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Menininko asmenybės ugdymas
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Leonardas Žitkevičius KULTŪRINĖ KRONIKA

Sena yra tiesa, kad norint 
būti menininku, ypač kiek di
desniu originalesniu menininku, 
reikia juo gimti. Tačiau tai vi
sa dar nesako, kad bet kuris 
žmogus, gimęs su kūrėjo siela 
ir vidinėmis kūrėjo emocijomis, 
savaime jau ir lieka gyvenime 
menininku. Jei kas taip galvoja, 
skaudžiai nusivilia.

Neužsiminsime čia apie būti
ną pradinį ir profesinį meninin
ko pasiruošimą (per mokyklinę 
drausmę arba per privatines gi
lias, sistematingas studijas), 
šis dalykas taip elementarus, 
kad jis nė nedisputuotinas.

Mes paliesime kiek svarbesnį 
ir, berods, niekur ir niekad tar
pe lietuvių menininkų nekeliamą 
klausimą. Mes kalbėsime apie lie 
tuvio menininko asmenybės ug
dymą. Vėliau (kituose studiji
niuose straipsniuose) platesniu 
akių mostu žvilgtelsime į me
nininko ryšį su savąja tauta ir 
su savosios tautos dvasia, kuri, 
kaip pamatysime, yra išeinama-^ 
sis punktas sekmingesniam kiek 
vieno kūrėjo darbui.

Vidinių galių troškulys/
Visi sutiksime, kad meninin

kas, kaip ir kiekvienas augštes- 
niam darbui pašauktas žmogus, 
turi tikėti pats savimi. Tačiau 
tikėjimas savimi tėra tik poten- 
cialinis asmenybės bruožas. Me
nininkas yra žmogus; kaip žmo
gus, jis visad determinuotas ne 
tik laukujų, bet ir išvidinių ga
lių atžvilgiu. Ir juo jis gabesnis 
ar genialesnis, tuo labiau, ša
lia savo turimo estetinio idea
lo, jaučia šitų vidinių galių troš
kulį. Kaip turtuoliui turto, taip 
menininkui tobulybės galo nė
ra. Užtat, tikėdamas savimi, tik 
ras menininkas nepamirš, kad 
jis, kaip kūrėjas, niekad nėra 
užbaigtas: kad jo idėjinės, emo
cinės ir estetinės aspiracijos ry
šium su siekiamuoju idealu nie
kad nėra pasotinamos.

Jei tik menininkas nuošir
džiau rūpinasi savimi, visos a- 
nos dvasinės gėrybės nesun
kiai, tam tikromis pastangomis, 
jo įgyjamos.

Per save į kūrinį

Siekdamas augštesnio savęs 
(kaip kūrėjo) vertumo, meni
ninkas netiesioginiai, pats ne
suvokdamas, visad siekia ir sa
vo kūrinių tobulumo. Tiesa, 
forminis kūrinio įteisinimas 
daug priklauso nuo techniškai 
įdėto darbo. Visdėlto ir čia dar 
ne viskas. Originalią, lanksčią 
ir patrauklią formą veikiai at
randa tas menininkas; kuris tu
ri originalių ir reikšmingesnių 
išvidinių polėkių.

Taigi pats pirmasis tikro di
džio menininko asmenybės bruo 
žas — amžinas nepasitenkini
mas savimi ir savo turimais as
meniniais sielos turtais. Pasiten
kinimas savimi reikštų stagna
ciją. Galutinis sustojimas vieto
je primintų kelio galą ir hori
zontų ribotumą.

Ak, kiek beprasmiškai žūsta 
didžių talentų, kurie tiki, kad 
per išprususią formą (per sti
lių, dažus ar per grakštų akor
dų derinimą), drauge ,per įgri- 
susį senų skolintų idėjų bei nuo 
taikų kartojimą, galės veikiai 
laimėti nepaprastų kūrybinių 
rezultatų!.. Beje, kartais tai ir 
laimima, tačiau kūrinys vienos 
kartos laikotarpyje jau užmirš
tamas.

Jei kiekvienas valingesnis 
praktiškojo gyvenimo žmogus 
ligi pat mirties kovoja už augš- 
tesnį savąjį “aš”, tai ką jau be
kalbėti apie kūrėjo, to meno 
kunigo, to grožio vaidilos sielą, 
kuri nuolat privalo stovėti augš 
čiau įvykių tėkmės ir bukos kas
dienybės!..

Augštesnė vidinė kultūra

—r menininko lavinimasis, jieš- 
kant būties gelmių ir savų ho
rizontų praplėtimo, visad sutei
kia menininko asmenybei augš
tesnės vidinės kultūros. Augš- 
tesnė vidinė kultūra savo ruož
tu įgalina kūrėją įsigyti galin
gesnius dvasinius sparnus — 
galingesnius polėkius. į visą gy
venimą, į žmones ir daiktus, į 
įvykius ir patį save, menininkas 
ima žvelgti iš augštesnio taško, 
atseit, pakiliau, aštriau, nuosai
kiau, rimčiau. Jis viską tada ma 
tuoja tolimesniu ^mžinybės ma
tu (sub specie aetemitatis); jo 
kūrinys ima dvelkti nemirtingu
mo nuotaikomis.

Jo kritika ir savikritika įgau
na reikiamo objektyvumo, o vi
sa kūryba darosi originalesnė 
ir patrauklesnė, t. y. be balasto 
ir be pasikartojimų.

Šalutinės studijos

Stipriai klysta tie lietuviai me 
nininkai, kurie tvirtina, kad ša
lutinės studijos, nesurištos su 
tiesioginiu kūrybiniu darbu, y- 
ra benaudės. Jos, esą, tik pa
vagiančios brangų laiką. Visas 
dalykas kaip tik stovi priešin
goje plotmėje. Ir būtent: ver
čiau sukurti per pusę mažiau 
kūrinių, bet patiekti juos gali
mai originalius ir išbaigtus ne
gu duoti tų kūrinių daug, bet 
menkesnės vertės. Non multum, 
sėd muitą. Tai gyvenimo dės
nis.

Paviršutiniškumas ir idėjų
pasaulis ' .

“Paviršutiniškumas yra vie- i 
nas iš charakteringesnių mūsų' 
dvasinio gyvenimo bruožų”, — 
sielojosi anuomet J. Dobilas, di- 

.dis eruditas ir gilus meno kri
tikas. “Tai viena iš didžiausių 
mūsų nelaimių”, — sako jis. 
“Sukelti mūsų visuomenėje ir 
mūsų menininkų tarpe tikrą es
mės jieškojimo nuotaiką — štai 
kur mūsų pirmutinis uždavinys. 
Tuo keliu eidami graikai stebuk
lus darė: tuo 'keliu kūrė savo 
kultūrą kiekviena tauta, kuri 
ją yra sukūrusi” (“N. Romu
va”, 1940 m., Nr. 473),.

Be didžių ar bent kiek’ dides
nių idėjų nėra nė didžio meno. 
Be ryškios šviesos nėra nei ryš
kesnių kontūrų. Ir juo šviesa 
didesnė, tuo labiau žmogaus a- 
kis išgali aprėpti platesnius ho
rizontus. Jei mene didi idėja 
tiesioginiai ir nesireiškia, tai 
vistiek ji verčia menininką pa
justi naujas šviežias nuotaikas, 
aštresnius išgyvenimus, galingos 
nes emocijas, stipresnius lauku- 
jus ir vidinius būties kontras
tus.

Didieji kūrėjai

Visi didieji meno kūrėjai bu
vo stipriai intelcktuališkai pa
sirengę ar bent gerokai apsis
kaitę. Aure, ką byloja šia pras
me mums toki vardai, kaip: 
Dante, Šekspyras, Ibsenas, Ril- 
kc, Hcsse, Claudel, Thomas 
Mann, L. Tolstojus, Dostojevs
kis, Mykolas Angelas, Cezanne, 
Čiurlionis, Varnas, Galdikas, 
Vagneris, Naujelis, Gruodis, My 
kolaitis, Krėvė, B.. Sruoga, B. 
Brazdžionis, K. Banaitis, J. Mu- 
lokas ir visa eilė kitų? Rą jie 
byloja, nesunkd atspėti.

Išjaustos idėjos yra savos
Didžių idėjų ir ryškesnę žmo 

giškosios būties koncepciją ne
sunkiai, jei nori. įsigyja kiek
vienas išprusęs žmogus. Meni
ninkui to neužtenka. Meninin
kas idėją turi dar giliai išjaus
ti: jąja susižavėti, ją nuošir
džiai teigti arba neigti, 1a gar
binti arba su ja kovoti. Tik ta
da idėja darosi jo sielai sava, 
gyva, nauja, intrtguolanti ir... 
originali. Filosofui ir mokslinio

Gilus ir sistematingas —tegul j kui tokia egzaltacija kenktų, 
ir prieproginis, bet nuolatinis medininkui ji padeda.

TU SIŪBUOJI
Tu mylėjai žiedą, kurs nuvyto.
Tavo meilė buvo netyra.
Ji pradingo, kai nuvyto žiedas.
Tavo meilė jieiko atramos.

*! 'ii.!..
Tu siūbuoji. Ir siūbuoja minios. 
Gležnos krūtys. Ir silpni pečiai.
Ir siūbuok. Ir nesiglausk prie žiedo. 
Tavo gėlės jieiko atramos.

ŽAIZDA
Riekiau aš duonos riekę paskutinę. 
Paslydo peilis. Rankoje žaizda.
Su ja, su ja ai palikau tėvynę, 
žaizda, negyk tu niekada.

Bet ji užgijo. Vėl dangus gražus. 
Kad ir svetur, bet laimė randas.
Bet randas rankoj liko. Jis nežus. 
Gerai, kad liko randas.

Laimės ilgesys
Kaip žmogus, menininkas il

gisi laimės. Šis troškimas galin 
gas ir ryškus. Ne retai meninin 
kas savąją laimę regi ten, kur 
ją regi visi kiti eiliniai žmone- 
liai. Tuo tarpu tikras meninin
ko kelias į laimę eina per pa
grindinį jo tikslą — per esteti
nę kūrybą, t. y. per gimdymą 
iš nesamo esamą. Atsisakyda
mas įprastinės dūžtamos eilinių 
žmonių laimės (kasdieninių ma 
lonumų, perdėto turto, praban
gos, nuolatinių erotinių nuoty
kių) ir visu veidu atsigrįžda
mas į savąjį idealą, jis patiria 
nepalyginamai augštesnės lai
mės už tuos džiaugsmus, ku
riuos jam siūlo bėganti diena.

,Nėra didesnės laimės žmogui 
žemėje, kaip glaudus sutapimas 
su savuoju idealu. Sis dėsnis įtei 
sina ne tik psichologinius, bet 
ir ontologinius (egzistencinius) 
asmens lūkesčius.

Tragizmas ir kančia

Berdiejevas teigia, kad kiek
vienas žmogus yra sutvertas į 
genialiu; genialumas esąs in
tegralinė žmogiškosios asmeny
bės dalis. Be genialumo, anot 
Novalio, mes apskritai negalė
tume net egzistuoti.

Tačiau nepamirština, kad 
veiksmingas genialumas savai
me suponuoja ir prometeizmą. 
O prometeizmo elementai — no
ras aukotis, atsižadėti savęs ir 
kentėti augštesnių tikslų labui.

Tikram menininkui tai visa 
nesvetima. Jo nerimas, jo ašt
rus impulsyvumas, jo nepasi
tenkinimas esamu gyvenimu ir 
esamu menu, jo ilgesys tikres
nės žmogiškosios būties, jo troš
kimas aukotis — aiškiai kalba 
už šios tiesos realumą. Visdel- 
to, ieškodamas "skubios” laimės 
ir paguodos, menininkas ret
karčiais bando nuo šių savo 
įgimtų pajautų pabėgti. Pabėg
ti net visiškai.

Tačiau bėgti nuo jaučiamo sa
vyje tragizmo, reiškia bėgti nuo 
pačio savęs, nuo tikrojo savojo 
“aš”. Kiekvienai didesnei asme
nybei tragizmas neišvengiamas. 
Tik žvirblio siela nejaučia tra
gizmo. Tragiką yra žmogaus gy 
venimo kriterijus, — taip moko 
mus didieji žmogaus sielos ži
novai, Sofoklis ir Šekspyras.

Tragizmo sesuo — kančia. 
“O kančia, sako Oscar Wildc, 
yra labiausiai įtempta gyveni
mo realybė’. — “Ką žino apie 
gyvenimą tas, kuris nieko nėra 
kentėjęs?” — klausia Sv. Raš
tas.

Užtat juo galingesnė ir jaut
resnė siela, juo didesnė žmogiš
kosios sąmonės šviesa. — tuo 
ryškesni šešėliai, tuo aštriau 
juntami kontrastai, tuo gilesnė 
kančia, tuo baisesnis tragizmas.

Ne per ką kitą. o tik per šią 
šiurpiąja savo sielos drama kū
rėjas pilnai išgyvena visą že
miškąjį būties turinį, pajusda
mas gyvenimo vertę ir never- 
tę, jo didybę ir menkystę, jo 
palaimingą grožį ir jo šlykštu

mą, jo skaidrius tikslus ir jo 
šuntakius. Už šitos tiesos su
pratimą ir deramą įforminimą 
kūrėjui atpildas — nemirtingu
mas.

Dvasinė ir fizinė savitvarda
Retas kuris menininkas yra 

tiek apvaldęs save, kad santy
kiuose su aplinkuma gebėtų di
dinti savąsias teigiamas psichi
nes galias.

Neiškrauta psichinė — jaus
minė įtampa pirmu požiūriu su
teikia žmogaus sielai tik rezig
nuojančio kęsmo. Tačiau vei
kiai šis kęsmas virsta gaivinan
čiu asmeniniu magnetizmu, stip 
ria potencine jėga. Tai žino nuo 
amžių ne tik bet kuri valinges- 
nė asmenybė, bet ir medicinos 
praktika, gydanti autosugesti
jos būdu.

Menkiausia proga išsiveržęs 
pyktis, kerštas, pagieža, sku
bus atsiskaitymas, irzlus ner
vingumas, beprasmis ir, karštas 
ginčas su užkietėjusiu priešu 
— žmogų “atvėsina”, tai tiesa. 
Deja, toks “atvėsintas” žmo
gus visad greit pajunta, jog y- 
ra kažko brangaus nustojęs, 
kažką praradęs, kažką lengva
pėdiškai išeikvojęs. Pajunta, 
kad vėl iš naujo liko “kąip vi
si”: smulki, bejėgė, be vidinės 

'magnetinės potencijos būtybė.
Sudrausmintos aistros yra 

panašios į užtvenkto drumzlino 
upelio vandenį. Kurį laiką šis 
neramus vanduo putoja ir ver
žiasi, bet po valandėlės, pakreip 
tas teigiama, linkme, žiūrėk, 
jau nuolankiai judina malūno 
volą arba suka elektros jėgai
nių turbinas.

Fizinių galių subordinacija

Yra sena, populiari visų “da
lykų žinovų” nuomonė, kad fi
zinė suaugusio žmogaus savi
tvarda nieko gero jam neduo
danti. Fizinės vyriškio ir mo
ters galios, esą, skirtos ne kam 
kitam, o tik tiesioginiai savo 
paskirčiai — žmonijos plitimui. 
Net dar daugiau. Tai esanti tam 
tikra savotiška “laimės” rūšis.

Tuo tarpu neiškreipta tikrovė 
i ir rimti gilūs psichologai mums 
1 byloja visai ką kita. Specifinės 
fizinės vyriškio ir moters jėgos

• Pulk. O. Urbonui 65 metai.
Uoliam “Lietuvių enciklopedi
jos” ir “Kario” bendradarbiui 
p. Urbonui šiemet sukako 65 
m. amžiaus. Sukaktuvininkas y- 
ra gimęs 1892 m. kovo 31 dieną 
Ašmintos dv., Mariampolės ap
skrityje. Jo protėviai, kaip ra
šo Kaspar Niesicki savo 10 to
mų veikale “Herbarz polski”, 
Lietuvoje yra žinomi nuo 1528 
metų. Tame pat veikale yra pa
žymėta: “Anton Urbon (pulk. 
Urbono senelis) roku 1778 
skarbnik Marjampolski”. Gyve
no prie Mariampolės, Unguri
nių dvare; šis dvaras apie 150 
metų buvo Urbonų šeimos nuo
savybė. Pulk. tėvai šį dvarą par 
davė ir pirko netoli Prienų Aš
mintos dvarą, kame ir gimė su
kaktuvininkas. Mokėsi Mariam
polės gimnazijoje, kurią baigė 
1911 m. 1914 m. baigė artileri
jos mokyklą Petrapilyje. Visą 
I-jį Pasaulinį karą praleido fron 
te. Nuo 1915 m. iki 1917 m. pa
baigos buvo baterijos vadu. Ga
vo daug kariškų dovanų-ordi- 
nų. Įvykus revoliucijai, tapo de
mobilizuotas ir patalpintas į ka
lėjimą, kas sutrukdė sugrįžimą 
į Lietuvą. Kalėjime išbuvo iki 
prie Voronežo priėjo baltieji ru
sai. 1920 m. pabaigoje atvyko 
į Konstantinopolį — Turkijon, 
susirišo su Lietuvos atstovybe 
ir sugrįžo į Lietuvą. Lietuvos 
kariuomenėn stojo 1921 m. sau 
šio 21 d. Buvo 4 art. pulko va
du, III karo apygardos virši
ninku ir kariuomenės inspekto
riumi. Iš kareivių jis norėjo, 
kad būtų geri šauliai, o iš kari
ninkų, kad sugebėtų kautynėse 
veikti savarankiškai, paskirai,

pirmoje eilėje kaip tik yra toji 
tveriančioji kosminė galia, kuri 
nepalyginamai daugiau tarnau
ja augštesniems žmogaus polė
kiams negu kūno užgaidoms. 
Prokreacijos būdu, valiai pade
dant, pakeistos į dvasines nuo
taikas, fizinės žmogaus galios 
virsta svarbiu, galingu ir spin
duliuojančiu žmogiškosios kury 
bos bei veiklos šaltiniu. Jos nu
dažo žmogaus gyvenimą žavin
gomis varsomis.

Nesivaldymas yra išsilygini
mas. Neįprasmintas nuolatinis 
nesivaldymas — tai palaipsniš
kas artėjimas prie išgesimo, 
prie stagnacijos, prie genus 
neutrum, prie vaikščiojančio 
lavono būklės, šiuo dėsniu in
stinktyviai purtosi visas gyvu
lių pasaulis. Juo purtosi ir są
moningas žmogus. “Žmogus tu
ri būti laisvas ne nuo jausmų, 
o jausmuose”, pabrėžia filoso
fas Hėgelis.

Lietuvių tauta iš seno pasižy
mi savo nuosaikumu, savitvarda 
ir medžiagos bei žemesnio jaus
mo subordinacija dvasiai. Kiek 
šia prasme lietuvių tautai yra 
pridaręs žalos perdėtas slaviš
kas juslingumas ir brutalus ger
maniškas realizmas, reiktų at
skirai kalbėti!..

Lietuvis menininkas turėtų 
sekti 'šventomis savo senolių 
tradicijomis, atrasdamas fizinė
se savo galiose atspirties, o ne 
kliūčių.

A. SlaLi.-. Cereto gatvė

Komp. Vladas Jakubėnas, ry
šium su Čiurlionio Meno galeri
jos atidarymu, yra pritaikęs dvi 
M. K. Čiurlionio fortepiono pre
liudijas smuikui ir fortepionui. 
Abu kūriniai bus smuikininko 
A. Paukščio atlikti Tėvų Jėzui
tų salėje š. m. spalio mėn. 20 d.

• Aleksandras Flateris skai
tė pranešimą Tarptautinės Tei
sės Mokslo sąjungos suvažiavi
me,j įvykusiame Chicagoje š. 
m. rugsėjo 8-16 dienomis. Tarp
tautinė teisės mokslo sąjunga 
veikia UNESCO globoje. Chica
goje lygia greta ji turėjo trijų 
sekcijų posėdžius. Vienas posė
dis buvo skirtas Šeimos pasto
vumui tirti. Kitas — svarstė 
teisėtumo principą krašto valdy 
me Vak. kultūros supratimu. Ir 
trečias posėdis svarstė teisumo 
klausimą krašto valdyme Rytų 
(Azijos) tautų supratimu.

A. Plateris skaitė paskaitą 
šeimos sekcijoje. Jo tema buvo: 
“Statistiniai duomenys, liečią 
santuokos pastovumą”. Prele
gentas savo pranešime apžvelgė 
šaltinius, kuriuose galima rasti 
statistinės medžiagos šeimos 
pastovumui tirti. /Suvažiavime 
dalyvavo daugelio šalių moksli
ninkai, Maskvos neišskiriant.

A. Plateris ruošia daktaro di
sertaciją gimininga šiam prane
šimui tema, vadovaujant prof. 
Rheinstėinui, Chicagos universi 
tete.

• Kipras Bielinis rašo savo 
atsiminimus. Jie bus atiduoti 
spaudai sekančiais metais. K. 
Bielinis yra garsaus knygnešio 
Bielinio sūnus.

• Adv. Vladas Požėla, buvęs 
1926 m. iki perversmo vidaus 
reikalų ministeris, dabar gyve
nąs Australijoje, baigė rašyti 
savo atsiminimus ir dabar juos 
tvarko spaudai.

• Dail. A. Varnas Sv. Kazi
miero seserų auksinio jubilėjaus 
proga seselėms padovanojo vie
ną savo peisažų su lietuviškais 
kryžiais.* Kitą paveikslą padova 
no jo kazimieriečių augšt. mo
kyklai prie Philadelphijos.

• Pauliaus Jurkaus premi- 
juotasai romanas “Smilgaičių 
akvarelė” jau baigiamas spaus
dinti. Leidžia Liet. Liet. Kny
gos klubas.

• Prof. K. Pakštas ir arch. 
J. Mulokas atsiuntė savo straip 
snius knygai “Mano pasaulėžiū
ra”. Veikalas jau renkamas 
“Draugo” spaustuvėje.

• Miltonas Starkus lygina 
anglų kalbą naujojo Jurgio 
Gliaudos romano, kuris numa
tomas išleisti sekančiais me
tais.

• Nepriklausomos Lietuvos
žemės ūkio pažanga bus vaiz
duojama gaminamame filme 
“Lietuva — Europos nugalėto
ja”.

mažais vienetais: būrys, kuopa 
ir batalionas. Nors jis buvo ru
sų tarnybos karininkas, bet vi
sokių “muštrų” kareivinių aikš 
tėse labai nemėgo. Į šaudymą 
ir lauko pratimus kreipė didžiau 
sį dėmesį. 1934 m. išėjo į atsar
gą, bet kariniais dalykais -vi
suomet domėjosi. Daug skaity
davo ir rašydavo kariškoje spau 
doje. 1944 m. buvo Vietinės rink 
tinės štabo viršininkas, draug 
su gen. P. Plechavičiumi vedė 
atkaklią kovą su vokiečių na
ciais dėl Vietinės Rinktinės tei
sių. 1944 m. geg. 15 d. vokie
čių suimtas su visu štabu, iš
vežtas į Rygą, iš Rygos į Stutt- 
hofo koncentracijos stovyklą. 
Teko daug vargti ir kentėti šal
tį ir badą. Išsilaisvinęs iš vokie
čių kaceto, apsigyveno Švedijo
je. Turi menkai atlyginamą tar 
nybą švedų Karo muzėjuje, bet 
ja yra patenkintas. Nors savo 
gyvenime daug kentėjo, bet ne- 
bepalūžo. Dirba kultūrinį dar
bą. Talkina “L. E.” kariniais 
klausimais ir rašo “Karyje”. 
Pastebėjęs, kad švedų archy
vuose yra daug dokumentų, lie
čiančių Lietuvą, tuoj jais susi
domėjo ir pradėjo kruopščiai 
nagrinėti. Jau yra parašęs: 1. 
Lietuvių vėliavos Švedijoje, 2. 
Lietuvių-lenkų karas su švedais 
1600-1611 m., 3. Karolis XII 
Lietuvoje ir Klyszow kautynės 
1702 m. Savo raštus spausdi
na “Karyje”; nagrinėja dau
giausia karo įvykių eigą; politi
nę eigą liečia mažai. Aprašomie
ji karo veiksmai yra ryškūs ir 
aiškūs. Pirma Lietuvoje buvo ge 
ras karys ir vadas, .dabar tapo 
geru lietuvių karo istorijos nag
rinėto ju. K. Ališauskas

• Išėjo iš spaudos naujas an
gliškosios Eltos numeris, kuria
me Vyriausiasis Lietuvos Lais
vinimo komitetas informuoja an 
gliškai kalbančiąją spaudą apie 
naujausius įvykius Lietuvoje. 
Tarp kitų. ištisai paduodama Vii 
ko pirm. dr. Ant. Trimako tele
grama, kurią jis pasiuntė Jungt. 
Tautų vienuoliktosios sesijos pre 
zidentui princui Wan ryšium su 
Vengrijos klausimu ir pavergtų
jų kraštų išlaisvinimu. Be to, 
smulkių žinučių paduodama a- 
pie gyvenimą Lietuvoje, remian
tis Vilniaus radijo krašto tar
nybos pranešimais.

• Arch. J. Mulokas suprojek
tavo Kryžiaus kelių koplyčią 
bokšto pavidalo. Kryžiaus kelių 
stočių* architektūra sudaryta iš 
motyvų lietuviškų koplytėlių, 
randamų mūsų kryžiuose. Pa
čių Kryžiaus kelių skulptūras 
padarys dail. V. Košuba. Ta 
Kryžiaus kelių koplyčia-bokštas 
turės 45 pėdas augščio ir bus 
pastatyta lietuvių pranciškonų 
vienuolyne Kennebunk Porte, 
Maine. Statybai bus vartojama 
įvairi medžiaga: plytos, medis, 
akmuo,, keramika. ,,

• Kovos metai dėl savosios 
spaudos % — tokiu pavadinimu 
kolektyvus veikalas baigtas 
“Draugo” spaustuvėje rinkti ir 
laužomas į puslapius. Taipgi 
prie jo ruošiami net trys turi
niai : spaudos draudimo laiko
tarpio leidinių, knygoje suminė
tų autorių ir vietovių, pagaliau i 
— knygoje aprašomų kitų daly-l 
kų turinys.

• Kompozitorius Vladas Ja
ku bė nas, pavaduodamas rudens, 
semestre Dc Paul universiteto 
muzikos skyriuje garsų kompo
zitorių A. Cerepniną, veda or-,

, kestracijos pirmo ir antro kur- i 
so, o taip pat ir chorinio aran- 
žavimo klases. Be to, turi dvi 
mažesnes — kompozicijos pra
džiamokslio ir orkestralinio a- 
ranžavimo pažengusiems gru
pes, o taipgi ir du pažengusius1 
specialios kompozicijos studen-į 
tus. Klausytojų tarpe yra ir A-1 

Amerikoje gimusių lietuvių.

OKUP. LIETUVOJ
▼ D. Poškos raštų Lietuvoje 

išspausdinta 15.000 egzemplio
rių. Siame leidiny sudėta Muži
kas Žemaičių ir Lietuvos, Gies
mė mužikėlio, eilėraščiai, epi
gramos, eiliuoti literatūriniai 
laiškai. Esąs tai pilniausias jo 
raštų rinkinys, tekstai lyginti 
su pirmaisiais šaltiniais.

▼ V. Kudirkos “Rinktiniai 
raštai” išleisti Lietuvoje; išspau 
sdinta 25,000 egz. Išspausdinta 
V. Kudirkos poezijos, satyros, 
publicistikos ir vertimų pavyz
džiai. Iš gausios Kudirkos kū
rybos tesiryžta išleisti tik vie
nas tomas. Okupantų kontroliuo 
jamai leidyklai giliai patrioti
niai Kudirkos raštai nėra prie 
širdies.

▼ A. Grušo "Karjeristų” nau 
ja laida pasirodė Lietuvoje. Pe
reitais metais buvo išspausdin
ta jo pjesė “Dūmai”.
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Meno garsenybe iš Lietuvos
Arbit Blato paroda New Yorke

DAIL. K. ŽUROMSKIS, York

Žmogui tikrą džiaugsmą su-i to ir tikrai kultūringo žmo-
teikia ne įvykiai, bet darbai, 
kuriuos jis savo gyvenime įsten 
gia atlikti. Šiais žodžiais neno
riu nieko naujo pasakyti, tik 
prisiminti Goethės Fausto pa
grindinę mintį:

— Sustok valandėlę! Noriu 
tavimi pasidžiaugti.

gaus!

Ši inteligencija ir kultūra 
kiaurai atsispindi ir jo rinkti
niame talente, kuris ir Paryžiu
je, ir New Yorke jam atidarė 
duris į pirmaujančius dailinin
kus.

Arbit Blatas dar pačioje jė
goje, dar turįs visas fizines ir 
dvasines galimybes ne tik dirb
ti, bet ir tobulėti, tačiau, prie 
jo paveikslų sustojus, jau pilnu 
tinai pajunti tą dvasinį džiaugs
mą ir žmogaus pasiekimą, nes I 
pajunti, kad sustojai prieš me
no kūrinį — obra de arte.

Jis nedaug tekalba apie savo 
vaikystę, ir pačią jaunystėlę jis 
apibūdina kaip praėjusią pirmo
jo karo audroje, bet Lietuvos 
žemė jam miela, nes tai jo gim
tinė, jo tėviškė. Kiekviena pro
ga jis ją prisimena, nes ten jo 
tėvas (Kaune) turėjo pianinų 
krautuvę; kiekviena proga sutik 
tą lietuvį jisai kalbina švaria 
lietuviška kalba. Dar daugiau!

Jis tos kalbos nebijo parody
ti ir svetimtaučių būryje, jeigu 
tik ten atsiranda bent vienas 
lietuvis...

Jo studijoje yra kelios lietu
viški'jų dievd'rbių senienos (Pa 
ryžtoje, sako jis turįs didesnę 
tų liaudies skulptūrų kolekci
ją). Kūrybinėse valandose jis 
dažnai semiasi iš jų sustiprini
mo.

Nedaug jis gyveno Lietuvoje. 
Iš kur išmoko kalbą? Kodėl jos 
neatsižadėjo??.. Klausimai, ku
riuos spręskite patys skaityto
jai...

Aš manau, kad tai yra privi-

Mes turėtume tik didžiuotis, 
kad jo parodų kataloguose eina 
Lietuvos vardas. O paties Arbit 
Blato vardas daro Lietuvai tik 
garbę, nes tai yra tikras talen
tas! Dar daugiau — pripažin
tas talentas! Kaip Soutine, kaip 
Lipszitz.

Jo parodos katalogo trumpo
je biografijoje įrašyta: “Arbit 
Blatas laimėjo pripažinimą Pa
ryžiuje iš karto, savo pirmoje 
parodoje, Van Leer galerijoje. 
Tas pasisekimas jam atidarė du 
ris New Yorke, Matisse galeri

Tipiškas jo tapybos bruožas Anilizuojant toliau tipus ir • Iš Profesorių draugijos vai. p.p. tėvų jėzuitų naujose 
tai, kad daugumas atskirų švie- scenas, Mrs. Peachum puikiau-1 veiklos. Rugsėjo mėn. įvykusia- patalpose, 5600 Claremont Avė. 
šiųjų ir vidutiniųjų tonų paly- šiai galėtų “vaidinti” lietuvę ū- me Lietuvių Profesorių draugi-1 (pirmoji gatvė į rytus nuo Wes 
dimi tamsesnių brūkšnių, lyg
trombonu ar kontrabosu, kas 
darniai ir puikiai sustyguoja jo 
visą spalvinės simfonijos or
kestrą.

kininkę ir Marcheath — lietu- jos Amerikoje, (LPDA) posėdy- tern Avė.). Po posėdžio ten pat 
vį ūkininkaitį arba “mandres- je į draugiją priimti: prof. Ka- 4 vai. 30 min. bus A. Platerio 
nį” berną..., nors tiems eski- zyš Pakštas, prof. Vladas Stan- paskaita “Lietuvos statutas”,
zams pozavo operą vaidiną ak
toriai. Tuom dailininkas lyg pa-

V.D.U. vyr. asistentas med.jį kurią kviečiama atsilankyti ir 
Mykolas Vaitėnas, V.D.U. j plačioji visuomenė. Įėjimas į

nemokamas. 
(V. P.)

• • • n” * h Ki isPaud° jokia svetima mokykla j Bronius Povilaitis ir assoc. • Vinco Krėvės gimtadienis
ai n uo a ą e spresiją r i Į •^aųa j§trįntį negali. Todė! prof. kun. Vytautas Bieliauskas, pripuola spalio 17 d. V. Krėvė

Gali kaikam atrodyti, kad jo
< rodo, kad gimtinės, tėviškės ir adjunktas med. dr. Jonas Stan-1 paskaitą visiems

piešinys ne visai atsakingas, bet; joje praleistos vaikystės ant- j kaitis, 2. O. Akad. docentas dr. 
Povilaitis

Blato drobėms. Toje pakraipo
je jis yra meistriškas. Jo spal
vų harmonija puiki ir jų am
plitudė didelė.

Jo "The Threepenny Opera” 
paroda mus nustebina, kaip dai
lininkas operos tipus ir scenas 
paverčia į meno kūrinį. Su šitų 

Academie Julian. Per daugelį charakterių eskizais ir operos

keisti kaikada atrodo mūsų kai
kurių žmonių banalūs ir nerimti 
pasisakymai...

LPDA narių visuotinis šuva-j buvo gimęs 1882.X.17. Jei ne 
žiavimas įvyks Chicagoje šių me mirtis, šiemet būtų šventęs 75 
tų spalio 20 d., sekmadienį, 3 m. amžiaus sukaktį.

A. Blatas Dailininkas

metų Paryžiuje dailininkas Bla
tas buvo draugystėje su Piccas- 
so, Utrillo, Dufy, Vlaminck, 
Soutine, Bonnard ir Leger. Tą 
draugystę jis atžymėjo puikiais 
šių dailininkų portretiniais es- 
kyzais.

Šios "The Threepenny opera” 
parodos charakteriai ir scenos

joje* (1934). Nuo to Talko’daug duoda jam Perfect SalimVbę Pa 
rodyti savo jėgą ekspresionisti-

scenomis dailininkas lyg duoda 
naują veikalą, tik nebe stato
mą teatro scenoje, o pakabina
mą ant sienos. Čia Arbit Bla
tas mums taip pat parodo, ką 
reikia tapyti: tapybinė tema bet 
kuri yra gera, jeigu ją pajauti, 
jeigu surandi, kad ji yra tavo!

muzėjų įsigijo jo darbų: Metro
politan, Whitney, Brooklyn, Il
linois universitetas, Nevv Orle- 
ans, Carnegie institutas, Mo- 
dernio Meno muzėjus (N. Y.) 
ir kiti. Paskutinių metų laike

mame mene

Analizuodami Arbit Blato me 
ną randame, kad dailininkas ne
sivaiko pačių t kraštutinumų, 
kaip Mondrian ar Pollack arba

tris paveikslus nupirko prancū- Kandinsky, bet eina santūres- 
zų valdžia National muzėjui. At nju itejjU) kaip Piere Bonnard, 
žymėtas keliose monografijose: utrillo, Vlaminck, Soutine ar- 
Andry Fardey (direktorius Gre- ba Kokoshka. Jo spalvų gama 
noble muzėjaus) “Arbit Bla- kietesnė, kaip Piere Bannard,
tas’; Woldemar George “Me
nas ir menininkai” ir Piere Des- 
gargues “Dailininko Portretas”. 
Toliau ta pati, parodos katalo
go biografija sako, kad:

“Dailininkas gimęs Lietuvo
je 1908 m. Augo laike karo ir 
revoliucijos. 1924 įstojo į Berly
no Reichsaccademie, bet vokie- 
čių menas jam nepatiko ir 1925 
m. išvaž.avo į Paryžių. Ten,

legija didelio ir tikro inteligen- kiek pavargęs, įsisiregistravo į

bet minkštesnė, kaip Soutine. 
Jo palete impresionistinė. Ten 
randami geltoni, oranžiniai ir 
raudoni Cadmium; tamsiai rau
donas Kraplack arba Carmin ir 
raudona žemė. Tarp žaliųjų — 
žalia žemė (įvairiuose niuansuo 
še) ir chromo oksidai; tarp mė
lynųjų — cobaltas ir prancūzų 
ultramarinas. Čia taip pat geri 
dažai baltieji ir juodieji. Daug 
šviesios ir tamsios ochros ir ru
dųjų žemių.

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

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

KOSTIUMAMS, PALTAMS, karių kaiuos paprastai 
yra $9.80, dabar nž jardą tik ......................................... $4.50

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

tO colių vilnonės medžiagos ir "flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ......................................... $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki • 
12.98, tiktai M.................................. ......................................$1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek

vier.a pirkinio viri 820.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovana.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

Prašome aiškiai įsidėmėti adresą — 1306 WO. UNION —, nes Stein 
Textlle yra tik šioje vietoje lr Jokių skyrių neturi.

1 blokas | rytus nuo Halsted St.. |i/2 bloko J pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 1 dienna savaitėje iki 5:80 vai. vak 

TeL MOnroe 6-8152. FREE PARKING, kitoje pusėje gatvės.

rx”
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BALYS
RADIO IR TELEVIZIJA 

Pardavimas lr aptarnavimas 
2040 W. 7Ist Street

i Elektriniai reikmenys 
• FONOGRAFAI — Patefonai 
• PLOKŠTELES (Patefonams) 
• DAIKTAI DOVANOMS 
• FILMOS — foto aparatams 
•Kortelės visokioms progoms 
Lemputės Išmėginamos 
NEMOKAMAI 

Pajaukite PKospect 8-5374 
lrmad. Ir ketvirt. 9 iki 9. Antr., 

reč., penkt. ir šeštad. 9—6 Sekm. 
9—2.
fr

Duoną tr įvairias skcnlngaa 
bulltutoa kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 8. Lituanica Avė 

-Tel. CLiffslde 4-6376
Pristatome į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčia m e J visus artimuo
sius miestus.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
•555 YVEST 47th STREET LAfayette 8-108.*

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pletklevvica, sekr. tr advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkam 

valstybės bonus. Taupytolams patarnavimai Bemokamai. '
Pradėkite taupyti atklarydaml sąskaitų šiandien. Apdrausta IU *10,000 

9valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo
r npnlr O UH S ♦neč ’itdnrvfo -

Iki 8 vai vakar*
•-n O

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir 15 oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAIumet 5-1064

M*8
mokate

MIDLAND
Sdvirigs and Lo-ir 

Associdtion
I š S U R t 3

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

k PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

ŠENDROVE

138 Altfctr IfNM Tel. LA3-A719 
AUGUST SALDUKAS hnklMM

KRONIKA
• Prof. J. Kaminsko atsimi

nimų I tomas atiduotas spaudai. 
Iš viso, numatoma, bus trys to
mai atsiminimų. J. Kaminskas 
yra buvęs Vliko pirmininkas, 
socialdemokratų veikėjas.
pO<XXXHXXXXXXXXXK><H><XX><>CK>0

SOPHIE BARČUS
RADIJO PROGRAMA

IŠ WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMĄD. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7159 SO. MAPLEWOOD AVĖ. ,
Chicago 29. III. HEmloek 4-2413 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

0R. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

6430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarlma. 

i.'ėl valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasd lan išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehill fl-5008

Tel. RElianoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
▼nyTOJAS rp i'HlRTTRnš'

’ fpr»*T’VTP nTDY'l'OJ A P
3925 W**st Street

Vai. Pirmad , antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:80
vai. vak. Trečiad ir šeštad. 1—4 v. 
P- P-*

Tel. ofiso lr buto OLympie 2-415#

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. ,16th St.. Cicero 
Kasdien 1-8 vai. tr 6-8 vai vak. 

Išskyrus
šeštadieniais

trečiadienius.
12 Iki 4 popiet

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

OR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAK Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm. antr. ketvirt 6-8:80 v 

Trečiad. tik susitarus.

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GFRKLES LIGOS
Pritaiko akinius —

6822 South YVestern Avenue
a) kasdien 10-12 vai. U 7-9 vai 

vak šeštadieniais 10 , vaJ Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku sus) tarų.

Ofiso 'elefonas: PK 8-322#
Res teief. UAlbrook 5-5070

DR. VL. BLAŽYS
^LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

Kampas 47-tos tr Daman Avė ' . 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak

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

Telef. ofiso LAfayette S-6O48 
Rez.: VVŠlbrooU 5-8048

.» ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 YVest 71st Street

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

OR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South YVestern Avenue 
Chicago 29. III 

-clefonaa REpubUc 7-4900 
H-Zridenda:! GRovehill 6-8191 

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAJS 

4157 Archer Aveaue
Ofiso vai ouo 1-4 Ir nuo 6-8:80 v 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Oflao tel. Vlrginla 7-0086 

Rezidencijos tel. BEverty 8-3944

-Z?

Atliekame didelius ir iP"Jhu automobilių remontas. Lyginimas, da 
žymas. Elektrini# žuliedinimaa. Parduodame automobiliu dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičių*, Sav.

2641 Wesl Tlst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantiz Chieagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jo# įaikflrimo 
1924 metais, joa pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių aangnmo ir divi
dendų našumo atžvilgio, nėra Bangesnės ir pelningesnės įatatgo# pasidėti tsu- 
pomna pinigna. Pasidėję tanpinins pas mng gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir dangei) kitų patatnavimų 
viltai, nž kūrinos kitose ištaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos Savings Bendrovės {staiga yra viena ii gra
žiausiai ir modernižkiaueiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiflrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigna paltu.

Rąžykite dėl informaeijų. Mflaų turtas $21,000,000.00. •

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

Atdara: pirmadienį iw<> 12 Iki 8, antradlen) lr penktadieni nuo 9 iki 4, ketvirtadieni nuo 9 IU A 
TreNadlenį uždaryta visą dieną, e šeštadienį ano 9 IU S valandų# pe pietų.
 - ■ ............................................................................................................................................................... - '

P. ŠILEIKIS. 0. K
Orthopedaa - l*row«istas

Araratal-Protezal, Med. ban 
dažai Spec. pagalba kojon

(Arch Supports) lr 1.1.
Vai 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1 
OHTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 YV. 6Srd St., Chicago 29. IU 

Tel. PRoepect 6-5084

0R. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė)

" KŪDIKIŲ fR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. lr nuo i 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo I 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 į 
vai. ryto Iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 YV. 68rd St 
Ofiso td. REllance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehill. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

l’enktad. tik po pietų.
Trečiad. lr šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. ( I iffsidr 4.2896 
RezldeneUos: LAfajettc 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 YVest 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

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

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Clvlc Opera House, kamb. 858) 

Vai. kasd 12—4 
Tel. Clntral 6-2294 

5002 YVest lttth Str., Cicero 
kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall S-O»5#
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

Vai

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp.
7-0700. Namų — I*R 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS ,

2454 YV. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. Treč. lr 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

OR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. YVestern Avė. 
Tel. PRospcct 8-1223 arba YVE 6-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr..

2-4 vai
Penkt.
popiet

6-9 vai. vak., šeštad 
lr sulig susitarimu

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 YVest 7Ist Street
(71st Ir Campbell Avė.)

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

Telefonas GRovehill 6-2823

i DR. A. VALIS-LABOKAS
__ ........... . ....ia~ GYDYTOJAS IR CHIRURGASDR. JULIJA MONSTAVIČIUS Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 

LIGOS

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-#7OO 
Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West *7 Ist Street 

(71-oe ir Campbeli Avė. kampas) 
Va).: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8pec. akuierija ir moterų ligų 

'2454 Weat Tlst Street 
(71-oa ir Campbell Avė. kampa#)
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
Šešadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniai, 
utždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Rezidencijos — 8Tewart 3-4911

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVeat SSth Street 
(kampas Halsted lr S5-ta gatv9) 

VAL 1—4 Ir 8:80—8:80 p p. kaa
dlen Išskyrus trečiadienius Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-S888, res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2500 Weet SSrd Street

VAL kasdien nuo I—4 p p. Ir 7:3. 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1658 YV. 103 St.. Beverly Hills 

VAI.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. vt. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. v.,

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet

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

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez. HEmloek. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IB VIDAUS LIGOS 

2745 YVest 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus llgonln#' 

Priima pagal susitarlma

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

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

šeštad 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayctte 8-4949.

Namų — CEdarerest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street
Kasdien S—7 vai. vak. Šeštad. nuo 

1—6 vai. vak. z
Trečiad. lr kttu laiku pasai sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Renubllc 7-8818.

Ofiso telefonas — Bishop 7-9596

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue 
(Kampas fjedzle Ir Archer)

VAL. kasdien nuo 1:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad Ir sekmad. tik susitarus

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

a •
1428 Rmadway, Gary, Indiana

X Tel. TUrner 3-9902
Vai.: Pirm. Ir treč. 3 v. p. p. Iki 8 
v. v., šešt. 10 v. r. Iki 12 v. Kitu 
laiku pagal susitarlma

2524 YVest 69th Street 
(69-os ir Mnplcwood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 lr 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRoepect 6-0400
Rczid. PRospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvlčlfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Ylctorv 2-1R81
R('Z. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr 31-mos satvlr. 

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

rei. ofiso PR. i-6446, res. HE.4-S160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2420 YVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 v-

Trečtad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0357, rea PR. 6-6659 

Rezid. 6600 S. Arteslan Avė.
VAL 11 v. r. Iki S p. p.i. 6—7 ▼. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 35 metų patyrimo
Tel. YArds 7-189# 

Pritaiko aklnlur
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 YY’eet SSth Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieninis nne te tlr! • vai n.p

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALIST®
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: 9—t. ir 1—» v. v. pagal
susitarlma Išskvrua trečiadieniu* 

2422 YV. Marąuette Road

Ofiso Ir buto tel Ot.ymplr 9-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

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

Ir iettad. Uk 10—i S vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
RPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINIU I.lGOh
, 2745 YVent 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus llgonln#
• Telef. REpubilc 7-3990

7AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 8:00—8:00 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu

DB. ANT. RUDOKAS. Opt 
Tikrina akis Ir pritaiko aklnlna, *

keičia Miklus Ir rėmus 
446fi 8 Oalifornia Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad už 
darrtal šeštad 10 ryto Ik' t v p p

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimų, kurto 

yra prležaatis galvos skaudėjimo bšl 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę lr toliregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausiu* 
trūkumus. Hpeclall atyda kreipiame 
J mokyklos vaikus

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1878 

Vai. 10:80 Iki 7 ▼. vak. šeštad. 10:80 
Iki 4 vaL Sekmad. ir tr#č. uidara.

r
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Raketos ir geofiziniai metai
DR. R. ZALUBAS, College Park, Md.

Žurnale “Scientific Monthly” Tokiu būdu New Mexico Prov 
pasirodė straipsnis apie Ameri- ing Grounds ir Fort Churehill 
kos raketų programą per Tarp- bus didesniųjų raketų išsiunti- 
tautinius Geofizinius metus mo centrais per TGM. Šioje pro 
(TGM). Straipsnis parašytas gramoje nenumatyta vartoti nei 
N. W. Spencer, vardu TMG A-iV2, nei Viking. Bus vartojamos 
merikos Raketų Technikinio į Aerobee, Rockoon ir Nike-Ca- 
subkomiteto. Čia ir norima kai- i jun.
kurias šio straipsnio mintis per-1
teikti “Draugo” skaitytojams. į Tiesioginiai su raketomis ty-

Per TGM numatoma iššauti rimU08e dalyvauja: Airforce 
per 200 raketų Jų pasiektas CambridSe Research Center; 
augštis įvairuos pagal tyrinėji- Balistics Research Laboratory,

I

mų tikslą, augščiausia, kaiku
rios iš jų sieks, iki 300 mylių. 
Kiekviena iš jų bus pripildyta, 
pagal jos paskirtį, stebėjimo in
strumentais. Stebėjimo duome
nys iš raketų bus radijo siųs
tuvu, vadinamu telemetru, per
duoti į žemę, kur bus tuojau 
užregistruojami, kad vėliau juos 
galima būtų nuodugniai ištyri
nėti. Raketų leidimo programos 
yra finansuojamos daugiausia 
Gynybos departamento. Kongre 
sas savo paramą yra paskyręs 
per JAV Mokslo fondą, kuris 
veikia, kaip JAV Mokslo aka
demijos finansinis agentas. Čia 
minima Mokslų akademija ir y- 
ra sudariusi JAV komitetą dėl 
TGM. Bendrojo komiteto pada
linys yra ir Raketų Technikinis 
subkomitetas.

Tyrimams vartojamų raketų 
tipai

Vokiečių V2 buvo- pirmoji ra
keta, pavartota atmosferos ir 
saulės radiacijos tyrinėjimui. 
Jos ilgis buvo per 40 pėdų ir ji 
svėrė 15 tonų. Šio tipo raketų 
tyrinėjimo tikslu buvo iššauta 
tarp 40 ir 50. Kadangi ši raketa 
buvo šiam tikslui perdidelė ir 
persunki, tai buvo sukonstruo
tos mažesnės. Viena iš jų pa
vadinta Aerobee, o antroji — 
Viking. Aerobee yra 25 pėdų 
ilgio ir sveria tik apie toną. Ji 
labiausia taikyta viršutinės at
mosferos tyrinėjimui. Jų buvo 
paleista apie 160; jos bus pla
čiai vartojamos ir per TGM. Vi-

Aberdeen; Navai Research La
boratory; U. S. Army Signal 
Corps Enginiering Laborato
ries ir sekantieji universitetai:
Michigan, Colorado, Ūtah ir Io- 
wa.

Iš atskirų vietovių ruošiama
si išleisti sekantieji skaičiai Ae
robee raketų: New Mexico 12 
ir Fort Churehill 33. Mažų rake
tų numatoma paleisti: New 
Mexico 2. Fort Churehill 42,1 
Guam 8. iš Pacifiko vandeny- nqS proga išėjo “Penktosios Ka- 
no 6, iš Arktikos ir Subarkti- na(jos Lietuvių dienos metras- 
kos 31 ir iš Antarktikos ir prie Ug„ kurio l7g puslapiuo3e tel.
Ekvatoriaus kartu sudėjus 55. . i j iJ pa nemažas pluoštas dokumen-

RAKETA Į MENULĮ

šitokį idiiŲ viirnmą lėktuvą suplana
vo inžinieriai. Jisai būtų varomus iš
metant didžio greičio įelektrintas da
leles — ionus, kurie tų 3,000 svarų

lėktuvų stumtu tūkstHiičių mylių grei
čiu Įter valandą. Tai tik viena iš da
barties inžinierių svajonių.

KANADOS LIETUVIŲ METRAŠTIS
EDV. SULAITIS, Cicero, m.

Kas šių raketų pagalba bus 
tyrinėjama?

Bus tiriama saulės radiacija 
ultravioletiniai spinduliai, ku

K. Rudakis, D. Jurkus, B. Cipli- 
jauskaitė, A. Kalvaitis, B. Be- 
leišis, K. Strikaitis ir kt.

Paskutiniuosius 40 puslapių 
užima skelbimai, be kurių leidė
jai, atrodo, negalėjo išsiversti. 
Čia taip pat įdėtas į Metraščio 
redaktoriaus K. Žukausko žodis, 
kuriame jis aiškinasi, jog “šio 
metraščio suredagavimas buvo 
atliktas pašvenčiant daugelį 
nuo kitų darbų ir pareigų atli
kusias poilsio valandas”.

Metraštis gaunamas adresu: 
A. Kalvaitis, 52 Riverbank Str.,

' Welland, Ont., Canada. Kaina
- $1.

Didelė parama kultūrai
Per 1956 metus Rockefellerio 

fondas kultūros reikalams pas
kyrė $30,075,305. Tai didžiausia 
suma vieneriais metais paskirta 
iš viso to fondo gyvavimo laiko. 
Dalį pinigų fondas net paėmė iš 
pagrindinio kapitalo, norėdamas 
daugiau skirti mokslo reikalams 
Pietų Amerikoje, Azijoje, Vidu
riniuose Rytuose ir Afrikoje.

Pagal sritis fondo skirtos lė

šos taip atrodo: medicinos stu-
1 dijoms ir sveikatingumui — $4,
290,605, biologiniams ir medici
niškiems tyrimams — $5,501, 
100, agrikultūrai — $4,877,400, 

j socialiniams mokslams — $3, 
290,260, humanitariniams moks
lams — $5,963,605, kitiems mok 
slo ir kultūros reikalams — $2, 
184,000 administracijai ir pa
ties fondo mokslinių įstaigų tar 

* nautojams — $3,968,335.

Vyrai ir moterys
Smithsonian instituto moksli

ninkas Leonard Carmichael skel 
bia šiuos savo tyrinėjimų davi
nius: JAV-se tarp naujagimių 
daugiau berniukų: 100-bui mer
gaičių išpuola 105.5 berniukai 
naujagimiai. Paprastai pasikal- 

i bėjimuose mergaitės vartoja il
gesnius sakinius, kaip bemiu- 

! kai. Apskritai, vyrai yra augš- 
i tesni už moteris, tačiau, pasie- 
I kus 13 metų, vidutinio ūgio mer 
gaitė būna apie trimis ketvirta- j 
daliais colio augštesnė už vidu
tinį berniuką. Moters kalbos žo
dingumas paprastai didesnis, 
kaip vyro. Moterys turi daivgiau 
automobilių nelaimių kaip vy
rai. Iiftelektualiniu atžvilgiu vy
rai ir moterys yra lygūs.

DISCOUNT 
YEAR

TYRICAL EXAMPLES OF DROVERS LOW COST 
PLAN FOR FINANCING NEVV CARS.

12
Month*

15
Manlh*

24
Month*

30
Month* I

Amount
Wanted

Monthly
Payment

Monthly
Payment

Monthly
Payment

Monthly 1 
Payment |

1 50%ofco«tor
1 l«ii flnonced
I (4% DlicourU 
| per T*ar)

$1000.00
1200.00
1500.00

$ 16.66 
104.00 
130.00

$55.55
70.66
55.33

$43.00
34.00
67.50

$36.66 i
44.00 r 
55.00 į

Mor* than
50% flnonced 
(5% Disceeal

$1000.00
1200.00
1500.00

$ 5T.3O 
103.00 
111.23

$59.72
71.66
59.55

$43.53
55.00
65.75

$37.50
45.00
56.25

Kanados lietuvių V-sios Die- jeigu Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse tikrai yra vienas milio
nas lietuvių. Tačiau proporcin
gai imant, mūsų svoris yra ne
palyginamai didesnis už mūsų 
kiekį. Taip yra todėl, kad mes, 
nežiūrint kaikurių mūsų vidinių 
nesėkmių ir tūlos nedarnos, mes 
palyginus su JAV lietuviais, vis 
dėlto esame žymiai -tvirčiau su
siorganizavę bendruomeniškai ir 
sudarome arčiau bendruomeniš-

tinės medžiagos iš kanadiečių 
lietuvių gyvenimo.

Pirmieji 28 leidinio puslapiai 
yra paskirti įvairiems sveikini-

rių atmosfera nepraleidžia, X mamg y^ei linkėjimų žodžiams, 
spinduliai, dalelės, sukeliančios -įa tikrai nemaža; V-
auroras. Taip pat bus tynnėja-

_. t r sios Kanados Lietuvių Dienos . . .
ma pačios auroros. Ionosferos . ,, , Trv r, tz n ko susiorgamzavimo tikslo sto-., . . .. , . įrengimo valdybos, KLB Krašto . v. »susidarymas ir jos Įtaka radijo i ° \ ’ vinčią Bendruomenę”
perdavimui; joa tirštuma, ir e- j valdybos pirm. Vyt. Meilaus, Ka 
lektrims užkrovimas. Dienos "ados ministerio pi™. John Die 
dangaus leidžiama šviesa, kuri fenbaker, Ontario provincijos 
spektroskopijoje vadinama re-' parlamento nario E. P. Morning 
zonanso radiaciją, irgi yra įtrau, star, Niagara Falls miesto bur- 
kta į jų programą. Kosminių mistro A rmour L. Mc Crae, vys- 
spindulių tyrinėjimas gali duoti kupo V. Brizgio, Vliko pirm. dr. 
atsakymą, kokia jų dalis-ateina
nuo saulės ir kokia iš kitų šalti-

Dr. A. Šapoka^ savo str.: 
“XVI amž. Lietuvos žemės re
formos 400 metų sukakčiai pa
minėti”, pateikia daug istorinės 
medžiagos, tačiau ji vargu ar de 
rinasi su Metraščio pobūdžiu.

nių. Taip pat bus tiriamas že
mės magnetinis laukas ir visi 
atmosferos sluogsniai: trofos- 
fera, stratosfera, ozono sfera

A. Trimako, LLK ir Lietuvos de Tas pats yra ir su dr. M. Any- 
legacijos PET pirm. V. Sidzi- so rašiniu “Klaipėdos uosto ir 
*kausko, įgalioto ministerio, Ue- krašto reikšmė Lietuvai”.; pa- 
tuvos atstovo Pranrūzijoje dr. našiai ir su įdomiu straipsniu dr. 
S. Bačkio, Lietuvos įgalioto mi- Pr. Ancevičiaus: “Sovietų impe- 
nisteri.o Didž. Britanijoje Br. rijos griuvimas”. Visi kiti straip

DIRBTTNTAI
DANTYS

PATAISOMI AR PAGRINDINAI 
PERTVARKOMI 

PRIEINAMOS KAINOS 
DARBAS GARANTUOJAMAS

KEDZIE DENTAL 
LABORATORY

4309 N. Kedzie Avė. KEystone 9-0875 
Atdara kasdien 9:30 v. r. iki 8 v. v. 

Pirmad. iki 8 vai. vak.

’rtot*.- You moy flnonc* larger 

or imaller amounts at needed.

★ VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ “RATES”
PROPORCINGAI ŽEMOS

★ N EPRIS KAITOMOS JOKIOS IŠLAIDOS:
Jokių patarnavimo mokesčių; jokių morgičlų mokesčių; 
jokių buhalterijos išlaidų. Palyginkite ŠĮ planą su bet 
kuriuo kitu.

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

nurašomas, ir automobilis lieka “free and clear’’.
Si apsauga Jums nekainuoja nei, vieno cento daugiau.

DAUGIAU IR DAUGIAU ŽMONIŲ 
NAUDOJASI DROVERS ŽEMOS 
KAINOS APSAUGOTU PLANU, 

kedėl ne jūs?

ir egzosfera. Į jų programą įei- Lietuvos ministerio Švei sniai yra grynai informaciniai
na atskiruose atmosferos sluogl ,
sniuose tyrimas: sudrumo tem-į carij°3e dr- A Geručl°’ lgall°tO 

king raketa yra 35 pėdų ilgio peratūros, spaudimo, vėjų, de- meisterio Brazilijoji dr. Fn^ o 
ir sveria 4 tonas. Tai tarpinė,1 ^sų formų, vandens garų kie- Meieno, Įgalioto ministerio dr.
savo dydžiu ir brangumu, tarp ki<>. ozo™ ir natrio oksid4- Bus se J’ feudy10’ Lletyvos konaul° 
pirmųjų dviejų ir ji nebuvo pla- bandoma išaiškinti, kaip saulės Los Angeles dr. Jul. Bielskio,

čiai vartota.

Vėliau pradėtos vartoti ma
žos, tik 6 colių skersmens ra
ketos. Jos yra pagrindinai 
dviem būdais paleidžiamos į 
augštį. Raketa iškeliama augš
tyn kokį 15-20 mylių virš tirš
tosios žemės atmosferos ir ta
da, paleidus jos variklį, ji atsi
laisvina nuo baliono ir tuo bū
du gali žymiai augščiau pakilti, 
nes nebesutinka didelio oro pa
sipriešinimo. šitos raketos va
dinamos Rockoon. Kitas bū
das iškelti mažas raketas augš
tyn yra vartojant priedinį mo
torą, vadinamą “Jato”, kuris iš
meta raketą virš tirštosios at
mosferos prieš pačios raketos 
variklių užjungimą. Šitaip lei
džiamos raketos vadinasi Nike 
-Cajun. Rockoon raketos nėra 
judrios; jų iškilimo vieta labai 
priklauso nuo atmosferos sro
vių. Nike-Cajun paleidimo meto
das judresnis, paleidimo kryp
tis lengvai kontroliuojama, bet 
susiduriama su jos dideliu įkai
timu, o tai gadina keliamus jo
je instrumentus. Ji įkaista, nes 
dideliu greičiu išmetama augš
tyn per tirštą atmosferą. Ma
žosios raketos vidutiniškai sie
kia apie 100 mylių augštį, bet 
jų augštis keičiasiį priklauso
mai nuo to, kiek svėrio sudaro 
į jas sudėti instrumentai.

Raketų paleidimo planavimas

Subcommittee for Internatio
nal Geophysical Year of the 
Technieal Panel for Rocketry 
planuoja visas operacijas su ra
ketomis, paruošia iššovimo prie 
Ynones, t var k raščius Ur kita. 
Kanada yra pakvietusi Jungti
nių Valstybių mokslininkus įsi
jungti į jų raketų programą, to
dėl Fort Churehill prie Hudson 
įlankos Kanadoje bus intensy-l 
viai vartojama, kaip Amerikos 
raketų paleidimo vieta, ši vie
tovė yra auroros zonoje, o tai 
labai svarbu ne tik tyrinėjimams 
pačios auroros, bet ir saulės Jta 
kos, suformuojant ionosferą.

radiacija iš molekulinio deguo 
nio pagamina ozoną. Bus aiški
nama, kaip šie reiškiniai kei
čiasi su metų laikais; arba kaip 
kaikurie iš jų keičiasi paros bė
gyje. Tyrimo rezultatų dar teks 
palūkėti, nes davinių išnagri-

Generalinio konsulo JAValstybė 
se J. Budrio. Lietuvos konsulo 
Chicagoje P. Daužvardžio ir Lie
tuvos generalinio konsulo Kana
doje Vyt. Gylio.

Tolimesniuose knygos pusla-
nėjimas ir paskelbimas ilgiau į piuose J. Kardelis skaitytojus su 
užtrunka. ; pažindina su Pasaulio Lietuvių

Bendruomene ir Kanados Lietu
vių Bendruomene. Čia apie savą-

ir jie tarnaus ateities medžiagos 
rinkėjams apie Kanados lietuviš 
kąją veiklą.

Čia rašo: A. Rinkūnas “Mū
sų paauglių klausimu”, K. J. Gu 
tas “Kūrimosi ir statybos ženk
le” (apie Kanados lietuvių ka
talikų religines bendruomenes), 
J. Skučas “Organizuokimės sa
vitarpinei pagalbai”, Iz. Matuse
vičiūtė “KLB Kultūros fondas”, 
P. Lelis “Vasario 16 gimnazija”.

Toiiau yra sudėti Kanados 
lietuviškų organizacijų bei san-

^BnovcrsBiuiks
4Zrfi Sfreef * Ashland Avenuo YArd* 7-7000 

SINCE 1883

ST. ANTHONY SAVINGS Oct. lst through Oct.̂ •3

3S!h AKHIYSBSAB7 CELEBHAIION
ŠI ŠVENTE YRA VISIEMS...

010 SAVtRS!
SparenuH Construction 

GENERAL CONTRACTORS
Nauji įrengimai — “Alterations” — 

Pertaisymai — Pataisymai.
Kesldendnial — “Com’l" — Pra

moniniai — Ištaigi; pastatai Chicago
je ir visuoae Jos priemiesčiuose.

Nė vienas darbas nčra perdidelis ar 
liermažas.

Telefonūoklte AV 3-7541 — dieną. 
A V 3-1860 vak.
EXT. DG — dėl nemokamų įkainavi
mų.

būrių veiklos aprašymai, ku- 
ją bendruomenę str. autorius riuos pateikia Kęst. Dubauskas, 
štai kaip išsitaria: Į dr. E. Jasevičiūtė, St. Dalius,

Palyginus Kanados lietuvių; -
kolonija su Jungtinių Valstybių,
atrodo, kad mes esame nykštu
kas, nes mūsų 25,000 tautiečiai 
tesudaro gal kokią 20-tą jų skai 
čiaus dalį, o gal ir dar mažiau,

SIUVAMOS MASINOS 
Naujos ir vartotos. Išsimokėtinai. 

Atvykaime į jūsų namus ir patikrin
sime JOsų siuvamą mašiną nemoka
mai.
SINGER SEWINO MACHINE CO. 
8415 S. Halsted ’ FRontier 6-3005

NAUJA FIRMA
(Licensed by (U.S.S.R.)

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC. 
135 W. I I4th Si., New York II, N.Y. Tel. CHelsee 3-25B3

Priimami siuntiniai siuntimui į USSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, UKRAINĄ, BYELO-RUSSI- 
JĄ, BUKOVINĄ, ARMĖNIJĄ IR Į VISAS SOVIETŲ RESPUBLIKAS.

Siuntinius galite pristatyti asmeniškai, šių sti mums paštu arba kitom priemobėm, —- kaip 1 
siuntėjui patogiau. Siuntiniai bus gerai supakuoti Ir tuojau IAsfųsti. Po kelio dienų siuntė
jas gaus oficialų kvitą iš pašto — Post Office.

UŽMIESČIO KLIJENTAI GALI BŪTI TIKRI, KAD JŲ PRISIŲSTI SIUNTINIAI BUS 
TUOJAU SUTVARKOMI, IR MES TUOJAU PAT PASIUSIME JIEMS DETALIĄ IŠLAIDŲ 
SĄSKAITĄ. Z

SVARBU! VISOS PERSIUNTIMO IŠLAIDOS, IR MUITAS, YRA IŠ ANKSTO ČIA AP
MOKAMI. JŪSŲ GIMINES IR DRAUGAI GAUS SIUNTINI BE JOKIŲ PREMOKfiJIMŲ.

MCSŲ KLUENTŲ PATOGUMUI, MES TURIME NERIBUOTĄ PASIRINKIMĄ MEDŽIA
GŲ. ODŲ, AULINIŲ BATŲ IR BATUKŲ, LAIKRODĖLIŲ BEI LAIKRODŽIŲ, VAIKAMS RŪ
BŲ, 8KARELIŲ, ŠALIKŲ IR KITŲ DALYKŲ AUKŠČIAUSIOS KOKYBES PRIEINAMIAU- 
SIOMIS KAINOMIS. REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIO.

t '

PRADŽIUGINKITE JŪSŲ GIMINES PASIŲSDAMI JIEMS SIUNTINI KALĖDOMS!
GARANTUOJAME GREITĄ IŠSIUNTIMĄ IR PRITSATYMĄ.

ATDARA KASDIEN NUO 9 V. V. SEKM. NUO 9 V. R. IKI 4 POPIET
MŪSŲ MOTO: SPECIALI ATYDA BEI ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS KIEKVIENAM ' 

KLIJENTUI.

GENERAL PARCEL YRA GAVĘ Iš “INTOURIST” 
LEIDIMĄ TIESIOG SIŲSTI PAKIETUS.

MOSCOW OFICIALŲ “LICENSE” —

ATSIMINKITE. KAD JUS BETURITE TIK KELETĄ SAVAIČIŲ PAKIETŲ 
JEI NORITE. KAD JIE BŪTŲ PRISTATYTI KALĖDOMS.

SIUNTIMUI

Creasure Čhest 
of 200 PRIZES

šie eraffis lr naudingi pryzai yra paskirti 
atiduoti visai nemokamai. Tik keli iš 200 pryzų 
yra čia parodyti. Jūs laimėsite vieną it tfl pry
zų, jeigu Jūsų gautas raktas atrakys tą bran
genybių skrynią, kuri yra išstatyta banke,

Neytamirškite atvykti lr “išmėginti savo lai
mę". teal tai ir bus Jūsų laimingoji diena — 
gal Jūsų gautas raktas bus vienas iš daugelio, 
kuris atrakins brangenybių skrynią.

Sv. Antano Taupymo Ir Skolinimo B-včs 
vaiuybu, u.reutortui ir tarnautojai su pasi
gėrėjimu žiūri j tuos 35 veikimo metus, 
ka<l galėjo aprūpinti apylinkės žmones sau
gia Ir pelninga taupymo vieta. Dėka Jūsų 
nuolatinio pasitikėjimo mūsų veikimu, mes 
pastoviai piėtėmės galėdami suteikti Jums 
geresnį iiatarnavlmą, ir patogesnes taupy
mo sąlygas kldkvlenals metais, ši 35 metų 
Jubiliejaus šventė yra nums pareikšti dė
kingumą visiems mūsų klientams, drau
gams ir kaimynams. Mes nuoširdžiai kvie
čiame Jus atšvęsti drauge su mumis šią 
mielą šventę.

satelxit«
DOVANAI — Naujiems 
Taupytojams Pasidėju- 
sletns tik $10 ar daugiau 

Jūs dargi nei nesvajojote 
apie tokią plunksną su tiek 
naujų patobulinimų. Kiek
vienas atidaręs taupymo są
skaitą su 910 ar dauginu

gaus nemokamai vieną iš šių puikiai ra
šančių įrankių, taip pat gaus ją ir kiekvie
nas taupytojas Įdėjęs Į turimą sąskaitą to
kią Įiat sumą.

ATVYKITE —
PASIIMKITE 
SAU RAKTA

L

ii*

VALANDOS JOsų patogumui: Pirmad. 9 v. r. 
iki 8 v. v. Šeštad. 9 y. r. lkl 1 v. p. p. Antrad., 
kotv., penkt. * v. r. Iki 6 vai. popiet Uldara 
vlaą dieną trečiadieni.

DABAR YRA LAIKAS TAUPYTI
Dividendai už santaupas šv. Antano Tau

pymo ir Skolinimo U-včje yra didesni, negu 
kada nors yra buvę. Pradėkite taupyti da
bar. Nedelskite. Įdėkite suvo pinigus, kad 
jie neštų pelną nuo šios dienos. . . Po to 
taupykite luisto v ial — tokiems tikslams, 
kurių Jūs siekiate savo gyvenime. . . taip 
pat ir sai o saugumui.

A U G Š CIA U S I PROCENTAI 
l'ž IŠKALNO APMOKĖTAS RĄHJ 

Sv. Antano Taupymo B-vėje 
<lal>ar .lūs galite pi Inytl pasto
vų atigšelaiLsią procentą už ap- 
draimtas Ir iškalno apmokėtas 
są-tas Pasiteirauki!.o atvykę 
pas mus apie šį taupymo pla
ną dar šiandien.

ST. ANTHONY SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION 

teer eeMb ee* cm* Toa-eiei OOMM
Servtng Tbe Nelgbborbood Slnoe 1999
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Lietuviu Prekybos Namai
■» «.»—i«»*W < I IiH-» 1

Prekės be broky, sugadinimu, klicnlii r-.'i^ibs nrpardt'odames Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesiu.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

t I' '

%

$

VISOS PREKĖS JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

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

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelovv, A. Smith, Magee, su aukso jaus
tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai ............................... ........................................... $69 iki $129.00

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

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

7 dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus riešuto viršaus su nedegamu Formica viršu
mi tiktai .................. .. ............................................................................................ $129 —- $149.00

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

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už...................................................................N.... $.390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir įvairiau sių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 80% —

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

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

riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo.......... .................................................. $149 — $200.00
Miegamieji augščiausios rūšies Brazilijos raud onmedžio ar šviesaus mahagriui, į patin gų 

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

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO
Šaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor, General 

Electric, Hotpotnt ir kitų .................................................................................................................... $159.00
Virimui Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai ......................................... ............................................$89.00
GASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Siegler, Qiieqcr nub.......................................$99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RICA, General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

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

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

Jaunavedžiams viskas 1 metams Išmokėjimui be palūkanų su mažais (mokėjimais.

Kas Turi Gerą Skonį — viską perką pas Lieponį

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

Kitom dieAtidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nno 9 iki 9:30 vai.*
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5

)1/J1O n-
LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

AMERIKOS LIETUVIU MOKYTOJU S-GOS SKYRIUS

f\«Tut(yuuja — •/ e r i g n u t o n t a, IftilH) S. Paulina St., Chicago 9, 
■ei. F R 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonat

Moksleivių atostogos Alpėse
Lietuvių gimnazija Italijoje

K. BUDAVIČIUS, Italijoje

S leziečių gimnazija, brangin 
dama savo auklėtinių sveikatą, 
turi jiems vasarvietę. Ji yra ne
toli Šveicarijos sienos, viename 
iš gražiausių Alpių slėnių, ku
rio gale stūkso, lyg kokia mil
žiniška piramidė, Matterhorn 
amžinai snieguota viršūnė (jos 
augštis yra 4476 metrai nuo jū
ros lygio). Tai Valturnanšo slė
nis, 30 km. ilgio. Mūsų gi va
sarvietė apie 7 km. nuo jo pra
džios. ,

Prieš trejus metus buvo ten

f
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atvyko iš Vokietijos per Žolinę, Minkytojų sąjungos pirmininkas; bai- 
p. Kurgono lydimi, viso 12 ber- gys kaimo universiteto humanitarinį 

skyrių; sekretorius jury komisijos,niūkų. kuri išrinks šių metų premijuotiną

NlIO UŽSISENfiJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tte. kurte kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
neguli ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti nes jų užslsenėjuslos žaldos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mu ir galėsite rainiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 

i vadinamos ATHLETE’S FOOT su-
Netruko ir svečių, kurie pra- romanų. Paskutinis terminas romu- stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmą

leido kiek laiko vasarvietėje. no rankrnSti įteikti 

Neskaitant augščiau minėtų ir 
moksleivių ukrainiečių, reikia 
paminėti: vysk. Vincas Padols
kis su savo sekretorium kun.
Jonušu, Jadvyga Parmenienė 
(iš Anglijos), klier. Alfonsas 
Babonas (iš šv. Kazimiero ko
legijos Romoje), kun. Stasys 
Petraitis “Osservatore Roma-

nupirktas geras žemės sklypas no» administratorius, Stasys 
labai gražioje vietoje, 1100 met- pjiypaitis (iš Portugalijos), te
rų augščio nuo jūroa lygio, iš ologijoa studentas klier. Anta- 
kur matosi gražiausi vaizdai; nas Galčius (iš Anglijos) ir ke- 
snieguotos viršūnės ir pats Mat- Į ietas kitų lietuvių.
terhomas, miškais dengti kal
nų šlaitai, didžiulės pievos, kal
nų upeliai, vandens kritimai.
Tarp medžių — daug lietuviškų 
beržų, epušių, pušų.

Tokio ie pat vietoje buvo pas
tatyti mūriniai namai, kuriuose 
galėtu tilpti per šimtą žmonių.
Keturi erdvūs miegamieji kam
bariai. dvi valgyklos, virtuvė su 
sandėliais, žaidimų bei poilsio 
salė, jauki bažnytėlė, patogios 
prausyklos, garažąs. Visur pil-1 
ra šviesos ir visokio patogumo.
Tik gerėkis ir gyvenk. Vado- 

I vaujamam personalui dar yra 
dešimt patogių kambarių, tarp 
savos sujungtų 30 m. ilgio ve
randa. I

Keliais metrais žemiau — di
džiulė sporto aikštė, beiveik nor' 
malaus dydžio, kur mūsų jau
nimas gali visok’ais būdais su
naudoti savo laiką; futbolas, 
krepšinis, tinklinis ir t.t.

Vasarotojai ir svečiai 
Nors ir keletas mūsų gimna

zistų buvo išvykę pas tėvelius 
bei gimines atostogų, visi kiti, 
kuriems nėra galimybės dėl toli
mos kelionės aplankyti savuo
sius liepos 1, kartu su savo 
'i”kiėtoinis ats’kraustė j tą lie
tuvišką ka^p^li. praleisti pus
trečio mėnrsio. I' karlo buvome 

I vos ap’e 40 asmenų. Bet rerž- 
i ilgo :k ičius žymiai padidėjo.
'taip kad rugpjūčio mėnesį jau 
I buvo,apie šimtas.
, Lepeg 25, kun Girčiaus ir 
, "-lės Liuslikaitės lydimi, atva
žiavo iš Vokietijos pirmoji lie
tuviukų grupė: 7 berniukai, vie 
nam mėnesiui. Iš jų 3 pasiliko 

I mokslui.
Po kettirių dienų dar viena 

! didesnė grupė padidino vasaro- 
! tojų skaičių: šį kartą net 15, 
i irgi iš Vokietijos. Juos palydė
jo p. Jasevičienė, vieno mūsų 
gimnazijos trečios klasės moki
nio mamytė.

Ttečioji ir paskutinė grupė

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINI

AIR-CONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

įsteigta prieš 20 m

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

rOtvnhall 3-6670 
Bishop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. '.VAlbrook 5-7670 h
Glbaon 8-4938

• Generalis kontraatonus nau 
jų namų statybai, {vairiems re 
montams lr namų pertvarky 
įnami • Turime didelį patyri 
mą namai statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

gruodžio 1 d. tarppirščių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskllsios odos dedir- 
vtntų odOH Išbėrimų tr t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams,kada. paDarbas, mokslas, pramogos

dinoms nPEmlimn veltui leisti atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty - zinoma, negalima venui teisu klų Jt yra gi,ra nuo iS
laiką. Vieni ruošė pataisas, ki- j virštnių odos ligų. Le-

(Nukelta } 6 psl.)

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Augliu ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpubllc 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospeet 6-7960

gulo Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 ir $3.50. 
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje lr apylinkėse: 
Milwaukee, Wis., Ga
ry, Ind. lr Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
tr atsiųskit Money Or
derį į —

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

I

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

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
At __________________ .

. LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai.
| HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom I
Į ctdnrw kandi, ,h. . . ,i mrnn.t ,1 Ketv Ik! » vai Sekm uždaryte |

Ateikite,pasitarti bu SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HIFI TE-j

MOVINC MOVI H C

" 15 TOLI IR ARTI
MAUJ! OIDUJ TPOKAI-NAUJAUSI KMUSTmo UPAM/Ai

HjCU PASTŲ MTTRINIAS- PISUS U? SJjtlNItf&AS PATA# NAMA*

JUOZAS NAUJOKAITIS
r 2022 V 69 St CHICAGO 3fc '«t Tai v «,
a;.,' ------ :---- ■

PERKRAt ISTYMAI - MOVING
Pigus sąžiningas darbas Visi apdraudimai Dėl artimų 

ir tolimų distancijų, Saukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas - FRontier 6 1882

16 ARTI IR TOLI B/tnDV
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialu* didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
3041 VV. 67th PI. Cliicagt,

III. VVAlbrook 5-8063

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITVVINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
5245 S. VVestern Avė., Chicago 36, Ib

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
45c3 So. Paulina St., Chicago 9, III., Yflrds 7-0145

CRANt SAVINGS š LOAN ASSN 
2555 V’ 47th St Chicago 32, 111

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
1430 S. Halsted St„_______________ Chicago 8, III

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

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM I VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

Pra aidi Tani'vi šiandien. Turėsit Rvtnj!
Taigi, oaOar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieni' taupytoji' indėliai Apdrausti Ild $10.OOO.00

ItltlGIlTUN SAVINGS IMI LOAN ASS’N
1071 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė

CHARLES ZEKUS Sekretorius

OFISO VALANDOS-
Pirmad., antrad., penktad, ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai 
fteštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p Ketvlrtad 9 vai Iki 8 v.v
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Atgaivintos Musų Girios
\ Z • • «

Naujienos iš Lietuvos
PROF. J. KUPR1ONIS, Ruston. La.

Rusijos ir jos valdomų Pa- pertvarkymas (sujungimas miš
kų ūkio ir miškų pramonės mi
nisterijų — J. K.); A. Kvedaras 
— Mokslinis tiriamasis darbas 
LTSR miškų ūky; B. Kančys — 
Prof. P. Matulionis miškin.

MARIANAPOLIO KOLEGIJOJE jie jaučiasi ir kokiomis minti-1 
mis bei viltimis gyvena.

■ ' • I
Pažymėtina, kad latviams ir 

estams miškininkams, kurie Ne 
pr. laikais taip pat turėjo gra
žiai išbujojusi spaudą, jos at
gauti, kaip lietuviams, dar nė
ra pavykę, ir jie žurnalų savo 
kalba dar neturi.

Be politinių atskiedimų.

baltijo kraštų miškų sritis ligi 
šiol buvo atstovaujama vienin
telio, Maskvoj leidžiamo, rusų 
miškų žurnalo “Lesnoje Cho- 
ziajstvo”. Jis yra mėnesinis, 96
pusi. Žurnalas iliustruotas, bet mokslų pradininkas Lietuvoje; 
klišės tokios prastos, kad jau V. Kazakevičius — Ar teisin- 
tikrai proletariškai viskas at- gai prižiūrime želdinius?; D. 
rodo. Sekant to žurnalo turinį Petrauskas — Susirūpinkime 
per eilę, metų, tik du nedidoki kolūkių miškais; A. Rimkus — 
straipsneliai buvo parašyti lie- Pušinis ūgiagraužis; Br, Luk- 
tuvių: M. Daujoto ėpie Neria- šys — Daugiau ūkiškumo; V 
gos smiltynus ir dr. A. Minkevi Verbyla — Pas ukrainiečius 
čiaus — recenzija knygos apie miškininkus. Gamtos apsaugos 
maumedžius. Panašiai nesirodė ir medžioklės skyrius: jame ra- Neseniai vieną, šios kolegijos pasta-
ir estai. Kiek dažnėliau pasi-Į šo V. Bergas, T. Zubavičius, J. Į ^./“n^jai knyg^" Ap

reikšdavo latviai. Nors žurnalas Bagdonas, K. Giniūnas., Eigulių žinybei ir tėvų žemei” 
daug vietos skiria įvairiems Ru skyrius: rašo V. Baliūnas, R.
sijos valdomiems rajonams, taip 
pat nemažai įvairiems ‘tikrosios

Kitas paminėtinas dalykas 
“Mūsų Girių” atgaivinimo pro
ga yra tas, kad šis žurnalas be
veik visiškai švarus, t. y. lais
vas nuo politinių-propagandinių 
priemaišų. Tuo tarpu kai skai
tai minėtą rusų miškų žurna
lą, tai tiesiog koktu ir skaity
ti. Pagal jį atrodo, kad ir mede
lių augimas vyksta ne dėl to, 
kad dirva ar kitos augimo są
lygos geresnės, bet tik dėl to, 
kad medžiai yra įsisąmoninę

=== ■ -■ ~ “ ąocialistinio lenktyniavimo prie-
pertraukos, bet vistiek jis yra . volėje. Tiesa, tas tirštinimas 

kiek sumažėjo po Stalino nuvai-' 
nikavimo. “Mūsų Girių” atgai
vintame žurnale, visų autorių, i

yrių Vilniuje, Stalino prospek
te. Vieną kartą paminėtas ir 
Lenino vardas, būtent, kad “Le 
ninas pasirašė nutarimą, apie 
medžioklės terminus” (nustaty 
mas medžiojimo sezono). Tiesa, 
vienam kitam autoriui kartais 
reikia paliesti ir paminėti ne
prikl. Lietuvos laikotarpį. Aiš
ku, jiegi negali pasisakyti, kad 
jie dabar nėra nepriklausomi, 
tad, jei neranda kaip to pava
dinimo apeiti, tai aną laikotar
pį išskiria nuo dabartinio va
dindami jį “buržuazinio valdy
mo” laikotarpiu.

Apskritai susidaro vaizdas, 
kad “anapus” Lietuva dar te
bėra gyva ir veikli, kiek tai ga
lima spręsti iš miškų ūkio sri
ties. Lieka tik pageidauti, kad 
“šiapus” esančių lietuvių nebū
tų kuriamos liguistos “tradici
jos”.

Iš OKUPUOTOS LIETUVOS
▼ Puošni pasakų knyga, šie

met Vilniuje išleistas naujas be 
tuvių liaudies pasakų rinkinys 

' “Užburta karalystė". Pažymė
ta, kad knygą redagavo J. Kar- 
delytė ir R. Butkutė, talkinant 
techniškam redaktoriui C. Vi- 
šomirskiui. Tiražas — 40,000. 
Rinkinyje, turinčiame 306 psl., 
telpa netoli šimto pasakų; dau
gelis jų plačiau žinomos, kaiku
rios ir naujesnės. Prie rinkimo 
sudarymo, gautomis žiniomis, 
yra gerokai prisidėjęs ir J. Do
vydaitis. Jis vis atsidėjęs ren

ka tautosaką. Per 1955 m. su-
' rinko 500 puslapių, šiemet — 
jau apie 1,000. Šis pasakų leidi
nys turtingai iliustruotas spa.- 
votais V. Palaimos paveikslais 
ir ornamentais, sudarytais 
lietuviškų motyvų.

«▼* * ** ▼.
VIKTORO KO ZIOO8 
Lietuviški. gazolino stotis lr auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 S VVESTERN AVE. PR 8-9633 
<3O!3»iMj»tiN3N’N»Ni*’«********:*i*i**i*

demokratijos” užsienio kraš
tams, tačiau Lietuvos miškai 
ir miškininkai tarsi nei neegzis
tuotų.

Ir štai staigmena! Šių metų 
liepos 1 d. pasirodė, po 14 me
tų pertraukos, naujas “Mūsų 
Girių”, miškininkystės ir me
džioklės žurnalo numeris, kurį 
jau turiu čia po ranka. Žurnalą 
leidžia Lietuvos TSR miškų ū- 
kio ir miškų pramonės ministe
rija ir Gamtos apsaugos komi
tetas prie Ministrų Tarybos. Re 
dakcinė kolegija: A. Matulionis 
(redaktorius), V. Bergas, A. 
Gudelevičius, A. Kvedaras, L 
Kairiūkštis, M. Lukinas ir J. 
Šokas. Turinys: Įžanginis žo
dis. Straipsniai: M. Jankaus
kas — Lietuvos miškai, jų. nau
dojimas ir apsauga; M. Vaičys 
Augiaviečių parinkimas maume- 
džiui; A. Smalstys — Svarbus

Budrys, S. Stonis. Skyriuje 
Laisvoji valanda rašo J. Šokas 
— Šimonių girioje. Pabaigoje: 29 metų senumo ir jo eilinė nu- 
kronikos žinios; ištrauka iš len meracija siekia skaitlinę 108. 
kų žurnalo “Las PolskP’, tar- Tuomi žurnalui suteikiama daug
nautojų paskyrimai. Žurnalas 
turi 64 puslapius, iliustruotas 
Lietuvos miškingumo žemėla
piu, P. Matulionio paveikslu ir 
Lietuvos miškų vaizdais.

svorio ir priduodama didesnio 
rimtumo.

a
Žurnalo įžangos žodis prade- 

, damas taip: “Ilgai lauktas žur- 
' nalas “Mūsų Girios” vėl pasiro-

Išvaizda — ta pati dė. Žinią apie šio žurnalo atgai-
Žurnalo išvaizda, kaip lašas vinimą su dideliu džiaugsmu su- 

į lašą, lygiai tokia pat, kaip ji tiko miškininkai, medžiotojai 
buvo anksčiau leidžiamo. Vir- ir visi gamtos mylėtojai. Ypa-
šely pažymėta, kad jis eina nuo 
1929 metų, ir šalia šio atnau
jinto numerio “Nr. 1” padėta 
skliausteliuose “108”, kas reiš-

tingai mielos ir brangios “Mū
sų Girios” yra miškininkams, 
kurie dirba pavieniai išsisklaidę 
po tolimiausius mūsų respubli-

kia, kad 107 nttmeriai buvo ank kos kampelius”... A. Kvedaras 
sčiau išleisti (Nepr. laikotarpy- net savo straipsnį pradeda ši- 
je). Žurnalo viršelis, turinio pa- taip: “Drauge su visais LTSR 
skirstymas lygiai toks pat, kaip miškininkais ir Lietuvos miškų
buvo seniau. Šiuo savo veiksmu 
lietuviai miškininkai parėmė lie
tuviškas tradicijas. Pats žur
nalas, nors išeina po 14 metų

Skanus Europietiškas Kaimo sūris — primins jums jūsų 
gimtąjį kraštą, šis sūris parduodamas Chicagoje, jūsų apylin
kės krautuvėje. Krautuvei jo neturint, jums pareikalavus, galė
tų tuoj užsakvti
C. E. ZUERCHER & CO., 313 N. Carpenter Street

Chicago 7, IH. MOnroe 6-6692

mokslinio tyrimo instituto dar
buotojai džiaugsmingai sutinka 
“Mūsų Girių” pasirodymą”. Pa
skaičius šiuos dabartinėj Lietu
voj dirbančių miškininkų žo
džius, nesunku suprasti, kaip

nagrinėjami labai rimtai ir be 
politinių atskiedimų. Perskaitęs 
numerį nuo A iki Z, tik vienoj 
vietoj radau neišvengta pami
nėti Stalino vardo, tai paduo
dant redakcijos adresą: ji mat

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiimimi
OUR MINDS ARE IN 

THE GUTTER
(RAIN GUTTERS THAT IS)

Free Estimates
On All Types of Gutters . 

and Downspout Work
Remember too that we are open 

Mon. & Thars. Eves. ’til 9.
We feature a complete line of Sheet 
Metai Supplies for do it yourseif 

proįects.
SOUTHWEST METAL 

FABRICATION CO.
4417 S. Archer LA 3-0055

Kxt. DG for free estlmate 
Your Local Sheet Metai Supply Store

tinnimiinwnmnnnmniiiiiiiinnmuH

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREflN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

SELFOlAll O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202
OCTOBER, SPAL. 10, 11, 12

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

►OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

— VISKAS Hl Fl —
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI

HI FI FONOGRAFAI 
Kaina nuo $44.05 

HI FI TELEVIZIJOS 
Nešiojanti TV nuo 970.05 

HI Fl RADIJAI 
Nauji Radijai nuo $14.05

Didelis pasirinkimas elektriškų na- 
niū apyvokos reikmenų.

VISKAS GARANTUOJAMA —
Pirkite visados šioje 

Moderniškoje parduotuvšje

lAiDflinfl.

UlTCLCvision
Csales - service)

a* in* A. StMF.NAS 
3321 K Halsted — CLlffside 4-5AS5 
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniai?

tr 'ketvirtadieniais »--• 
oooooooooooooooooooooooooo

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69
MONNET THREE STAR COGNACt Fifth $4.98
HINE FIVE STAR COGNAC Fifth $5-59
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth. $4-89

ASSORTED GERMAN MINĖS 
Case of 12 bottles

Fifth ggc
$11.45

KIJAFA MINE Fifth $|-69

CINZANO VERMOUTH ■
Dry or Sweet Fifth $|39

CHERRV HEERING Fifth $5-98
GRAND MARNIER Fifth $6-29

TRIPLE SEC Fifth $3-59

YERKES HARDVVARE
Telef. GRovehill 6-9314 

Elektros Reikmenys — DAŽAI:
Dl'TCH BOY; MARTIN SENOVR Ir kt.

K O T O N dažai, kuriuos galima naudoti 
ir lietingame ore — lyjant.

6822 So. Western Ave., Chicago 36, m. 
Pas mus galite apmokėti elektros ir gazo sąskaitas.

f^

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

22 sv. cukraus ” ” $12.95 •
22 sv. lašinių /

Galite pasirinkti maistą kilogramais ir puskilogramais iš mūsų 
kainaraščių.
Siunčiame odą ir avalynę:
2 kg. odos (5 porom batelių) su muitu $18.30
1 kg. labai storų — 4’/2 mm. padų 3.95
Vyriški tufliai su muitu dbigubu padu 12.90
Moteriški bateliai ” • 10.95
Medžiagos kostiumam nuo $9,25 ir daugiau.

” ” ” 9.45 ”
Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per

ORBIS
Chicago: 4414 S. Rockwell St., Chicago 32, IIL Tel. YA 7-2445 
Centras: Toronte, Bathurst St. 298, Toronto 2B, Ont, Canada

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

r

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių lr kt 

F. A RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

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

Krautuvė atidarvta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

•F

Jau laikas užeiti į . .. >
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
Ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

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

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

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

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių
Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 

ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

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

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

Trečiadieniais visai neatidaroma.

BOKITE VISA ŠEIMA DRAUGE
. . . Apimos grupini nuotrauka Juma 
patiks tiek pat, kiek Jūs patinkate 
vienas kitam.

ROKITE VISADA DRAUGE

Atvykite ar patelefonuokite dar Šian
dien laiko paskyrimo reikalu.

VICTOR STUDIO
VYTAUTAS GKIGAH 

Fotografai*

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

2517 West 69t.h Street 
Chicago 29. III.

Telef REpublie 7-0040

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10.000.00 JAU NUO lOSrt M Standard Federal Savings

%

Mes visados esame pasiruošę, 4um<- patarnauti

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AMD LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by tlu United State* Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS. Preaident

2202 VVEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8. ILLINOIS

i'TSli
!»

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 
(Archer Ave. at Sacramento) 

PHONE: Virginia 7-1141
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Lietuvių žaidimai ir pramogos
ANT BERNOTAS, \Vaterbury, Conn.

V. Steponaitis LIETUVIŲ 
LIAUDIES ŽAIDIMAI IR PRA
MOGOS, Valstybinės ir Politinės 
Literatūros leidyklos leidinys, 
Vilnius, 1956 m., 180 psl. ;

Be jau anksčiau šioje vietoje 
recenzuotų, J. Lingio parašytų 
“Lietuvių liaudies žaidimų”, da-l 
bar Vilniuje išleista kita, jau 
daug didesnė ir pilnesnė, Vytau
to Steponaičio, Jonovič (kaip ru 
siškoje knygos metrikoje para
šyta) paruošta “Lietuvių liau
dies žaidimų ir pramogų” kny
ga.

Knyga suskirstyta į penkis 
skyrius. Kiekvieno skyr. pra
džioje duota maža įžangėlė, api
būdinanti ten aprašomus žaidi
mus ir pramogėles. Dauguma 
žaidimų pailiustruota piešiniais 
ir schemomis.

Pirmame skyriuje “Vaikai 
čerška” duoti 28 įvairūs vaikiš- 
ki žaidimai ir pramogos, atlieka 
mi daugiausia kieme, laukuose [ 
ir apie namus. Čia randame sū- į 
puokles, slapstymąsi, lanko ri-' 
tinėjimą, ropės rovimą, įvairius 
šokinėjimus bei keletą vaikiškų! 
ratelių ir žaidimui

Skyriuje “Žaliojoj lankelėj” 
duoti įvairūs 78 žaidimai ir pra
mogos, atliekami vaikų, moki
nių, jaunimo ir net suaugusių 
laukuose, ganyklose, aikštėse, 
keliuose, apskritai — gryname 
ore. čia telpa,žirgų lenktynės, 
ripkos mušimas, kiaulikės vary
mas, aitvarų laidymas, šokinėji
mai su virvele, stirnų žaidimas, 
vaikštinėjimas su kojūkais, im
tynės, lenktynės, muštukas, šau 
dymas iš lanko, palendros, ke
rėplos, čyžiko mušimas ir dau
gybė kitokių žaidimų.

"Lietučiui dulkiant” aprašyti; 
įvairūs žaidimai, žaislai ir pra- i 
mogėlės susirinkus namuose, va 
karuojant ir panašiai, kada į lau 
ką negalima išeiti. Čia duoti žie
do dalijimas, avižų pirkimas 
fantų vadavimas ir kit. Taip pat 
įvairūs vaidybiniai žaidimai, 
kaip persirengimas gerve, ark
liu, ožiu ar meška. Anot auto
riaus, “liaudyje buvo mėgstama 
pašaipiai vaizduoti neigiamus vi
sų nekenčiamus personažus—ap 
skretusį, sukrypusį vokietuką, 
nutukusį kunigą — atsiskyrėlį, 
velniuką ir mistišką mirties sim
bolį — giltinę”. — Kad kur nors 
pašaipiai būtų buvę vaizduojami 
kunigai — mums neteko girdė
ti (tuo labiau “nutukę” atsisky
rėliai, nes tie juk visada sudžiū
vę), priešingai, čia nepaminėti 
labai mėgstami vaizduoti žydai 
(atsiminkime Užgavėnių žydus), 
čigonai, Kotrės ir pan.

Skyrelyje “Vyžkit vyžos, plyš 
kit plyšos” duoti įvairūs žaidi
mai, pokštai ir išmonės susėji- 
muose, vakarėliuose, laisvalai
kiais. Čia yra ir pušinėji.mas ir 
avižėlių žebėjimas, ir tetervino 
mušimas.

"Kartu su snieguolėmis” sky

relyje duoti žaidimai ir pramo
gos žiemą lauke: važinėjimasis 
rogutėmis, čiužinėjimas, slidinė
jimas, karuselė ant ledo ir kt.

Dalis knygoje aprašomų žaidi
mų nėra lietuviški, o atklydę iš 
kitų tautų.

Atostogos Alpėse
(Atkelta iš 4 psl.)

ti mokėsi lietuvių kalbos, dar 
kiti užsiiminėjo kitokiomis gud
rybėmis, ypač dalyvaudami'įvai 
riuose konkursuose. O jų buvo 
visa eilė: prisidėjimas prie na
mų ruošos darbų (švara, bul
vių skutimas), kiemo lyginimas, 
vakarėlių parengimas (eilėraš-; 
čių sakymas, trumpi vaidinimė-

Įdomiausia patie. autoriaus “?• Plojimas kokiu nors mu- ■ 
zikos instrumentu, mimikos, |parašyta knygos įžanga, kur be 

rimtų dalykų pripasakota ir į- 
vairiausių nesąmonių bei fanta
zijų — bolševikiškai.

Antai, pagal autorių, viskas 
Lietuvoje ardė ir stabdė liaudies 
kultūros vystimąsi: “ir nuolati
niai karai su kryžiuočiais, ir po
nų Lenkijos katalikiškoji agre
sija XV amžiuje, ir baudžiava, 
ir carinė priespauda, ir — galop

dainos), įvairūs piešiniai bei ka 
rikatūros, medžio drožiniai, įvai į 
rūs rinkiniai (kalnų gėlių, ak-; 
mens nuotrupų, vabzdžių), spor; 
tiniai pasirodymai ir t.t.

Paskatinimui dalyvauti įvai
riuose konkursuose bei prisidėti 
prie vasarvietės gražinimo bei 
išlaikymo, buvo atspausdinta ir 
paleista apyvarton lietuviški pi-

virvėmis ir apsiavę tvirtais ką) Okupuotoje Lietuvoje 
niniais batais, leidosi ilgesnei j * J J
kelionei uolomis ir ledynais į; ▼ Literatūra ir kalba — to-
Breithorrio viršūnę (4171 m.), kiu pavadinimu yra leidžiami o- 

Sekmadieniais ir šventadie- j kupuotos Lietuvos Mokslo ska
niais: futbolo rungtynės netoli-! demijos Lietuvių kalbos ir Lite- 
mo Antey-Saint-Andrė miest?- ratūros instituto darbai. Išėjo 
lio sporto aikštė su kokia nors jų H tomas, kuriame išspš'us- 
sporto komanda arba lietuvių dintos dvi disertacijos: J. Že- 
su ukrainiečiais. Tas įvykdavo kaitės “Vienuolio kūryba iki 
popiet. Gi po vakarienės būda- 1917 m.“ ir A. Valeckienšs “Į- 
vo rodomas koksai nors filmas, vardžiuotinių būdvardžių varto- 
Per visas atostogas jų buvo pa- jimas lietuvių kalboje”. Leidi- 
rodyta net dešimt. ny taipgi skelbiami Didžiulie-

Maždaug kartą į savaitę dar nės-Žmonos, Skabeikos atsimi- 
būdavo ruošiami vakarėliai su nimai apie Janonį.
vaidinimais, dainomis, orchest-

MULTIPLE SCLEROSIS?

, nigai, turį vertę 1 litas 16 USA
- “fašistinė diktatūra !.. JiS;centų Už išdirbtu8 pinigus ga- 
sapalioja: “Buržuazija ir dvasi-, lima buvo įgigyti įvairių reika-
ninkija įvairiausiais būdais sten )įngų bei naudingų dalykų arba
gdavosi kliudyti fizinės kultūros 
vystymąsi” net ir tokiais keliais, 
kaip “brukdama liaudžiai į ran
kas tokias knygas, kaip “Bal
sas širdies” arba “Bromą atver
ta ing viečnastį”...

Norėdamas įrodyti, jog dva
sininkija tikrai kliudė “liaudies

kokių nors skanėsių bei gėrimų, 
neužmirštant ir garsųjį Coca 
Cola. Nemaža darbo buvo Lietu 
vos Bankui ir jam priklausan
čiai krautuvei. Padėjus gi pi
nigus į Banką buvo galima dar 
ir palūkanų gauti.

Daug įdomumo sukėlė įvai-
kultūros vystymąsi”, jis priran-1 ekskursijos po kalnus, y- į 
kiojo net ir “pavyzdžių”. Tuo pag lipant į kokią nors augštes- 
tarpu šioje pat knygoje jis ei- į nę viršūnę. O tokių ekskursijų 
tuoja ir citatas bei žaidimų ap-, buvo kas ketvirtadienį: nuo ank 
rašymus iš vysk. Valančiaus 1 staus ryto iki sutemstant. Įdo- 
“Palangos Juzės”, ir kunigus K. , miausia jų įvyko rugpjūčio 1. 
Donelaitį, A. Jušką, A. Saba-' Reikėjo keltis keturiomis su pu - 
liauską, M. Pretorijų, L. Jucevi-! se- Pulmanas nuvežė iki Mat- 
čių, kaip prisidėjusius prie lietu- terhomo šlaito. Paskui

vių liaudies fizinės kultūros kė
limo ir puoselėjimo, nors ir nepa 
sakydamas, kad jie buvo dvasi
ninkai. Kur logika, drg. Stepo
naiti ?

Autorius net kiaulikės žaidi
me ar ripkos mušime įžiūri “ar
šią klasių kovą”

viena1
grupė lipo augštyn iki gražaus! 
kalnų ežero (2485 m. nuo jūros Į 
lygio), o drąsesnieji, susirišę i

Dipl. Meisteris Laikrodininkas
VYT. ALEX RAČKAUSKAS

PRANEŠA
Esą, seniau Gerbiamiesiems klijentams, kad 

“žaidimais liaudis valstiečių šir-, persikėlęs į nuosavas patalpas
dyse puoselėdavo neapykantą Cermak Rd. Cicero, Ill.

,, j , Telef. TOvvnhall 3-5864 ir toliau
valdančiajai klasei ir ugdydavo gąįiningar bei greitai ir pigiau ne
meilę gimtajai žemei”. ' gu kitur taiso -visokiausius laikro-

Norėtume sutikti su autorių- į

mi, kai jis sako, kad visose e- ka ir parduoda deimantus, auksą, 
pochose įvairiausios liaudies kū
rybos formos atspindėjo nesu
taikomą liaudies masių kovą' Krautuvėje “MARGINIAI”, ad-1
prieš klasinę priespaudą, prieS į Zii^lauU g?“K

svetimšalių jungą, už savo tėvy- liaudies meno išdirbiniai, knygos,
nės laisvę ir nepriklausomybę”, į žurnalai, taip pat galanterija. Te- 

. , , . . . , i lefonas — PRespect 8-4585.
nes juk kaip seniau, taip ir da- 
bar “Lietuvio širdyje amžiais 
ruseno viltis susilaukti geres
nių laikų”.

Knygos redaktorius — V. Že- į 
maitis; dail. — A. Vitkauskas, • 
techn. red. — O. Pakerytė, ko
rektorės — D. Khūlšienė ir A.
Pabrėžienė; knygos išleista 12,
000 egz.; jos kaina Lietuvoje 
— 4 rub.

ir kitokiai brangenybes,

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WE$T INN AND

PICNiC GROVE
83rd St. and WlHow Springs, Rd. 
__ Willow Springs, Ilinois ___

PARDAVIMUI

DOG8 FOR SAI,F,
• Beagles • Toy Terriera
• Dachphunds • Boston Terrlers
• Bojcers • Chlhuahuas 
Fuppiet) 8 to. 10 weeks old. All

VYRAI MOTERIS
Susipažinimui siūloma 

• RIBOTAM liAIKVI »2.0O
Cyclo - Massage — Physteal Therapy 
— Foot Te<4iniqne padeda kraujo pedigreed. Also taikingu parakeets * 
cirkuliacijai. parrota.
AVTHOVY Gl'CCIARDI, Mansėm- Reanonably prlcedil

7M57 S. Halsted St., Room 20(1 Come in and see for yourself!!!
Chicago. m.

Atdaras pirmad. ir ketv. iki 7 v. V. 
Skambinti STevrart 3-3*44, Eat. D.

(». susitarimui.

PI-X4GY'8 PET SHOP 
#728 8. Halsted St. 

WFntworth 8-1S77, Eit. DO 
Open from 9 to 9

▼ A. Strazdo (Strazdelio) 
"Raštų” nauja laida pasirodė 
Lietuvoje. Išsp. jo eilėraščiai 
ir, dainos, kurie anksčiau buvo 
išleisti 1952 metais. Knyga ilius 
truota J. Kuzminsko medžio rai
žiniais.

▼ St. Matulaičio atsiminimai, 
kuriuose telpa ir jo literatūri
niai kūriniai, Lietuvoje šiemet 
išėjo atskiru leidiniu. Jį paruo
šė fil. mokslų kandidatas A.

rėlio pasirodymais, deklamaci
jomis ir t.t. Tokie vakarėliai 
paprastai tęsdavosi apie 40 mi
nučių'ir juose dalyvaudavo vi
si vasarvietės gyventojai.

Pirmutiniai paliko vasarvietę 
ir grįžo Vokietijon mūsų sve
čiai lietuviukai, viso 24; liku
sieji 11 pasiliko mokytis. Po jų 
atėjo ir mūsų eilė palikti kai* 
nūs ir grįžti gimnazijon, kur 
laukia nauji mokslo metai. Tai į 
įvyko rugsėjo 14 dieną. Grįžda
mi buvome sustoję Torino mies iiiihiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiii 
te, kur aplankėme didžiulę Cot- Pagelbėkite Dabar Savo 

Giminėms,
Draugams ir Pažįstamiems

tolengo ligoninę-prieglaudą (a- 
pie 8000 asmenų; ją prižiūri 12 
įvairių kongregacijų), kuri iš
silaiko vien iš žmonių aukų.
Kiek ten pasišventimo ir Dievo 
Apvaizdos stebuklų!

__________ Atvyldt į PALATINE BARGAIN
n,,,, U uandi.A BASEMENT, ir jūs būsite nuste-
UrūS Ii vanduo binti, kokį didelį pasirinkimą čia

Mokslininkai apskaiči u o j a, rasite įvairiausių medžiagų lie-
kad žemės atmosferoje yra tiek ..., , , . , . . Dabar, kai jau negalima siųsti
oro, kad kiekvienam žmogui jo dėvėtus rūbus, jums dar mažiau 
išeina po 2 inilionu tonų, ir — kainuos pasiųsti medžiagų liekanų, 
, • , , , j i • i • kuricb Europoje yra tikrai labaitiek vandens, kad kiekvienam vertjngos.
gyventojui išpuola 300 kartų po Į Medžiagv liekanM

yra tinkamų
2 milionų tonų. , eilutėms, suknelėms, paltams, sijo

nams ir kitokiam apsirengimui.

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

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, 111.

Telel. HUmboldt 6-3353
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHI'

DON’T SHOP ON SUNDAY
AJAX AUTO COMPANY

AUTHORIZED OLDS DEALER
7800 Stony Island Avė.

SAginavv 1-1400
OPEN EVES.

Nudėvėti ir nebestiprūs baldai 
Naujai apkalami ir sutaisomi 

PRIEINAMOS KAIMOS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

WALTER’S UPIIOLSTERY 
CHELSEA HOTEL LOBBY 

LOngbeach 1-3000

IŠPARDAVIMAS
VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ, 

VYRU IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS 
SIUNTIMUI | EUROPA.

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
uorsted (Sharskin) medžiaga 
regul.. vertė $8.50
specialiai už jardą
tik ................

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3U yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik MOTERIMS VILNONE PAL

TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar 
už jardą tik......... $5.50 SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 

vertė $2.50 už jardą Ir aukšč. 
specialiai už jardą
Hlt .................

Multlple scleroals pa»lreiškia ne
tvarkingu raumenų veikimu. Pa
dvelkimai, priklaiiHO nuo atgaivini
mo nervinių centrų—tik tada nor- 
rnalOH kūno procesai gali vSl har
moningai veikti. Chiropraktikai 
stengiasi tą pasiekti — yra jau tu
rėjusi sėkmės savo gydymo bOdais 
padėti daugeliui sergančių mul
tlple gclerosis. duodama jiems 
Šviesesnės ateities viltj gyvenime.

Tyrinėjimai Spears Hospital pa
gerino Sios žalingos ilgos Chiro- 
praktin) gydymą. Matykite jūsų 
vietini ehiropraktą Ir rašykite dėl 
nemokamos llteratūi-os apie MS 
bei kitas problematines ligas. 
Dept. L-106, Denver 20 Colorado 
SPEARS CHIROPRACTIC 

HOSPITAL

Siųskite dovanas ank 

stl Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefonuo 

kitę. ar .parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

S IUNTINIAI Į

LIETUVĄ
ir R U S I J Ą

Visi muitai iš anksto apmokami 
Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS RŪBUS, Medžiagas, 
Vaistus, Maistą ir 1.1.

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ

VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.
• •

Reikalaukite mūsų naujo katalogo

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. 
220 S. State Street, suite 1200 

Chicago 4, Illinois
Ifcl.: WAbaah 2-A3.M Mes turime tiesiogi

nę sutartį su Intou- 
rist Maskvoje nuo 
1947 metų.

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

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad į 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.GENERALINIAI ĄGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDING COMPANY

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S Fl'ND INSURANCE COMPANY
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY į
RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
VVESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY

’Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervritem

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

Telefonas CEntral 6-6206
-Z

VAISTAI LIETUVON!
IR I KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

GERA ŽINIA ŽMONĖMS 
KURIE SIUNČIA PINIGUS 

ARBA SIUNTINIUS 
Į LIETUVĄ

Dabar mes jau išmekėsim 
10 RUBLIŲ (NE 4) 

Siunčiant pinigus per 
mūsų banką j

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

Foreign Department 
AMALGAMATED BANK

111 S. Dearborn Street 
Chicago 90, IU. 

Telephdne FRankiin 2-4100
Member Federal Deposit
Insurance Corporation

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MOŠŲ KAINOS MAŽESNES 

NEGU KITUR!
— o --

Pasirinkite medžiagas tiesiai iš 
ritinio ir jums nukirps kiek4 
yra reikalinga vienai eilutei ar 
kelioms.

Pasirinkimas didžiausias

I

O'

M
'fu

DIDŽIAUSIA MEDŽIAGŲ KRAUTUVE ŠIOJE 
APYLINftJE

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Dnrhn vnland<M: Kaadt.n noo S:SA vaL ryto Iki S vai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto ild 5 v.v.

HENRY S.

215 VVEST JACKSON AT WILLS

s-! .oo

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

HELFANDS TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Ava. Telefonai: MOnroe 6-1210
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS €B*law ti ttflflft

14 KILK VIENY PIRKINI tittiltij 0“OOWO
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant lr sekmadienius, nuo 

9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta
W------ T^"-T- - - '

Tel. WEbster
> ♦

9-4187

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

|RldSdaml Juozo SpalSlo alumlnlajuii “Storm 
Wlndows" lang-us. Juos turint nerelkCs rūpintis 
k|pkvlenf> pavasar) ir rudan) langų lASmimu ir 
sietelių sudėjimu. J. Spalčlo aluminljaus “Storm 
Wlndows” laikys tiek Ilgai, klek Jūsų namas sto- 
v8s. PaAauklte mus dar Šiandien Ir mes pada
rysime jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite Įsigyti visų rflSių 
, apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
82ft» Ro. Hnlnted St. Tel. VIctory 3-8473
Galite skambinti kasdien arba atvykti | mūsų 
(stalgų nuo 9 vai. Iki d vai. vak. Pirmad. Ir ket
virtad nuo 9—9 vai 8ekmadlenlals uMdaryta

RIMIFONAS
STREPTOMICINAS

PENICILINAS
SEROMICINAS

LARGACTILIS 
SERPASILIS 

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1370 MILWAUKEE AVĖ. t CHICAGO 22, ILL,

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

1UCUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th St., Tel. LA 8-6670

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIŠMANTAS, sav,

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

Gamina: juostau, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro lr medŠio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.

Pasinaudokite "Draugo" Classified skyriumi
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JAV knygos pasaulyje
JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif.

Little, Brown išleido gražią Kokie yra aklojo planai atei- 
dovaną Amerikos akliesiems, čiai? Jis yra pasiryžęs grįžti 
kurių šioje šalyje priskaitoma savo tėvynėn, kur jaučiama di- I 
iki 100.000. Tai yra jauno dėlė stoka kultūros darbinin- ( 
aklojo indo atsiminimai, jeigu, kų.
galima vadinti atsiminimais Taip aklas berniukas prily-, 
jaunojo 23 metų amžiaus vyro, | ?o Tegintiesiems; vėliau, studi- 
Bet knygos autorius Ved Meh- juodamafe vienoje iš garsiausių 
ta turi nepaprastą, kitų dėme- Anglijos kolegijų, jis jau pra- 
sio vertą gyvenimą. lenkė daugelį savo bendranae-

Knygos pavadinimas: Fa e čių, kurie regi, bet neturi pa-1 
to Face. siryžimo paimti gyvenimą už

Autorius susirgo poli jo liga i ragų. Knyga užkrečia savai 
būdamas trejų metų amžiaus,, optimizmu. Puiki lektūra jau- 
ir apako. Tačiau jo šeima iš- nimui.
augino jį didvyriu, kovojančiu j Nobelio laureato veikalas 
su savo defektu ir pasiekusiu! Kita ypatingai puiki knyga, 
nepaprastų laimėjimų. Visa jo Į kurios autorius taip pat ne 
kūdikystė, vaikystė ir jaunuo- amerikietis yra Nobelio premi- 
lio metai praėjo atkaklioje ko-Į jos laimėtojo Juan Ramon Jir 
voje dėl mokslo, dėl prisilygi- i minez "Tlatero and I” (Uni- 
Vūmo reginčiajam. Ta kovai versity of Texas press). Knyga 
ypatingai įsidėmėtina, nes ln- Į pasirodo Eloise Roach vertime, I 
dijoje aklumas laikomas tami kuris yra autorizuotas. Pąra- 
tikra likimo bausmė už anksty- į šyta prieš 40 metų knyga, pa- 
vesnę nuodėmę. Ta pažiūra į vergė amerikietiškąją visuome- 
skatina pasyvų pasidavimą sa-Įnę savo niekad nepasenstančių 
vo likimui, susigyvenimą su meistriškumu ir gyvenimo filo- 
sunkia aklojo padėtimi. ( sofija. Gausinguose atsiliepi-

Drąsioje kovoje dėl savo lai- muose kritikai iškelia vis nau- 
mėjimų, aklasis Ved Mehta iš- jus požiūrius į tą nepaprastą 
moksta aklųjų šrifto, svetimų kūrinį, kuris seniai yra klasikų
kalbų. Dar būdamas vaikas, 
jis "mažai skiriasi nuo regin
čiųjų, išmokdamas net leisti 
aitvarus neblogiau už kitus.

“Būdamas 15 metų amž. po
atkaklių pastangų, jis gauna |---------------------------------------------
JAV Pomonos kolegijos stipen- ■ ■>
diją. Cia Ved Mehta stebina! GU2AUSKU 
savo mokslo pažangumu, ir ne- ...........
trukus pasidaro geriausiu mo- BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
kyklos studentu. Vėliau gavęs I Genausios gėlės dėl vestuvių,^ban- 
Balliol kolegijos, Oxforde, sti-
tpendiją, jis studijuoja anglų, 
konstitucinę teisę.

rikiuotėje ispaniškai kalban-i 
čiuose kraštuose. Mūsų kalbo
je P. Gaučy» davė mums kele
tą to veikalo fragmentų, ir mes 
pagrįstai lauksime, kada tasai

ketų. laidotuvių ir kitų papuošimų
2143 West 63 r d Street 

Telef PR 8-0833 ir PR 8-0834

SOUTH CHICAGO’S NEWEST
WALK-IN YARD

TURI VISKO KRS TIK REIKALINGA STATYBAI 
TAIP PAT DAŽŲ Hl GELEŽIES GAMINIŲ
Asmeniškas — Individualus — Patarnavimas 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS

DIKON LUMBPR & SUPPLY COMPANY
9645 TORRENCE AVENUE RE 1-2301

Chicago, Illinois, Dept. MF

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W PACHANKIS (PATCH), Vlce-Preaident

6819 So. Western Ava Tel. GRovehill 6-3745

e>

| paminklų patalpa* ir atgal mea visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien lr sekrnadlentais nuo * vai. ryto lkl 5 vai. popiet.

IBHTRINKITR DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE 1 
JOKIO ĮMOKI JIMO. srTMOKftSITB KAPINIO DIENOJE.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

kad taupyti apdranatoae Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
sangu ir pelninga.

Universal Savings and lx>an Association užtikrina saugomą 
Ir graži) pelną.

Saugumą nžtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra iki 
f10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite tanpyti atvykdami asmeniškai ar per laižkns. Bns grei
tas ir draugiškas patarnavimas

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

V

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

DIENRAftTlS DRAUGAS. CHICA(X). ILLINOIS

F. L. VVRIGHT

/Ri

minių stulpų yra pomėgis gro- čiau vis ir vis Amerikos spau- 
žio, surandant jį kiekvienoj da stebisi tais "atradimais”, 
kasdienio gyveninio dalelėje. kad komunistinė sistema yra

Sakoma, kad tos knygos gro
žis nėra atpasakojamas, kny
gai suprasti ir patekti į jos 
burtus, reikia ją perskaityti.

ta, kur niekas nėra laisvas,

liui prieš 80 metų.

Į Djilas "kreditą” mes tega
lime įrašyti jo "išradimą”, kad 
komunistinėje sistemoje niekad 
nepaliauja siautęs civilinis ka
ras, tai yra nuolatinė kova taip 
vyriausybės ir žmonių.

Tito kalinio veikalas

kur viešpatauja ištobulintos ti- 
ranijos ir priespauda išauginti 
"valandos kalifai”. , i

Djilas daug garo duoda savo' 
i buvusiam bendradarbiui Tito, į

Pagaliau, staiga iš tų eteri-' versdamas jį iš tų augštybiu, 
nių ir au*štos materijos knygų kuriosna jį įkėlą ne kas kitas,! 
mes užkliūvame už trečios, ku-1 kaip užsienio kapitalas, ugdęs 
rios autorius yra Milovan Dji-; titoizmą, ir naiviai galvojąs,!
las, Jugoslavijos komunistas, | kad titoizmas nėra komuniz- 
buvęs Tito bendradarbis, dabar'mas.
Tito kalinys. Tai "The Nevv1 Pats knygos pavadinimas, 
Class" (Praeger). Kritikai va-! mūsų nuomone, yra nevykęs 
dina šią knygą vienu iš reikš- jos turinio atžvilgiu, mes ne- 
mingiausių mūsų gadynės do- j matome jokios naujos klasės 
kumentų. Buvęs komunistas visuomenėje, kada saujelė val- 
čia griauna visas tas tezes, ku- Į dovų atsistoja prieš šimtus mi-

Tasai yra geras anekdotų pa
sakotojas, kuris turi gerą at
mintį ir viliasi, kad kiti tokios 
atminties neturi. —Irv. S. Cobb

riomis remiasi komunistinė ide
ologija, sukūrusi pasaulyje ci-

lionų išnaudojamųjų. Tačiau, 
pagal autoriaus tendencijas,

Vienas žymiausių JAV Architektų Į nišką sistemą, paremtą legali- kaip tik tai “naujai klasei” pri- 
zuotų išnaudotojų ir išnaudo- klauso tie gyvenimo ir mirties

gražusis “PLATERO IR AS” 
pasirodys lietuviškai.

Autoriaus pasikalbėjimuose' 
su jo asilu atskleidžia jor po
eto ir žmogaus, gyvenimiškoji 
filosofija, kurioje vienas iš es-1

jamųjų sąvokomis.
Jau nemažai Amerika ture- ras.

viešpačiai, kuriuos sukūrė tero-

jo tokių knygų, net patys Ame
rikos komunistai yra jų prira
šę, grįždami iš savo paklydimų 
į laisvo pasaulio galvoseną, ta-

F. Dostojevskio “Biesy”, ro
manas, kuris dar neišverstas 
lietuvių kalbon, ką Djilas pa
sakė dabar, atskleidė pasau-

II

Watch Crystals 
REPLACEO

A written 
guarantee 

on
wateh repairs

CORRECT TIME
MARTIN

1555 W. 6Srd St., at Ashland 
2nd floor

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Streel 
Tei — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste'

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

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir Lfl 3-9851

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

- AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

1 .

Svečių kambario baldai, Nylon, vilnos ar kitu medžiagų, geriausių Ame
rikos fabrikų kaip Pulman, Karpen, Howard 2 dalių tik ............... $149.00
Sofos miegojimui gražiausių spalvų tik ... ...................................... 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo..................................................... $9.00
3 dalių miegamieji, riešuto ąžuolo....... .................................. .. 149.00
šaldytuvai Frigidaire, AdmiraI 8 cub. pėdų ..................................... 159.00
Virimui porcelano pečiai nuo ....... ......................... ................. 89.00
Skalbimui mašinos 9 svarų talpos......................................................... 99.00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto........................................................ 29.00
Knygų spintos su stiklo stumdomom durim ........................................ 29.00
Geso pečiai Siegler, Moores Quaker nuo........................................... 89.00

VISOS PREKĖS GARANTUOTOS KOKYBĖS

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

Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: Pirmad. Ir ketvirtad 9 — 9:30 
Kiton dienom 9 — 6; Sekmadieniais 12—5

LIODĖSIO VALANDOJ 
šaukite

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

9843 So. VVestern Ave. Air Condltioned koplyčia 
REpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta

Tiem*, kurt. ryv.n* kltoa* ml««to daly**; gausima 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE 

CHICAGO. ILL CICERO, ILL.
Telefonai GRovehill 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2103, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS EIETUVIŲJ 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

'Ambulansų patarna- k Mes turime koplyčias!

vimas dieną ir nak- I B v sos e Chieagos iri

' tį. Reikale šaukti

mus.
Roselando dalyse ir į 
tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVE. Tel VArds 7-3401

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

' POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET Tel. VArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. VArds 7-1188-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, III Tel. OLymple 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpublit 7-1213
2314 W. 23rd PLACE . Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
• 424 S ftrnh Ave OLynipi, 2-5245 ir TOwnhall 3-9685

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą”.
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Redeguoja ST. SEMENIENE, 3321 S. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. Clillside 4-5665; VI 7-0618

. Kur nubėgsi?
‘ AL. EIVIENB, Chicago, III.

. ' I
Prieš mane laiškas iš tolįmo Kodėl — nesuprantu. Stoviu, 

Sibiro. Pageltęs, paprastas po- kaip pritrenkta. Dukrelės ifisi- 
pierius, menka-rašysena, bet iš gandusios prisiglaudžia prie ma 
jo spindi meilė, šaukiasi ilgesys nęs.

Lietuviško jaunimo tarnyboj Pigiausias ir geriausiai mą bendrabutį. Iš tikrųjų, bū- 
sutvarkytas bendrabutis tų gyvas nesusipratimas to ne- 

lr šitas pageidavimas jau įvertinti, nes atlyginimas už iš- 
Ihitnamo seselių auklėjamoji mo ir visur nuskambėjusio pa-, seniai įvykdytas. Jau kelinti me laikymą yra toks kuklus, kad

veikla

Pu.tnam, Conn., labai gerai 
žinomas rytinių JAV lietuviams. 
Žinomas ne dėl kokių savo is
torinių paminklų, ne dėl kokių 
kitų amerikietiškųjų įžymybių, 
bet kaip tikra lietuviška oazė 
Naujosios Anglijos krašte. Va
saromis daugybės lietuvių ke
liai eina į Putnamą. Heleriais 
pastaraisiais metais buvo vyks
tama ten jau ne tik vasaromis, 
bet ir kitais metų laikais: ten 
rengiamos moterų, mergaičių už 
daros rekolekcijos, jaunimo stu 
dijų dienos ir t.t.

Kas Putnamą taip išgarsino? 
Kas ten visus traukia į tą ne-

įsisekimo tikimasi, kad ateinan-| 
čią vasarą stovyklautojų skai’ 
čius bus mažiausiai trigubas.

Keturiolikos metų praktika
Visa tai rodo, kad Nekalto 

Prasidėjimo seselės per 14 me
tų įsigijusios nepaprastą prak
tiką tokias stovyklas pravesti. 
Rašančiam yra žinoma, kad kar 
tais tėvai vos ne prievarta iš
siųsdavo mergaites į stovyklą, 
žinodami, kad stovykla mergai 
tems tikrai bus naudinga. Ki
tais metais mergaitės jau pa
čios verždavosi į stovyklą, nes 
stovykloje jos susipažino su ki
tom lietuvaitėm, susidraugavo, 
per 4 savaites susigyveno su

tai seselės priiminėja į savo, vaikas ir namie gyvendamas iš- 
išlaikomą bendrabutį mergaites, į leis 35 dolerius per mėnesį. Jei- 
lankančias gimnaziją (high gu gi reikėtų savo vaiką atiduo- 
school) ir kolegiją. Mat, tame ti kur į .kitą miestą prie drau- 
miestelyje yba prancūzių sese-' gų ar pažįstamų, kad ten lanky 
lių vienuolynas, kuris išlaiko | tų mokyklą, tai nei geriausias

draugas, nei pažįstamas nenorė
tų duoti buto ir išlaikymo, nei 
vežioti kasdien į mokyklą už to
kį atlyginimą.

Pedagogės, baigusios Lietuvos 
universitetą

Baigiant tenka pripažinti Ne
kalto Prasidėjimo seselėms be 
galo didelį nuopelną jaunimo

ir byloja sielvartas. Tai laiškas 
sūnui ir broliui. “Brangus sū
nau ir brolau, ...mes nieko iš 
Tavęs nenorim, tik parašyk ke
letą žodžių savo senai motinė
lei, atsimink sesutes, brolius...”

Tuo laišku jieškomasis yra 
daktaras. Esam iš to paties 
krašto. Dar metus buvom kla
sės draugai. Dabar mūsų gimi
nės kartu su jo šeima atsidū
rė Sibire. Sužinoję iš mūsų, kad 
jų sūnus ir brolis gyvena mū
sų mieste, kartu atsiuntė ir jam 
laišką.

— Eik, eik sau, 
Eik... — kartoja jis.

ko stovi?

žymią ir prieš keliolika metų seselėmis ir su ašaromis akyse 
lietuviams visai nežinomą vie- skyrėsi ir su draugėmis, ir su
tovę ? Putnamas pasidarė lie- j 
tuviams žinomas nuo Nekalto
jo Prasidėjimo Seserų vienuoly
no įsikūrimo dienos.

Auklėjimas lietuviškoje 
' dvasioje

Kiekvienas vienuolynas be 
bendrų tokioms institucijoms 
tikslų turi dar kokį ypatinges- 
nį uždavinį, į kurį kreipia ypa
tingą dėmesį. Nekalto Prasidė
jimo seselės beveik nuo pat sa
vo įsikūrimo dienos JAV pasi
rinko vieną iš mūsų tautai svar
biausių uždavinių — jaunimo 
auklėjimą lietuviškoje dvasioje, 
kitaip sakant, kibo į vieną iš 
sunkiausių problemų, kurių jau 
nebeišsprendžia teigiama pras
me daugelis tėvų savo šeimose, 
su kuria turi daug vargo mū
sų šeštadieninės ir kitokios mo
kyklos, Lietuvių bendruomenė 
ir kitos organizacipos.

Stovyklavo 132 mergaitės
Kada Nekalto Prasidėjimo se 

serys čia įsikūrė, jų buvo tik 
saujelė. Neturėdamos lėšų nei 
lietuvišką mokyklą pastatyti, 
nei ją išlaikyti, nei pakankamai 
jėgų tokioje mokykloje dirbti, 
jos nesudėjo rankų, bet ėmėsi 
organizuoti mergaičių vasaros 

> stovyklas. Ir čia jos. surado la
bai dėkingą dirvą savo veiklai. 
Jos parodė tokių sugebėjimų 
prieiti prie jaunimo, palenkti 
jį drausmei ir auklėti lietuviš
koje dvasioje, kad jų vasaros 
stovyklos pradėjo nebetalpinti 
visų norinčiųjų pas jas stovyk
lauti. Seselės turėjo jau nekar
tą praplėsti savo patalpas ir 
vistiek negali visų patenkinti. 
Praėjusią vasarą Putname jau 
stovyklavo 132 mergaitės. Tai 
rekordinis skaičius ne tik jų 
stovyklai, bet ir kiekvienai kitai 
lietuviškajai vasaros stovyklai.

Buvo labai įdomu stebėti pra
ėjusios vasaros stovyklą, kadan 
gi pasikeitė jos vadovybė. Se
suo Paula, ilgametė stovyklos 
vedėja, buvo išvykusi prie Spyg 
lio ežero tvarkyti ALRKF sto
vyklą. Jos vietą Putname užė
mė sesuo Margarita, prie sto
vyklos dirbusi su sesele Paula, 
bet jai dar niekad nevadovavu- 
si. Sesuo Margarita visus tė
vus ir stovyklautojas labai ma
loniai nustebino: ji savo uždavi-

seselėmis. Buvo ir kitokių atsi-

KRYŽIUS PUTNAME

Prie ..1° renkasi mūsų jaunos 
lietuvaitės

gimnaziją ir kolegiją. Nekalto 
Prasidėjimo lietuvės seselės pri
ima mergaites į savo bendrabu
tį už 35 dol. į mėnesį, duoda
mos už tai butą, maistą, visą 
priežiūrą ir transportą, t., y. 
savo autobusu nuveždamos ir 
parveždamos į mokyklas ir iš 
mokyklų. Negana to, čia, paruo 
šus pamokas, mergaičių laisvas
laikas tvarkomas labai planin- auklėjimo srityje. Jos, neturė- 
gai ir naudingai. Mergaitės čia , damos savo mokyklos, tik vasa 
gali naudotis nemaža seselių bib rines stovyklas ir bendrabutį, 
lioteka, mokytis muzikos, lietu- i yra išleidusios ištisas laidas 
viškų dainų šokių ir k. dalykų, savo auklėtinių. Per 14 metų 
Su tautiniais šokiais jos išva- tą lietuvišką jaunimo atsigaivi- 
žiuoja gastrolėms net į kitus 1 nimo židinį yra aplankę mažiau 
miestus. Be to, jos turi pašto- šiai pora tūkstančių jaunimo, 
vų dramos ratelį, kuris yra ži- nes be jų nuolatinių stovyklų 
nomas Brooklyne, Bostone, čia sustoja stovyklaudamos 
Hartforde ir kt. skautės ir kiti. Visi išsineša iš

Ir tai dar ne viskas. Mergai- ėia gražių, pakeliančių dvasią 
tės čia išeina pagrindinai litu-| įspūdžių, malonių prisiminimų 
anistikos dalykus, kurie užskai-| ir tvirtesnį pasiryžimą mylėti 
tomi net vietinėje kolegijoje. savo kraštą, kalbą, savo gražius 

Praėjusiais metais gimnaziją lietuviškus papročius ir iš viso 
ir kolegiją lankančiųjų skaičius siekti tiesos ir gėrio, 
seselių bendrabutyje buvo apie i Pačios gi Nekalto Prasid'ėji-
30 mergaičių. Girdėti, kad šiais 
metais tas skaičius yra žymiai 
padidėjęs, ir atvyksta studen
čių net iš Los Angeles.

Malonu, kad tėvai šitą sese
lių teikiamą pagalbą priima ir 
įvertina ir vis daugiau savo 
dukterų leidžia į seselių išlaiko

mo seselės yra visos lietuvaitės, 
lankiusios Lietuvos mokyklas 
ir nemaža iš jų baigusios Lietu
vos universitetą.

Gaila tik, kad seselės yra per
nelyg kuklios, ir jų dideli dar
bai nėra taip plačiai žinomi, kaip 
jos to nusipelno. A. M.

ko Kaune pirmas moterų suva
žiavimas-. Taigi nuo to laiko pra

a,, . . . . I ėjo 50 m. Dalyvavo didelis mo-
tikimų. Mergaites, prikalbėtos terų skai{ius (Wek ukrai nc.
savo draugių, išsiverkdavo iš tė

o tas uždavinys praėjusią va
sarą buvo daug sunkesnis dėl 
rekordinio stovyklautojų skai
čiaus.

IZABELfi MATUSEVIČlŪTfi
Naujoji “Moters” redaktorė

Reikia įteikti motinos laišką. 
Sunki pareiga! Kodėl? Juk tai 
pranešimas didelio džiaugsmo •— 
motina rašo! Ne, šį sykį ne! Dak 
taras nieko nenori girdėti apie 
ten paliktuosius. Prieš metus 
per mūsų artimuosius jo jieško
jo žmona ir duktė. Ir mes visi 
nusivylėme, bandydami jam pra 
nešti tą mielą žinią, kad gyve
na jojo žmona ir auga dukre

Dabar mano žvilgsnis nu
krypsta į kitą asmenį. Šalia 
sėdi jauna, kūdikio laukianti mo 
teris. Suprantu. Daktaras nori 
išsaugoti dvi paslaptis. Nuo mū 
sų — čia esančių draugų, kar
tu ir tenai paliktųjų, — paslap
tį, kad kuria naują “šeimą”, o 
nuo šios — šalę jo sėdinčiosios 
moters — paslėpti praeitį. Štai 
kodėl mano staigus pasirody
mas taip sunervino jį.

“Einu sau” su skaudančia 
širdimi. Štai tau ir klasės drau
gas! O jis, rodos, buvo švelnus 
berniukas. Toks kuklus, mielas 
ir mergaitės klasėje jį mylėjo 
daugiau už kitus. Ką padarė se
natvės “meilė” — pakeitė vi
sai.

— O gal jis gailisi? Gal tas 
viskas buvo perstaiga... Gal tik 
momento nesusivaldymas. Juk 
jis tikrai norės gauti motinos 
laišką. Kokia meilė gali būti 
brangesnė už meilę motinai...

Stabteliu, grįžtu ir iš toliau 
švelniai klausiu:

— Kokiu adresu Tau pasiųsti 
tą laišką? —

— Ir vėl tu čia, ko? Eik, eik 
sau, — dabar daktaras užverda 
pykčiu, staigiu mostu uždaro 
automobilio langus ir nusigrįž
ta.

Jis nusigrįžo. Bet aš negaliu 
tuo pačiu momentu nusigrįžti 
ir nueiti. Persunku. Ir mano 
dukrelės, lyg viską suprasda
mos, ėmė verkti... O gal ir aš

lė. Jis liko nebylys. Pagaliau verkiau’ neatsimenu. Tik kai

Iš moterų veiklos
it Amerikos lietuvių medikų 

žmonos suorganizavo klubą.
Šiais metais įvykusiame lietuvių 
medikų suvažiavime Chicagoje 
kilo sumanymas amerikiečių me 
dikų žmonų pavyzdžiu suorga
nizuoti Lietuvių Medikų Žmonų 
klubą. Amerikoje toks vienetas 
(Auxiliary of Medieal Society) 
yra labai popularus ir ypatingai 
daug pasireiškia labdaros sri
tyje. Suvažiavimo metu ten pat 
Morrisono viešbutyje medikų 
žmonos turėjo pasitarimą. Ja
me visų gyvai buvo pritarta 
organizuotis, daryti regula- 
rius susirinkimus, išvystyti šal
pos darbą, išsiversti iš an
glų kalbos statutą, pritaikant 
jį daugiau mūsų tautiniams inte 
resams. Klubas jau turėjo savo 
pirmą susirinkimą pas G. Gu
dauskienę. Dalyvavo apie 20 na
rių. Narių sudėtis labai įvairi: 
nemaža dalis medicinos seserų, 
dantisčių, viena teisininkė, far
macininkė, yra net menininkių 
ir viena modelė profesonale. Su 
sirinkime buvo išrinkta valdy
ba: I. Zibienė, G. Gudauskienė, 
S. Blažienė, Beinorienė, S. Pau- 
tienienė ir Narbutienė. Visos 
medikų žmonos Chicagoje ir a- 
pylinkėse nuoširdžiai kviečia
mos priklausyti klubui. Praneš
kite raštu klubo valdybos narei 
S. Pautienienei, 4712 So. Honore 
arba tel. LA 3-1985.

★ Stasė Prapuolenytė, prieš 
porą metų pradėjusi sunkų ir 
atsakingą darbą — redaguoti 
“Moterų” vienintelį moterų žur
nalą išeivijoje, apimantį visas 
moteris be pažiūrų skirtumo, 
šiomis dienomis iš savo parei
gų pasitraukė. Būdama redakto 
re, ji parodė ne tik didelius re
dakcinius sugebėjimus, bet taip 
pat ir organizacinius. Ji suor
ganizavo “Moters” redakcines 
talkas beveik kiekviename žy
mesniame Amerikos bei Kana
dos didmiestyje. Chicagos redak 
cinės talkos būrelis, glaudžiai 
bendradarbiavęs su buvusiąja 
redaktore, reiškia didelę padė
ką buv. redaktorei už “Moters” 
pastatymą ant stiprių kojų.

Naujoji redaktorė yra Izabe
lė Matusevičiūtė, apie kurią pla 
čiau buvo parašyta “Drauge”. 
Linkime jai sėkmės naujame 
darbe.

★ P. Beinorienė, dr. Beino- 
riaus žmona, pravedė pašneke
sį “Kaip rengtis, kad išryškin
tume savo individualų grožį?” 
Morrisono viešbutyje Medikų 
Žmonų klubo steigiamajame su
sirinkime. Jos elegancija ir ža
vus nuoširdumas paliko visoms 
begalo malonų įspūdį. P. Beino
rienė, vienintelė iš mūsų tarpo 
pasirinkusi modeliavimo profe
siją. yra nuolat kviečiama įvai
rių amerikiečių moterų klubų 
paskaitoms apie tinkamą kosme 
tikos vartojimą, skoningą spal
vų ir stiliaus derinimą rūbuose 
ir laikyseną. Panašūs patarimai 
nemažiau būtų naudingi ir mū
sų lietuviškai moterijai.

★ Elena Kiaurakytė-fcpokie- 
nė su mažu sūneliu persikėlė gy 
venti iš Prancūzijos atgal į Vo
kietiją. Jos vyrui Leonui išvy
kus tarnybos reikalais porai mė 
nėšių į Afriką, ji jautėsi gan 
vieniša Prancūzijoje, kur labai 
maža lietuvių. Dabar ji gyvena 
lietuvių tarpe Vokietijoje.

(

mes stovinėjom ir viena kitas 
raminome, mačiau, kaip dakta
ras, pridėjęs pirštą , prie ' savo 
žilos galvos, rodė ir aiškino sa
vo naujajai draugei, kad ta mo
teris, kuri atėjo kalbėti jam 
apie jo šeimą, yra nepilno pro
to, kvaila, o ši — jojo naujoji 
— kikeno gardžiu juoku...

nutilom mes, nutilo ir jos abi 
tenai, anapus Geležinės uždan
gos.

Bet šį sykį motina! Stojasi 
man prieš akis visų mūsų suvar 
gusios, ištremtos motinos. Dan
guje angelai jau skaito joms 
likusius praleisti žemėje metus 
ne dešimtimis, bet vienetais, 

mėnesiais, o gal ir dienomis. 
Ir ši motina laukia sūnaus laiš
ko. Rašytas balandžio mėn., o 
dabar jau rudens pradžia. Ad
reso nesuradom, jis niekam jo 
neduoda, dažnai keičia...

Tačiau aš prisimenu, esu jį 
kelis kartus mačiusi parko nuo
šaliame kamputy pavakariais 
sėdintį mašinoj. Gal ir dabar jis 
dar užsuka į parką? Ir todėl, kai 
su dukrelėmis vaikštinėju par
ke, vis žvalgausi, ar nepamaty
siu jo rausvojo automobilio.

Mano laimei, po kelių dienų 
šeštadienio pavakarėj matau jo 
stovinčią mašiną. Gęsta pasku
tiniai saulės ' spinduliai, tyliai 
ošia medžiai, prie vandenėlio 
ramiai žaidžia vaikai...

— Gal šiame ramume praei
tis audžia jo širdy brangius pri
siminimus, gal jis mena tėviškę, 
mato motiną, — galvoju ir sku 
biai artinuos, vesdamasi kartu 
dukreles.

Kažkas dar sėdi iš antros pu
sės. Jie geria alų. Bet man svar 
bu daktaras, juk aš nešu jam 
didelį džiaugsmą, žinią nuo mo
tinos...

Sveikinuosi jau iš tolo ir tuoj 
sakau:

—■* Tau yra laiškas nuo moti
nos.

Lyg viskas būtų perstaiga, 
daktaras kažko nejaukiai pasi
jaučia. Matau, kad nelaiku pa
sirodžiau, tik nesuprantu kodėl. 
Stoviu.

— Kokios didelės tavo duk-

PIRMAS MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS 
LIETUVOJE

1907 m. rugsėjo 23-24 d. įvy- vyrais: 4) Tai sąjungai sutvar
kyti renkamas komitetas: 5) 
Suvažiavimo atminimui išleisti 
knygą, kurion sudėti visus re
feratus; 6) Komitetui pavesti 
rūpinimąsi švietimo dalykais — 
lavinimą mokytojų, steigimą mo 
terų seminarijėlių ir šiaip žy
mesniųjų mokyklėlių; 7) Rūpin

žinome); viešbučiai buvo pilni
yų nes jie buvo gana skeptiš- moterų gatvėse ių matėsi kaip 
ki, kad jas leistų į stovyklą. Tė- ' baltagaivių (su baltomis skare
vai, jas nuvežę, per vasarą lan
kę. dalyvavę stovyklos užbai
gimo programoje, pamatė ir įsi
tikino, kad stovykla tikrai daug 
duoda, ir jau patys per kelias 
vasaras yra leidę savo dukras 
į stovyklą.

Ir tos mergaitės, kurios yra 
išbuvusios stovykloje kelias va
saras, yra išėjusios lyg tam tik 
rą kursą, tam tikrą mokyklą. 
Jos moka daug dainų, kurias, 
grįžusios, jau ir namie niūniuo
ja, ir jos jau pritaria sutarti
nei, kitiems kur dainą užtrau
kus, jos moka tautinių šokių, 
lengvai talkina ir dedasi į tau
tinių šokių grupes savo gyve'

nas teatras. Nors rengimo ini
ciatyva priklausė prel. Januše- 
vičiui ir daug veikė adv. Leonas, 
bet visi referatai rašyti mote
rų, o jų buvo apie dvylika. Ren
gimo komitete taip pat tik mo
terys: jų žymiausios buvo E. 
Vaitkevičienė (Bilmanienė), Žeb 
kauskienė, Kubilinskaitė; suva
žiavimo pirmininkė Gabr. Pet
kevičaitė, sekretorė Pleirytė- 
Puidienė; referatus skaitė, be 
minėtų moterų, dar Leonienė, 
Zymantienė-Žemaitė, Marija Peč 
kauskaitė-Šatrijos Ragana, S. 
Kymantaitė-Ciurlionienė (kuri 

narnose vietose. Jos išeina tam dabar dar gyvena Kaune) ir ki- 
tikrą programą iš lietuvių li- tos.

lėmis), taip ir skrybėliuotų. Jų 
buvo pilnas miesto sodas ir pil-1 tis prašalinimu degtinės, ku

rią tevertėtų pardavinėti tik 
vaistinėse.

Suvažiavime dalyvavo visų 
pakraipų moterys. Išrinktas iš 
visokių pakraipų ir komitetas 
iš 16 asmenų. Katalikės mote
rys sekančiais 1908 metais įstei
gė Lietuvių Katalikių Moterų 
draugiją, kuri išaugo į kelias — 
dešimts tūkstančių narių org - 
nizaciją. Vadinamų laisvesnių 
pažiūrų moterys nieko konkre
tesnio ilgesnį laiką nesukūrė

teratūros, geografijos, meno, is
torijos, religijos ir t.t. Svarbiau 
šia, jos praleidžia laiką ne gat-

Suvažiavime priimtos sekan
čios rezoliucijos: 1) Siekiant iš
kovoti teises moterims sukurti

vėse, ne svetimoje aplinkoje,, moterų sąjungą, kuri susijung- 
bet gražioje gamtoje, lietuviško Į tU su panašiomis moterų orga- 
je jaunimo bendruomenėje. Tai-1 nizacijorųis; 2) Siekiant page- 
gi, labai sveikai ir naudingai. rinimo moterų būvio steigti mo

terų sąjungas pagal jų užsiėmi-
Tėvai, atidavę vasarai savo 

mergaites, lieka namie visai ra
mūs, nos žino, kad jų niekas ne-1 

nesuvažinės, žino, kad 
jos pailsės ir dvasia, ir kūnu.

mą; 3) Moterų sąjungos turės 
veikti atskirai arba kartu su

Kaikuriems tėvams ir stovyk 
lautojoms Putname taip patin
ka, kad po keturių stovyklavimo 
savaičių dar nenori važiuoti na-j 
mo. Seselės mielai tokius pra-1 
šymiis į atenkina ir palaikp mer | 
gailės ilgiau.

Iš to gimė dar vienas sumany 
mas. Tėvai, gyveną didmie3-, 
čiuose, nuolat dirbą, neturį lai-1 
ko vaikus tinkamai prižiūrėti, 
rūpintis jų auklėjimu, prašo se-

SeBUO Paula grįžo nuo Spyg
lio ežero taip pat su laurais.
Teko girdėti, kad kaikurie tė
vai truputį skeptiškai- žiūrėjo 
į seselių vadovavimą stovyklai, 
nes aname krašte jie nebuvo 
matę tokių mergaičių stovyklų, 
kokios rengiamos Putname. Jie1 
visi buvo nustebinti tvarka, 
drausme, mokėjimu mergaites
sudominti lituanistikos ir kitais sėlių, ar negalėtų jos palaikyti 
naudingais dalykais. Praėjusią mergaites ir per žiemą, kad jO3 
vasarą ten stovyklavo tik 59įgalėtų ten ir mokyklas lanky- 
mergaitės, bet po tokio patyri- ti.

STASfi PRAPUOLENYTĖ
Buvusi “iloteru” rodaktoro

Paskola gailest. seserims
JAV Viešosios Sveikatos de

partamentas suteikė $14,904 pas 
kolą gailestingųjų seserų .mokyk 
lai Georgetown universitete. No 
rimą kreipti daugiau dėmesio 
į gailestingųjų seserų paruoši
mą slaugyti psichiškai sergan
čius pacientus.

Naujos šeimos valgo geriau
Žemės Okio departamentas pa 

skelbė, kad tyrinėjimai parodę, 
jog jaunesnės šeimininkės val
gydina savo šeimas geriau, nei 
senesnės (50 metų ir vyresnės).

Išstudijavus kaimo bei miesto 
dietas 1952 m. rezultatai, paly-

ANTRAS DEBIUTAS

Aktorė Irene Dunne, dirbanti Pa- 
lestinos pabėgėlių globos komite
te, kalba pabėgėlių reikalu Jung
tinėse Tautose, bandydama savo 
oratorinius sugebėjimus. (INS)

Moteris paaukoja 
brangenybes

Pasaulietė moteris, J. T. 
Burns, surinkusi savo brange
nybes (retų brangakmenų ir 
aukso) žada spalio 22 d. paau
koti vysk. J. M. Mueller. Sioux

Apie džentelmeną
Viena humoristė rašytoja a- 

pibūdina džentelmeną šiaip: 
“Džentelmenas yra vyras, ku
ris paliko duris praviras, kad 
jo žmona galėtų įnešti du di
džiulius maišus su maistu iš 
krautuvės”.

CLARE BOOTHE LUOECity, Iowa, per metinę Katalikių 
relės, — sako j>» po minutėlės. Moterų tarybos konvenciją. Tuo
Negirdėjo, manau.

ginti su šių dienų rezultatais, I — Mama Tau atsiuntė laiš
I savo žestu ji norinti pagražinti

patvirtina tą patį. ką, — kartoju, — ir seserys
Ž. 0. departamentas motyvuo ir broliai rašo...

ja šiaip: “Daugelis penesnių šei-1 Daktaro veidas keičiasi. A- 
mininkių teturėjo tik pradžios! ,<a°8 butelis pakrypsta ir per
mokyklos auklėjimą ir vyrai 
gaudavo mažesnes algas.

jo rankas bėga putos. Jis ne-
sidžiaugia; akyse ne laimės ki-

.. ....... . . birkštėlės, bet pvktis dega. Ka):
Vyresnes šeimininkes nesirū-k . , .. •a. , .. , , .. ta aprasoja prakaitu,

pina tiek vitaminai,, kalorijo- _ 0 ko tu rūpinie, man, 
mia. net maisto įvairumu. Paa- mama! _ plkui taria Jia 
tebima. pavadžiui, kad senea- _ Eik eik aau AJ vla. 
nės šeimininkės duodavo net ma ką žinau — ir nerviškai užtren- 
žiaa pieno seimai j kia automobilio duris...

šventus daiktus bažnyčioje ir pa 
skatinti kitas pasekti jos pavyz
džiu.

Rusija numuša riebalų 
kainas

Šiomis dienomis rusų preky
bos ministerija pranešė iš Mask 
vos. kad numuštos taukų ir la
šinių kainos T5k. Dabartinės 
minimų riebalų kainos nebuvo 
duotos, bet jos tebėra vistiek 
gan augštos.

Neseniai jaųjerbta dėl sėkmingai eitų 
ambasadorės pareigi) Italijoje. Ra 
Šytoja, prieš kiek laiko atsivertusi į
katalikybę.


