskatino ruošti paro
dą?

j
— Menininkas maloniau jau ; 

čiasi, jei jis nevienišas, todėl 
galbūt ir ruošiamos parodos, 
kad galima būtų pasidalinti su 
visuomene nuomonėm apie me
nininko kūrybą ir jos pažangą. > 
Dažni spaudoj meno klausimais j 
straipsniai, lankomos mūsų dai-Į 
lininkų parodos, įrodo mūsų vi
suomenės neabejingumą dailės 
atžvilgiu. Įvertinus dailininkų 
pastangas tuo būdu jie skatina
mi kūryboje. Iš tikrųjų per pa
rodas užsimezga tarp visuome J 
nės ir dailininkų draugiškumo 
ryšys. Jiems yra proga įsitikin-j 
ti, kad visiems kartu siekiant 
augštesnio, daugiau bus vilties 
pralaužti sunkius barbarų var
tus į tėvynės laisvę.

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie modernųjį meną?

— Apie šių laikų meną galima Į 
būtų pasakyti labai daug, kaip i 
ir apie ankstyvesnių laikų me
ną. Iš tikrųjų menas buvo vi
sais laikais modernus, jei jis 
išsiskyrė savo naujoviškumu,1

savitumu, šviežiumu, kodėl jis 
dabar toks, o ne toks, kaip ank
sčiau buvo, todėl, kad ir laikai 
kitoki. Dar nereiškia, kad absur 
diški susidarkymai, patekę į 
muzėjus, pakankamai atstovau 
ja ii- šių laikų modernųjį meną. 
Tuose pačiuose muzėjuose be 
“modernių” darbų, kurie yra 
paniekos šypsniu, yra vėrių ir 
susižavėjimo modernių kūrinių. 
Lietuvių būdui modernusis me-

Meta vėjas rudą tapą, <
Sv.’jlžia taip tingiom. . .
Kloja minkštą, švelnų taką 
Vasaros žaizdom...

Midaus sroves saulė žeria, — —
Audra rimst širdy.
Žemė rudenyje skęsta,
'Rugpjūtis — praeity...

Sūkury...

Sūkuriuose pinasi nukritę lapai. 
Nenurimsta čia ar ten gulėt.
Ei, tu ten geltonas klevo lape,
Pasilik prie šio paraudusio žybsėt.
Judu tinkat: tu geltonas, tu paraudęs,

. Kaip gražiai nunokęs obuolys.
Bet neklaužados pačiumpa vėjui skverną 
Ir vėl lekia sūkury virpėt.

Tu žinai, — ne vienas sakė:
Kad tu man, aš tau, skirti.
Bet ir tu... ir aš, kaip rudens lapas, 
Bežaizdami dingstam vėjo sūkury. ..

■■ * ki • '*$ *‘ “ “safc. 1

J. Paukštienė Chicagos kiemai

Rudenys

Dail. Jadv. Dobkevičiūte-Paukštienė
? 111 ■ ■ I" ~ I ■" * —1
nas priimtinas, nes lietuvis sva
jotojas, mąstytojas, mūsų kai
mietis filosofas, kas iš tikrųjų 
randama moderniame mene. Mū 
sų Čiurlionis yra ne kas kitas, 
kaip modernistas, ir net moder
nizmo pirmtakas. į

— Ar žadate dalyvauti būsi
moje religinėje parodoje?

— Sumanymas rengti religi-i 
nio meno parodą yra džiuginan
tis reiškinys ir menininkų tarpe. 
Atrodo dailininkai jai įtemptai 
ruošiasi. *Dėka tos sumanytos 
pa.odos galės gimti vertingi lie
tuvių dailininkų sukurti religi
niai kūriniai, kurie ypatingai lie 
tuvių bažnyčioms ir kitoms įstai 
goms labai reikalingi. Sunku 
būtų nuo to paskatinimo atsisa
kyti, todėl taip pat bandysiu 
kiek sugebėdama dalyvauti.

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie lietuves dailininkes?

— Mūsų moterys dailininkės 
pačios jauniausios gali tikėtis 
gražios ateities šiame krašte. 
Atrodo, yra daug meną studi
juojančių, ypač pritaikomąjį, ku 
ris čia yra plačiai panaudoja
mas. Sunkiau vyresnės kartos 
dailininkėms, kurioms, kaip ir 
kitų profesijų moterims, reikė
jo įsikurti kartais labai sunkio
se sąlygose. Pavargusios ir dėl 
kitokių apsunkinančių priežas- 
žių, daug gabių dailininkių, rei
kia manyti, tik laikinai susilai
kė dailės kūryboje.

Keista, bet rudens pčisažas
Geltonų, raudonų spalvų,
(Sako, nuo rų turėtų būt smagu.)
Vietoj atnešęs žmogui džiaugsmą 
Teprimena akimirksniškumą jo dienų...

Ruduo, mūs čia buvimo,
Kaip lapus vieną po kito nugenės 
Jaunatvę, juodus plaukus, gyvenimo jutimą 
Ir mus nuogus, kaip medį,
Žiema senatvė glamonės.

veido bruožus. Vengtinas plau
kų skyrimas per vidurį ir per 
didelis platumas prie žandų Ii-j 
nijos.

Apskritas veidas gali būti la 
bai moteriškas ir gražus. Plau
kus reikia atkelti nuo kaktos 
švelniu šoniniu bangavimu. Rei
kia vengti kiek galima garbanų 
(rinklets), plaukų skyrimo per 
vidurį ir “grivkučių” (bangs) ; 
skersai kaktos.

Pailgas veidas išrodys trum
pesnis, jei plaukai bus perskirti 
žemai šonuose a:ba jei šoninės 
“grivkutės” paslėps veido ilgu
mą. Apvalus veidas geriausiai 
išrodo, kai plaukai yra viduti 
nio ilgio, minkšti su bangomis 
ir pilnumu šonuose. Beje, dau-

Kaip tik šio rašinio tikslas čiasi tvirčiau ir išsiblaško nuo g.ejįs fotogeniškų modisčių turi 
-— —x_-— ji ! Retkarčiais tokia atsi- - --1 yr a atkreipti mūsų motinų dė- miego, 

m-esį į savo vaikų sveikatą, ne
žaloti jauno organizmo bereika
lingai apkrautu širdies veikimu. 
Šeimininkės turime atjausti ir 

1 senesniuosius, kurie turi įvairius 
širdies negalavimus. Savo vaišin 
gumui irgi palikime ribas, neper 
sūdykime ir neprievartaukime 
bevaišindamos. Atsiminkime, 
kad šiame krašte daugumos pro
blema sudaro ne kaip prisival
gyti, bet kaip nors susilaikyti 
ir nedavalgyti.

Tiesa, tie kurie yra nuvargę 
ir nedamigę, išgėrę kavos jau-

apvalius veidus.
gaivinimo priemonė dar nėra blo, vei(Ja3
ga bet žalinga, jeigu tampa nuo tQ b kmenio nuo
laimiu vartojimu. Reikia neuz-| apskritų, kak-
miršti, kad kafemas priverčia 6 f/’y „ .„ . ’ , . . - tą padarančia platesnę griv-širdj smarkiau veikti. Kaip ir , .. * . .. . 6. a. • . kūčių . Taip pat galima ir plau-kiekviėnas mechanizmas, taip ir , _ , •,.. , . kus šukuoti atgal nuo veido,sirdis nuo perdidelio apkrovimo
greičiau susidėvi.

Visas blogumas, kad čia pa
gaminami įvairūs pakaitalai pa
daryti iš meliasos arba kitų ne
aiškios kilmės žaliavų. Bent šiuo 
atžvilgiu Lietuvos šeimininkės 
sugebėjo pačios pasidaryti svei
kesnės ir skanios kavutės.

IŠGERSIM KAVUTĖS
J. PUPELIENft, Chicago, III.

Teisingai sakoma, kad žmo
gus be žmogaus negali apseiti. 
Ar tai giminės, ar tai geri pa
žįstami, suradę laisvo laiko sa
vaitgaliais, susiburia į krūvą pa 
sidalinti vargais ir džiaugsmais. 
Kur daugumą sudaro vyrai, at
siranda buteliukas. Moterys, 
paprastai, rodydamos savo nuo
širdumą, pasiūlo išgerti kavutės. 
Šeimininkė, norėdama pasirody
ti, kad sugeba gerai paruošti, 
paprastai žiūri, kad tos kavutės 
nepamažintų įdėti.

Kaip prie buteliuko, taip ly
giai prie kavutės, kažkaip atsi
randa daugiau kalbos ir gyvu
mo. Įsikalbėjus, beveik per prie
vartą įsiūloma išgerti ir antras, 
o kartais ir trečias puodukas.

Vaikai taipgi neužmirštami ir 
vaišinami ta pačia kavute. Gal 
ne vienas pasakys, kas čia tokio, 
taip ir turi būti. Taip, visai tei
singai, bet visas blogumas ta
me, kad ta kavutė perstipri ir 
turi perdaug kafeino.

Žmogus, kuris nuolat vartoja 
gryną kavą, lieka nebetoks jaut
rus, o dalinai ir nebepastebi jos 
veikimo. Nevartojančiam tikros 
kavos, grįžus iš tokio pasisvečia
vimo su kavute, tenka praleisti 
naktis besiblaškant, iš lengvo 
leisti nemigos bei snaudulio va
landas ir jausti, kaip tavo šir
dis blaškosi į šonus. Tuos pa
čius reiškinius galime pastebėti 
pas vaikus, nes jie yra dar jaut
resni,

m viueagus tuciuviy .Tiuirril 
klubas savo surinkime gautą iš 

i paskutiniojo gerai pavykusio 
i kortų vakaro pelną paskirstė 
t sekančiai:

$100.— Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje, $50.— Balfui, $50.- 
protiniai atsilikusių vaikų fon
dui, $25.— Augšt. Marijos mo
kyklos meno skyriui eglutės pa
puošimui. Klubo narės yra me- 

į cenatės ir kasmet skiria šios 
mokyklos eglutės puošimo me
džiagų padengimui.

$25.— Dariaus ir Čireno pos- 
j tui veteranų cigarečių vajui.

Tame pačiame susirinkime O- 
na Biežienė papasakojo savo ke 
lionės įspūdžius po Europą, šei
mininkėmis buvo Aldona Bra- 
zienė ir Ona Dočienė.

★ Rožė Maziliauskienė, lygiai 
prieš dešimtį metų pirmoji pa
gamino įvairiausių lietuviškų 
papuošimų eglutei. Kasmet ji 
juos išsiuntinėja iš Chicagos j 
kitas Amerikos valstybes. Šie-

, met ji išsiuntė į New Yorką 
1 Tarptautinei Moterų parodau 
Augšt. Marijos mokyklos mo
kyto jos-seselės tų lietuviškų or 
namentų yra išsiuntinėjusios į 
Oregon, Texas ir kitur. Pernai 
seserys kazįsiierietės išmokė 
keturias amerikiečių skaučių 
draugoves gaminti lietuviškų 
ornamentų papuošimus Kalėdų 

i eglutei.
★ Šv. Teresės draugijos na

rės Brighton Parke lapkričio 27 
d., rytoj, vyksta j lietuvių sene
lių Šv. šeimos prieglaudą Or- 
land Parke, III., palinksminti se 
nelius. Jos kartos programą, ku 
rią prieš porą savaičių buvo

Iš motery pasaulio

★ Moterys ir mergaitės pra
šomos atsiliepti, kurios galėtų 
padovanoti lietuvišką tautinį 
rūbą. Mokslo ir Pramonės mu- 
zėjaus vadovybė prašo lietuvai- 
čių Ąos dovanos. Muzėjus yraj da™siOs‘'Brighton"p7rko para-
T? ,valdyl°s ‘r Mos satėje Chieagoje.
tikslui lesų neturi. Sumtęresuo „ ..lėšų
tos turėtų būti visos lietuvės, 
nes tai daroma jų pačių labui 
ir popularumui. Muzėjaus vado-

Šios draugijos pirmininkė yra 
Estelle Fitzpatrick — lietuvė, o 
naujai išrinktos valdybos, kuri 
perims pareigas nuo sausio mėn.

vytė paprastai aprengia tauh-; pirminink4 Patricija Pauli
niais rūbais vieną savo stabo kjeūė Pr suorganizavo
darbuotoją, kuri visą dieną de- ir režisuoja Agota Gurrister ir 
monstruoja tos tautos dienoje £»na pj^įenė
muzėjuje. Taipgi pačią pasku
tiniąją dieną — amerikiečių — ★ Veronika Nagevičienė, da-

jJ? lyvavusi Kunigšt. Birutės dr-iosji dalyvauja visų tautų tauti .... . , &
j t • x —i - baliuje ir buvusi viena teisėių mų rūbų parade. Lietuviško ru- x , .J*

bo muzėjaus vadovybės auo: tūbų konkurse, sveėiuo
metu dar neturima. Paskutinieji ^siala salad? kas ai^. lr<^r- 
mušėjui padovanojo puikų ran-iį" ^eI,us sekmadKmo, ka-
kų darbo tautinį rūbą ukrainie-! a , lcaS°Je SU ytojų iniciaty-
-. . >va bus paminėtos jos vyro gen.Cicll.

GROŽIO PATARIMAI

Apie šukuosenų madas
JUDITA METRIKAITft, Chicago, III.

Tinkama šukuosena padarys 
širdies pavidalo veidą vieną gra 
žiausių moters bruožų. Tokioms 
reikia išbandyti pus-“grivkute” 
(half bang) ir plaukų pilnumą 
nušukuoti už ausų. Plaukų pil
numą niekad negalima nušukuo
ti ant smilkinių.

Nustačius savo veido bruožus, 
galite išsirinkti sau tinkamiau
sią plaukų šukuoseną, nepaisant 
esamų plaukų šukavimosi madų. 
Šiandien ilgesni plaukai vėl ma j 
doje. Vidutinio ilgio “page-boy” 
ir “french tvvist” yra paskuti- 

I nis žodis madose. Dabartinės
Visų pirma, mielos sesės lie Yra šešios pagrindinės veido mados reikalauja daugiau darbo 

tuvaitės, noriu jums nuoširdžiai bruožų formos: apvali, kvadra- ir priežiūros, tačiau rezultatai 
padėkoti už visus šiltus ir gra- tinė, apskrita, pailga, deimanto visa tai pateisina.
žius atsiliepimus apie mūsų ank ir širdies pavidalai, 
stybesnius rašinius. Prie apvalaus veido tinka be

1 Labai džiaugiuosi iš jūsų laiš- veik visos plaukų šukavimosi ma
kų matydama, kad dauguma dos, jei veido bruožai yra pro-', .. , „-- -• , , . I • • m -i- kančių adresu 7042 S. Artesianį jūsų g azių plaukų svarbą su- porcingi. Tačiau, reikia vengti į g,
prantate. Daug kas laiškuose žemo, šoninio plaukų perskyri- ‘ “ ’> ^°’ inois.
prašė patarimų apie šukuosenų mo, kuris suplaktų tobulus vei-1 —-------------
madas. Beveik viso^ moterys d0 bruožus. Vengtinas taip pat Argentinįetės už padorumą

’ ★ Dailininkė Jadvyga Dobke- 
vičiūtė-Paukštienė, kartu su 
dail. B. Murinu ruošiasi savo 
darbų parodai, kuri bus atida
ryta gruodžio mėn. 3 d. Augšt. 
Marijos mokykloje. Visi dailinin 
kės kūriniai (per 40) bus nauji, 
dar Chicagos visuomenei nema
tyti.

Jei turite kokių klausimų ar
ba patarimų, rašykite “Drau- 

i gui” arba man asmeniškai se J. Paukštienė Motina ir duktė

supranta, kad atitinkamos šu ir masyvug kvadratinis “pom 
kuosenų mados gali pagražinti padouras”, gadinąs klasinius, 
plaukus ir veido bruožus. Todėl, apvalainius veido bruožus, 
čia ir patiekiu santrauką savo - Kvadratinių bruožų veidas 
dėstomų taisyklių, liečiančių šu- gali būti keliomis šoninėmis,1 mas panaikinti įstatymą, išleis

į kuosenas. kvadratumą atsveriančiomis gar tą ištremtojo Perono režimo, ku
Tinkamos šukuosenos pritai- banomis pagražintas. Galima ir ris legalizavo prostituciją Ar-

Argentinos. Moterų Garbės 
Gynimo komitetas kreipėsi į 
valstybės prezidentą, prašyda-

kymui reikia visų pirma gerai plaukus šukuoti atgal nuo vei- 
"išstudijuoti savo veido bruožus. į do tokiu būdu suminkštinant

nrttttrMM crafciMiM

gentinoje.
Dekretas, energingai protes

tuojamas katalikų vadų, buvo 
pasirašytas pereitais metais 
gruodžio mėnesį paties Perono 

! ir jo viso kabineto. Visiems pro
vincijų ir teritorijų gubernato
riams ir burmistrams (merams) 
buvo leista duoti leidimus atida 
ryti viešuosius namus. Tokie 
namai buvo uždaryti Argentino
je mirt 1M7 m»h|

★ Skautės akademikės šian
dieną budi Mokslo ir Pramonės 
muzėjuje nuo pat ryto prie lie
tuviškos eglutės. Po pietų jos 
demonstruos Vilniaus verbų da
rymą. Demonstravime daly
vaus: Zita Biiiūnaitė, Danguolė 
E’.vikytė, Nijolė Martinaitytė, 
Nijolė Maskoliūnionė, Dalia Pra 
nevičnitė ir Aldona Sidzikaus- 
kaitė. Verbų darymo jas išmo
kė Marija Tumienė. Ten pat yra 
surengta Vilniaus liaudies meno 
dirbinių parodėlė.

★ Gražina Musteikytė, studen 
tė. duktė Gražinos ir gen. K.

V. Nagevičiaus vienerių metų 
mirties metinės.

★ "Aldona Lankutytė, Rūta 
Lukoševičiūtė ir Asta Mauru- 
kaitė, naujai suorganizuotas A- 
lice Stephens trio, šiandien lie
tuvių programoje Mokslo ir 
Pramonės muzėjuje giedos labai 
seną žemaitišką Kalėdų giesmę, 
kurią p. Lukoševičienė atsiminė 
iš savo jaunystės.

★ Danutė Lipeiutė-Augienė 
parašė vaikams 2 veiksmų sce
ninį vaizdelį “Pranukas Teis
me”. Veikalėlis bus pastatytas 
Chieagoje gruodžio 18 d. Moks
leivių Tautinio ansamblio. Reži
suoja patyrusi aktorė Ona Pet
ravičiūtė.

★ Onai Kairelienei atsisakius 
nuo redagavimo moterų sky
riaus "Moteris ir Gyvenimas” 
Argentinos lietuviškajame laik
raštyje “Laikas”, redagavimą 
perėmė Elzė Diminskienė.

★ Vaistininkė Jadvyga Leš- 
čiauskaitė, Chicagos gyventoja, 
grįžo iš profesonalų moterų kon 
vencijos, Paconos Manor, Pa. 
Taipgi ji aplankė New Jersey ir 
New Yorko valstybes.

★ Sodaliečių choras Brighton 
Parke, diriguojamas Onos Pie- 
žienės, lapkričio 27 d., rytoj, 
dainuos Vyčių salėje Chieagoje.

★ Gražina Žukauskienė, gy
venanti Chieagoje, buvo sužeis
ta dirbtuvėje: liko sužalotos 
ranka ir koja.

★ Ona Ščiukaitė yra pirminin 
kė naujai išrinktos Skaučių A- 
kademikių valdybos Chieagoje.

Aštuoniolikametė Margaret
Mi stoikų, laimėjo pirmą pre-jOkon, kuri būdama dešimties 
miįą tautinių rūbų konkurse bi- metukų, pabėgo iš rusų domi- 
lutiečių vakare. Rūbai yra aus- nuojamos Lenkijos, vienbalsiai 
ti mūsų dailinžnkės A. Ta mošai- buvo išrinkta Detroito studentų 
tienės, šiuo metu gyvenančios universiteto karaliauti mokslo 
Kanado-irt, nvMų prajau* taklhHM*




