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Diplomate apie šventuosius
I)R. JUOZAS VAIŠNORA, Chieago, Illinois

Simpatingoji “ponia ambasa- tės už mane vargšę nusidėjėlę”, 
dorius” Clara Roothe Luce, šal- O šv. Pranciškus, kai jo paties 
tai ir su nepasitikėjimu sutikta broliai buvo nustebinti jo šven- 
Italijoje ją paskyrus Jungt. A- Į tumu, mušėsi j krūtinę ir šau- 
merikos Valstybių ambasadorių-; kė: “Viešpatie, dangaus, žemės 
mi, netrukus įsigijo visų šimpa- Į ir mano Dieve, aš esu padaręs

i išgalvoti painiausių priekaištų, i Elena Tumienė 
kad į juos atsakydamas galėtų 1 - Kultūrinė kronika

tijos ir meilės. Ji parodė turin
ti ne tik diplomatinių gabumų 
tokioje atsakomingoje vietoje, 
bet ir moteriškos širdies, atjau
čiančios artimo skurdą, nelaimę.
Savo dosnia ranka yra nušluos
čiusi ne vieną ašarą, kurių Ita- ką, toliau Luce rašo :

tiek nusikaltimų ir nuodėmių, 
kad už visa tai esu vertas tik 
Tavo prakeikimo”.

Akmenėlis didingoje mozaikoje 

Analizuodama šventumo sąvo

lijoje vargas ir skurdas taip gau 
šiai išspaudžia iš vargšų akių. 
Jai net buvo prikišama, kad kar
tais sulaužydavusi diplomatės 
etiketą ir pasirodydavusi pirmo
je vietoje kaip religinga katali
kė, labdarė, o ne šalta, apskai
čiuojanti diplomatė. Tad supran

dar labiau sustiprinti savo įro
dymus.

"Tomas buvo šventasis proto į 
srityje: jis mylėjo protą, uoliai: 
įrodinėjo priešingas savo argu
mentams tezes, jei tiktai jos 
buvo galima kiek nors pagrįs
ti protu. Iš tikrųjų argumentai,! 
kuriais jis grindė savąsias te-1 
zes, buvo tokie stiprūs, kad 
jiems priešingi, neišlaikę kriti
kos, seniai liko užmiršti.

Mes gyvename šiandien inte
lektualinio netikrumo klimate, 
"tiesos” dviprasmiškume, skir
tingame ir prieštaraujančiame 
"laisvės” supratime. Gyvename

“Visa, ko kiekvienas šventa
sis su malonės pagalba tikėjosi 
atsiekti — tai laimėti ir pasisa- i laikus, kada vieno tiesa kitam
vinti bent truputį iš 
tuojamų Kristaus turtų”

neišma- yra melas, kada “laisvė*’ vadi-

jais per visą gyvenimą maitinan 
tis, apreikšti kitiems jų nepap
rastą vertę, kad būtų galima lai-

ir» narna tai, kas kitam yra “ver-

tama, kad jos atšaukimas iši mėti dangų.
Italijos buvo visų nuoširdžiai' gventojo paveikslas yra tik 
apgailėtas. Išvykdama iš Itali-! mažas akmenčlis didingos mozai 
jos, tarsi atminčiai, paliko ita- kog kuriog dar niekaa neatbai-
lams savo suredaguotą knygą 
“Šventieji, kuriuos mylirpe” su 
įdomia pačios parašyta įžanga, 
kurioje atsispindi šios nepapras 
tos moters dvasios polėkiai ir 
mintys.

Knygoje yra apie 20 atskirų 
straipšnių, skirtų tokiam pat 
skaičiui atskirų šventųjų, senų 
ir moderniųjų, garsiausių ir cha 
rakteringiausių. Straipsnius ra
šė visa eilė anglosaksų literatū
ros žvaigždžių nuo Eyelyne 
Waugh iki Bruce Marshall, nuo 
George Lamb iki Thomas Mer- 
ton. Bet čia sustosime ties pa
čios redaktorės įžanga.

Kas yra šventasis

Kas yra šventasis? klausia 
Luce. Ir pati duoda tradicinį 
Bažnyčios apibrėžimą, kurio net 
daugelis katalikų nežino, “šven-1 tinį.

gė:Kristaus paveikslo. Visi šven 
tojo žodžiai yra tik silpnas ai
das to, ką Kristus pasakė ir kas 
buvo iš eilės surinkta evange
listų. Visa šventojo šviesa yra 
tik balzgana mėnulio šviesa, ro-

CLARE BOOTHT LUCE

danti į kitą didingą šviesos šal

tasis yra asmuo, kuriam Bažny
čia dėl io gyvenimo šventumo ir 
didvyriškų dorybių pripažįsta iš
skirtinę vietą dangaus karalys
tėje, ir kuris dėl to turi teisės 
būti tikinčiųjų gerbiamas kaip 
dvasinio gyvenimo pavyzdys, ga 
lįs užtarti juos pas Viešpaties 
sostą”.

Suprantama, kad šventieji ne
išsemia visu dvasinių vertybių 
ir šventumo galimybių: šalia vi
sų tokiais pripaž:ntų ir garbina
mų yra daugybė nežinomų. Ta
čiau dėl šventumo tų, kurie yra 
Bažnvčios tokiais paskelbti, ne-

Kaip Kristaus dorybių pasi
savinimas iš Šventojo pusės ga
li būti tik dalinis, taip lygiai da
linė yra šventojo paskirtis. Net
gi šv. Jonas, tas mylimasis Kris 
taus mokinys, nepajėgė perduo
ti visų savo Mokytojo veiksmų, 
juo labiau atvaizduoti visų Jo 
dorybių. “Yra dar daug ir kitų 
dalykų, kuriuos Jėzus padarė. 
Jei kiekvienas iš jų būtų atski
rai parašytas, tai manau, kad ir 
visas pasaulis negalėtų sutalpin
ti tų knygų, kurios reiktų para
šyti”. Šv. Jonas lygiai galėjo 
parašyti, kad Jėzuje buvo tiekgali būti jokios abejonės>. Ju vie- •

ta danguje yra apspręsta,Dievo ■ atsi indėt atskin,0.
teismo, tačiau iu vieta zemsje __ t .., ■ .’ • _ .L se asmenyse, visas pasaulis ne-
dažnai apsprendžiama zmoglS-Į •
ko,o supratimo, kuris nėra pa-1 atvaizdu J ■
stovus. Dėlto kaikurie šventieji t 1
yra labiau “popularūs”, daugiau

KATARSIS
Aš išėjau lą naktį juodą
f tylų ir bežvaigždį sodą.
Sausroj sukepę mano lūpos,
Akmens take valia parklupo.
Jaučiu, kaip gyslose jau džiūsta kraujas;
O Viešpatie, o Viešpatie, maldauju.
Kiek dar tremties dienų 2 
Kuriuo, kuriuo keliu ?

Kaip ugnies stulpas dykumoje pasikėlė • 
Šventasis tėviškės laukų Rūpintojėlis,
Ir gęstanti širdis nualpo gydančiam katarsy,
Kai tarė Jisai man žodžiu begarsiu:
„Tiesa, kad deginantis smėlis sužeidė tau kojas . 
Bet jeigu kelrodžiu šioj dykumoje 
Aš pats įrieš tave stoviu, argi 
Kelionė pdžadėton žemėn taip sunki?“
Kodėl, kodėl sudžiūvusi žolė rasota f 
Kodėl, kodėl ji glosto mano veidą ašarotą ? 
Vanduo? Vanduo?! Gaivinantieji ašarų šaltiniai 
Pagirto sielą ir atleidžia suveržtą krūtinę .. . 
Aure, žiūrėkit tik juodoj nakty 
Citrinos geltonuoja ir aprikosai kvepia medumi 
Mažytis brolis kalibrėlis rado 
Lovelę po lapotu stogu avokado,
Ir aš žaliuoju sodo kilimu
Ramiai į savo tremtinio namus grįžtu.

O kai ir vėlei sesę prie sukepusio asfalto 
Pargriuvusią lenkiuos pakelti,
Aš drąsiai jai šnabždu:
„O, nebijok, brangi, mes einame tikru keliu.“

LOS ANGELES PAVASARIS
Kalnų viršūnėse pavasarinis sniegas 
Liepsnoja sidabru;
Magnolijų žiedai, kaip baltos peteliškės miega 
Po žalių lapų vainiku žaliu.
O rožės (jau tokia mada pavasarinė)
Apkarpė sau kasas. Išsidabinę 
Perliniais vėriniais itališkieji kiparisai. 
Pavasario vonias priiminėja godžiai,
Noriai
Ir rūpestingai plauna 
Raupsuotą kūną visą 
Romantiškieji sikomorai...
Tik lieknos palmės taip flegmatiškai 
Lietuty snaudžia ... Jauną 
Žiedelį „rojaus paukštis“
Krauna.
Ir stiebiasi į augštį.
Kaip paprastai, pagal rutiną,
Nuo žemės sulčių pertekliaus sutinę,
Išsipūtė apsalę
Gelsvi veideliai 
Anemiškų, pavasarinių,
Pietinės
Kalifornijos citrinų.

• Elena Tumienė, mūsų skai
tytojams pažįstama iš eilėraš
čių ir straipsnių literatūrinėmis 
temomis, davė pirmąją savo po
ezijos knygą "Karaliai ir šven
tieji”. Autorės literatūrinis bren 
dimas siekia Lietuvą: ji Kauno 
universitete pradėjo literatūros 
studijas, jas tęsė Vokietijoje ir

• Aloyzo Barono ir Nijolės 
Narbutaitės jungtuvės įvyko 
spalio 12 d. Chicagoje, Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje. Ni
jolė yra Stefanijos (Mikalojūnai- 
tės) ir Vytauto Narbutų duktė. 
Nijolės tėvas buvo Lietuvos ka
riuomenės karininkas ir žuvo 
1945 metais nacių koncentraci-

baigė Immaculate Heart kolegi- jos stovykloj Mauthausene. Su
tuoktuvių apeigas atliko kun. 
dr. V. Rimšelis. Vaišių pobūviui 
vadovavo kun. dr. A. Juška. Vai 
šių metu sveikinimo žodį pasakė 
kun. P. Cinikas, MIC, kun. A. 
Miciūnas, MIC, dr. P. Kisielius, 
red. L. Šimutis, “Laivo” red. 
kun. A. Ignotas, “Marian” rq4. 
Pr. Jančius, kun. P. Patlaba, I. 
Lozaitytė, agr. A. Baltrušaitis, 
inž. V. Naudžius, red. kun. K. 
Barauskas, red. I. Sakalas, St. 
Daunys, kun. dr. J. Prunskis, 
J. Valaitis ir V. Matikiūnas.

Nijolė Morton kolegijoje stu
dijavo pedagogiką, šiuo metu 
dirba Westem Tires įmonės raš
tinėje. Rašyt. A. Baronas ilges
nį laiką dirba “Drauge”. Šį mė
nesį pasirodys jo romanas "Mė
nesiena” ir knyga vaikams “Mė
lyni karveliai”. Naujoji literatų 
jaunavedžių pora apsigyveno 
2242 S. 53 Ave., Cicero 50, III. 
Tel.: OLlympic 6-2782.

• Dailininko Vlado Meškėno 
laimėjimas. Sydnėjiškio (Austrą 
lijoje) lietuvio dailininko Vlado 
Meškėno portretas “Dailininko 
žmona” buvo priskirtas prie de
šimties geriausiųjų darbų “The 
Australian Women’s Weekly” 
žurnalo suorganizuotame tarp
tautinio masto meno konkurse.

Šitas milžiniško tiražo žurna
las kiekvienais metais skelbia 

t; ji suveda draugėn į protėvių' konkursą motinos ir vaiko arba 
vaiko paveikslui nupiešti. Šiemet 
žurnalas už geriausią įteiktą

joje Los Angeles mieste. Metus 
pati dėsčiusi anglų kalbą ir li
teratūrą, gavo stipendiją ir da
bar ruošiasi doktoratui. Perio
dikoje dažniau su savo poezija 
pradėjo rodytis, palyginamai, ne 
seniai, tik nuo 1954 m.

Ši jos poezijos knyga ateina 
su daugeliu formos ir turinio 
naujumų. Kaip jau pati antraš
tė rodo, poetė čia susitelkia ne 
tiek savo vidaus išgyvenimus iš- 

Į sakyti, kiek poezijos spalvomis 
tapyti portretus mūsų tautoje 
ir visoje žmonijoje išaugusių di- 

I džių asmenybių, čia mes randa
me įdomių tipų galeriją, kaip 
Barbora Radvilaitė, Lietuvos 
pirmoji karalienė Morta Biru
tė, Aldona Gediminaitė, Prūsų 
herojai ir herojės, Gražina, E- 
milija Platerytė, Pilėnų moterys, 
Marija Pečkauskaitė ir eilė ki
tų.

Poetė nori lietuviams parody
ti šviesiame šventumo aureolių 
spindėjime mūsų tauriąsias as
menybes, kaip Vydūnas (jo pra 
šydama: “Kai ten Augščiausiam 
Dieviškajam Parlamente/ Svars 
tvs mūs žemės kančią šventą,/ 
Tu paprašyk šviežios ugnelės 
aukurui Rambyne...), kun. Lip- 
niūr.as (apie kurį atsiliepia: 
“Tik milžinai temoka šypsoda
mies kovoti:/ Tiktai šventieji 
gali taip šypsotis). Joninių nak-

gija". Todėl yya neišvengiama 
— jei dar kovojama žodžiais, o 
ne bombomis — mesti sentimen
tus, o grįžti prie proto. Šiandien 
propaganda, tasai irracionaliz- 
mo instrumentas, pakeitė proto 
įrodymo, logikos argumentus. 
Šiandien matome, kaip Babe
lio bokštas, pastatytas mūsų 
laikų filosofų, sugriovė Tiesos 
Rūmus ir aplinkui matome tik 
griuvėsius ideologinio karo. Šio
je kritiškoje būklėje didvyriš
kos ir kilnios šv. Tomo pastan
gos surasti Tiesą, kuri atneštų 

j Laisvę, yra tragiškai aktualus, 
mūsų laikams įspėjimas”.

Šventųjų aktualumas mūsų 
laikams

Toliau Luce rašo:
“Esminis šios knygos uždavi

nys — apšviesti ir nurodyti kai
kurių šventųjų “aktualumą” mū 
sų laikams. Tikimės, kad šie 

i šventieji, čia suburti į draugę, 
į patys įrodys savo aktualumą. 
Misticizmas ir stebuklai,- atgai- 

■ los ir maldos yra bendrieji iš- 
I rinktųjų reiškiniai. Bet tai yra 
paslaptingi elementai, kurie šau 
kiasi jautraus ir išmintingo te
ologo aiškinimų. Aš pasisteng-! 
siu pabrėžti tik tris bruožus, 
kurie turėtų būti aiškūs ir su
prantami ne tiktai tikintiesiems, 
bet ir. skeptikams. Pirma: ste
bėtinas įvairumas ir nuostabus 
skirtingumas šventųjų eilėse. An 
tra: paradoksai ir prieštaravi
mai jų gyvenimą Trečia: pa
saulis, kuriame jie tęsia savo 
misiją per amžių eilę”.

Paradoksiški charakteriai

Išryškinusi nepaprastą įvai
rumą, kurį pastebėjo šventųjų 
eilėse — karaliai ir karalienės, 
elgetos ir kareiviai, proto geni- 
iai ir nemokšos vargšai, avan
tiūristai ir kliauzūros seserys. 
— autorė sako, kad "šventieji 
yra paradoksališki charakteriai. 
Jie su džiaugsmu pakelia tai, 
dėl ko verkia matydami kituo
se. Sau pasirenka tokius kentė
jimus, kurių netgi savo gyvy
bės kaina nedrįstų padaryti ki
tiems. Randa turtus neturte ir

“Kiekviena žvaigždė skiriasi 
nuo kitos savo spindėjimu”, — 

t sako šv. Povilas. Kaikurių šven
tųjų šviesa spindi skaidriau ne- 

“Jokia žmogiška asmenybė ne j gu kitų, o.’ sekant pasaulio rit- 
gali atvaizduoti viso Kristaus, mą, spindi daugiau ar mažiau in 
visu Jo dorybių. Niekas nežali, tensyviai pagal laikus ir epo- laimę skausmuose. O rinktiniau- 
prabilti, kaip prabilo Jis, kiek- chas. Mūsų atominio neramaus si jų vaduojasi dieviškuoju pa

ar mažiau “aktualus”, o kiti lie
ka mažiau žinomi. Tam yra gi-Į 
lauš pagrindo.

vienai žmonių kategorijai, kiek
vienam laikotarpiui, suteikda
mas kiekvieno amžiaus žmogui, 
gyvenančiam skirtingose aplin-Įbuvo paprašyti'pasirinkti šven- 
kybėse, pakankamai šviesos jo, tąjį, apie kurį jie mieliau norėtų 
išganymui. Kristus buvo vienin- rašyti ir kuris būtų tiek artimes

ir nepasotinamo amžiaus žiemą radoksu: “Kas praras savo gy- 
kaikurie autoriai labiau įsižiū- į vybę, ją atras...” Jie ima raidiš- 
rėjo į tą ar kitą žvaigždę. Jie kai paradoksališkai patarimą ir .. , . , , ,. .' . . ... , . • revoliucija, kurią kada nors žmologiškai eina iki paradoksališ- 

kiausių pasekmių”.

i Rambyną daugybę mūsų istori
nių asmenybių, prabildama jų 
lūpomis (pvz. Vydūnas perspė
ja: “Pasigailėtina vr’ to,/ Kurs

garchija, diktatūros ir vadina
masis proletariatas, apšaukda
mas šventuosius reakcionieriais 
ir karų kurstytojais.

Kiekviena idėja turi savo pa
darinius. Tos dieviškos idėjos, 
kurios pripildė šventųjų protus 
ir širdis, turėjo ir turi savo iš
ganingą veikimą istorijos bėgy
je”.

Nenuostabu, kad Luce taip gi
liai įžvelgė šventųjų reikšmę vi
siems, o ypačiai mūsų laikams. 
Ji yra konvertitė. O konvertitai 
atranda katalikų tikėjime tai, 
ko mes dažnai nepastebime.

• Jurgis Navikevičius, MIC,

Yra tikra, kad švientieji ma
žai rūpinosi pakeisti juos su
pantį pasaulį. Jie buvo perdaug 
užsiėmę rūpesčiu pakeisti savo 
vidinį pasaulį. Jie nesijautė pa
šaukti reformuoti Cezarį, bet 
norėjo tik reformuotis pagal 
Kristų. Jeigu jieškosime Šv.
Rašte teksto, kuris paaiškintų 
krikščionybės dvasios santykį 
su pasauliu, tai jį rasime pas 
šv. Povilą: “Dievas buvo Kris
tuje, kad suderintų su savimi 
pasaulį”.

Didžioji revoliucija '
šventieji buvo derintojai, ne 

revoliucionieriai. Tačiau jų pas
tangos per save vesti pasaulį 
prie Kristaus buvo didžiausia po taciją apie tėvų marijohų vie 
litinė, kultūrinė ir ekonominė nuolijos steigėją Stanislovą Pap 

činskį. Disertacija iš istorijos. 
Autoriui pavyko iš Lenkijos gau 
ti daug medžiagos — nuotraukų

nija yra mačiusi. Tai revoliuci-

portretą paskyrė 1,500 svarų 
(apie 3,500 dolerių) vertės pre-

protėvių vėlėms trukdo pagerbt! miją ir papildomai dar 500 sva- 
Augščiausią jį Esimą). ! rų (apie 1,200 dolerių) vertės

premiją už geriausią įteiktą port
Tačiau tuo poetės temų gau- retą, pieštą moters menininkės.

sumas neišsibaigia. Ji moka iš- \ Suprantama, kad tokios augštos 
kalbingai prabilti didmiesčių te- , premijos suvilioja menininkus 
momis (pvz. Kalifornijos a?uo-| vjso pasaulio, šiemet konkur- 
nnie”: “Automašinos plieni- ge dalyvavo 400 dailininkų išnoje”: “Automašinos 
niai vabaliukai,/ Miesto raudo
ni kraujo rutuliukai/ Teka, sku
ba ir juda,/ Ir didmiesčio širdy 
susigrūda...). Daug stipraus ly
rinio momento yra jos tokiuo
se nuoširdžiuose eilėraščiuose, 
kaip “Katarsis”. Vietomis poe
tė palinksta net į pesimizmą 
(“Mano jaunų dienų pasaulis mi 
rė,/ O aš jauna numirt dar ne
galiu...” Ji nuostabiai moka žo
džiais tapyti gamtos peisažą. 
kaip eilėraštyje “Los Angeles 
pavasaris”.

Jos eilėraščių forma dvelkia 
naujumu. Čia daug vaizdumo. 
Pvz. nusakydama mirtiną tylą, 
kurioj sustingo protėvių vėlės,

23 pasaulio kraštų. Premiją lai
mėjo žymus Australijos tapy
tojas William Dobell už įteiktą 
Hellenos Rubinstein (tarptauti
nės kosmetikos firmos savinin
kės/ portretą.

Geriausi dešimt portretų kon 
kurje paprastai yra atrenkami 
ir kilnojamoje parodoje išstato
mi paeiliui visose svarbiausiose 
Australijos meno galerijose.

Turint minty tarptautinį kon
kurso charakterį, lietuvio dai
lininko darbo priskyrimas prie 
dešimties geriausiųjų yra dėme
sio vertas faktas.

Australijos Lietuvių bendruo-

išdrįsta mesti žemėn riešutė- 
Romoje baigia rašyti savo diser ijOt./»e Poetė kalba apie "paty-

ji sumini, kad “net voverėlė ne- menės krašto valdybos suruoš-

nis jų pačių dvasiai, tiek atro
dytų aktualesnis moderniajam 
pasauliui”.

Didžiųjų šventųjų antologija

Tokia yra kilmė tos nepap
rastos knygos, kuri yra specia
li antologija didžiųjų šventųjų, 
parašyta žymių rašytojų.

Luce nepasitenkina vien tik 
pristatyti skaitytojams kitų dar 
bus: ji pati įsigilina į atskirus 
klausimus, kurie jai atrodo ak
tualesni ir kurie ją pačią labiau 
domina. Tuo būdu jos įžanga yra 
drauge ir visos knygos sintezė.

telė pilna ir ryški šventumo švie
sa, kuri kada nors priėmė žmo
gaus pavidalą.

Šventieji visuomet suprato sa 
vo paskirtį kaip Kristaus seki
mo formą, kaip atspindį Jo švie
sos. “Viešpats mus paskyrė būti 
atspindžiu ir pavyzdžiu, rašo šv.
Klara savo testamente, ne tik 
visiems tikintiesiems, bet ir vi
siems. kurie tik gyvena šiame 
pasaulyje”. Tačiau iš kitos pu
sės šventieji skaudžiai juto tą 
nuotolį, kuris skyrė juos nuo 
būti “antruoji Kristumi” (alter 
Christus). Jų kalbos ir raštai 
yra pilni savęs apkaltinimų: jie1 Tai. ka rašo pvz. apie šv. Au-
sakėsi esą "nenaudingi Kristaus 
tarnai”.

"Bijau Karaliaus akivaizdos 
ir Teisėjo sprendimo”, — tai nas 
kutiniai šv. Brandano žodžiai. 
Arba Šv. Bernadeta: “Melski-

gimtiną, geriau neparašytų nė 
mokytasis universiteto profeso
rius. ftv. Tomo Akviniečio as
menyje ji gėrisi ypačiai to šven' griauti seną ir galingą Romos 
tojo proto jėga ir jo argumen-Į imperiją su jos įstatymais, in- 
tavimo stiprumu bei sugebėjimu1 stitucijomis ir papročiais.

Pagaliau šventųjų paskirtis' kuri vyksta ir šiandien ir 
prašoksta jų pačių supratimą, prieš kurią šėlsta tironija, oli- daugelio svarbių dokumentų, 
jų valią ir norą. Jie neužsimoja
pakeisti pasaulį, o tik nori pa
keisti save. Bet tuo tarpu jų 
šventumo išdavos yra be galo 
gilios, ne kartą. įsibrėžusios ir j 
pakreipusios žmonijos istorijos 
kelius.

Keisdami save, pakeitė pasaulį
“Pirmieji krikščionių kanki

niai, kaip Felicita ir Perpctua, 
kurie su džiaugsmu atsidavė žvė 
rių maistui Kolizėjuje, troško 
tik vieno dalyko: mirti su Kris
tumi, kad galėtų su Juo prisikel
ti, Jie būtų buvę labai nustebin
ti ir būtų tikrai netikėję, jei 
jiems kas nors būtų pasakęs, 
kad jų kankinystė yra skirta su-

W. Witkus Seni laivai atoslūgyje

Jomis nuo vilčių nupūstas ir nu
brauktas dulkes”; ji “šiandien 
regi širdim kruvina kaip žydi 
žemėj dykuma”.

Formos atžvilgiu nevengia nei 
kraštutinumų, sakysim — eilu
tės pabaigoje nukerta žodžio 
skiemenį ir likusiu galu prade
da naują eilutę (Pvz. “Iš eže
ro Dubingių rūkas išbrenda/ Ir, 
kaip dvariškis, žemai nusilen- 
kda-/mas, jis kviečia vakarą ir 
tamsumą į žemę...).

Šis eilėraščių rinkinys ne ei
linis, ir jis bus jdomus dauge
liui poezijos mėgėjų.

Ados Korsakaitės paruoštos 
iliustracijos, nors nepraranda 
ryšio su realybe, bet labai pa- 
sinešusios į modernizmą. Kny- 
?a turi 80 psl., išleido "Lietu
vių Dienos”, kaina $2.50.

• Dail. V Jonynas nupiešė 
viršelį premijuotajam Pauliaus 
Jurkaus romanui “Smilgaičių 
akvarelė”.

toje apžvalginėje lietuvių daili
nin meno parodoje prieš ketve
rius metus dail. VI. Meškėnas 
laimėjo pirmąją premiją.

• “Katalikas” — savaitraš
tis, o vėliau dienraštis, sustab
dytas 1917 m., taigi prieš 40 m. 
(buvo pradėtas leisti 1899 m.). 
Jo steigėjai buvo kun. Motiejus 
Kriaučiūnas ir Jonas Tananevi- 
čius Chicagoje, bet laikraštis 
greit perėjo į privačias Tanane- 
vičių rankas. Laikraštis d’Sdavo 
ir religinių straipsnių. I Pasau
linio karo pradžioje 1914 m. vir
to dienraščiu. Kai Chicagoje įsi
kūrė "Draugas” ir virto dien
raščiu, tai “Katalikas” vėl pra
dėjo eiti savaitraščiu iki susto
jimo dienos — 1917 m.

šis laikraštis per savo 18 gy
vavimo metų yra išleidęs apie 
100 įvairių knygų ir muzikos 
veikalų.

• Dali. J. PUipauskas nupie
šė trijų spalvų viršelį Aloyzo 
Barono romanui "Mėnesiena”. 
Knygą leidžia J. Karvelis.
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Prof. S. Dirmantui 70 metų
PROF. S. KOLUPAILA, Notre Daine, Ind.

S. m. lapkričio 2 d. sukanka je

o jis man padėjo panašiai kitos, 400; hebrajų — 2,600; italų — mą, kodėl lietuviškos knygos lei |$ OKUPUOTOS LIETUVOS zonas’ Dėdės ir dėdienės ir eilė
1 smulkesnių kūrinių. Antramerudos okupacijos metu. Nevel- 8,COC: latvių — 600; norvegų— džiamos tokiu įvairiu formatu

tu: sakoma, kad nelaimės dau- 1,600: lenkų — 6,500; portuga- ir dydžiu. Knygų standartaziza- , . mokykloie parašė studijų
giausia suartina žmones. Ir da- lų 1,000; rumunų — 1,500; vimas palengvintų ir leidykloms , . . “Lietuviu dailės draugi- vaizda*: iia taipgi įjungti Ri-
bar, emigracijoje, kartu dirba- rusų — 6,300; serbų — 1,200; ir bibliotekoms. Jei kartais bib- . n mai *r nerimai ir kt.

Nuertingene-Schwaebisch me L Profpaorių draugijoje, Pa slovakų ' — :--------! ' J VClkl& XX pradwJe ’

▼ S Kazimieraitis augštojo- tome — Karo vaizdai, Kelionių

70 metų mūsų garbingam pen-1 ^muende, buvo Lietuvių profe- gaujįo Lietuvių Inžinierių ir Ar- 3,300, ispanu — 8,6C0, švedų — 
sininkui V. D. universiteto pro- šorių draugijos tremtyje pirmi-1 chitpktų sąjungoje, susitinkame 2,600; ukrainiečių — 3,700 ir
F 111 n T ra XI rvrv rJ i-a ** n m n Mr*. II i 1 r n n 1 ( ‘ t I z Tz-I i 1 A 1 / _ _ ... _fesoriui, ats. brigados genero
lui Stasiui Dirmantui. Jis buvo 
plačiai žinomas Lietuvoje, ir da
bar aktingai reiškiasi visuome
niniame gyvenime: rašo, skaito 
paskaitas, dalyvauja lietuviško
se organizacijose.

Gimęs Raseiniuose 1887 me
tais, S. Dirmantas 1908 m. bai
gė Vilniaus realinę mokyklą ir 
1914 m. Maskvos Geodezinį in
stitutą. Nutarė padaryti akade
minę karjerą, priėmė kvietimą 
dėstyti Tomsko Technologijos 
institute. Pirmas Pasaulinis ka
ras pakeitė jo planus: ligi 1918 
metų teko būti Rusijos armijos 
artilerijos karininku. Grįžęs į 
Lietuvą 1918 m., buvo Ukmer
gės aps. žemės tvarkytojas ir v 
miškų urėdas, įsteigė ir vadova
vo matininkų kursams. Nuo 
1919 metų jis tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje, kaip Karo mo
kyklos inspektorius, artilerijos 
inžinerijos, topografijos ir ka
ro teisės lektorius. Nuo 1924 m. 
Augštųjų Karo Technikos kur- 
sų viršininkas, 1926 m. Karo 
Mokslo valdybos viršininkas, 
1927 m. Karo Technikos sky-į 
naus viršininkas, 1929 m. Augš 
tųjų Karininku kursų viršinin
kas. 1933 m. išėjo į atsarga, bet 
grįžo 1935 m., paskirtas Kraš
to Apsaugos ministeriu, 1937 
m. pakeltas brigados Generolu

4,0C0, slovėnų — • lioteka ir norėtų įsigyti kokį ma , 
žesnį plonesnį leidinį, bet dėl 
keisto formato jo negalima įriš
ti su kitais tos rūšies leidiniais

▼ J. Grušo tragedija “Her- ▼ L. Didžiulienės — Žmonos

ninkas. lt/50 m. emigravo į JAV, lr “plieno” korporacijos minė-IYidiš — 6,100
ST, PrieS ScSeriU8 ^'-Cevelanj- «<>«• *> atsisakoma.

ligi pensijos dirbti fabrike me- kusi„g jublliPtu galėtumėm su-1 Clevelando viešoji biblioteka
ohsnikn dariu, ,, kti džiau-smineo įrišimo i *eliasdešimt tom lietuviškų I prenumeruoja Lietuvių enciklo-

fnoh, r r v n J kny?ų- sPaudos kiosko ir tuo-ipediją, Krėvės raštus, yra įsi- 
lasvąj? Liet vą. To tenka pa- metin;n Kultūros fondr> rūnes- »iir>ni^ anaamKiin ninb

kus Mantas” Kauno muzikinia-j kūriniai Lietuvoje išspausdinti 
me dramos teatre susilaukė knygoje "Atgajėlė”; čia sudėti
gražaus pasisekimo. jos: Tėvynės sūnūs,„ Atgajėlė,

chaniko darbą

Man malonu sveikinti mielą 
jubiliatą, nes mūsų gyvenimo ke 
hai susikryžiuoja nuo 1911 me
tų. Drauge studijavom viename 
institute Maskvoje, drauge dės- 
tėm A. Technikos mokykloje ir 
V. D. universitete nuo 1922 ligi

-*

Prof. St. Dirmantas

linkėti ir jubiliato ištikimai gy
venimo draugei poniai Domicė
lei Dirmantienei.

▼ Vaižganto “Raih," du to- Va«i>» ’eislė- ,Juzuk» ,Ne
mai jau išspausdinti Lietuvoje. P«a> Jurgi kepure, Ką as be- 
Pirmame tome yra jo apysa- atmenu, taipgi pjesės: Lietu- 
kos: Nebylys, Žemaičių Robin- vaitės, Paskubėjo ir kt.

metinio Kultūros fondo rūpės-Į gijusi Čiurlionio ansamblio plok 
čiu buvo susitarta teikti vieša- ( steles, K. M. Čiurlionio plokštė
jai bibliotekai lietuviškas kny- (ię> išleistą Clevelando Liet. ben- 
gas. Per visą tą laiką Spaudos druomenės apylinkės. Ir š. m.

spaudos mėnesį biblioteka įsigi-kioskas pristato išėjusias lietu
viškas knygas Amerikoje ar ki-' jį naujausių leidinių už 96 dol. 
tame laisvajame pasauly.Biblio- Visus reikalus su biblioteka ve- 

• L’etuviškos knygos Cleve-1 teka romanų, novelių, istorijų, da Vacys Rociūnas.
lando bibliotekoje. Antroji sa- pasakų ir kitų labiau skaitomų 
vo didumu Amerikoje Public Lib knyZU ima Po du egzempliorius, 
rary Clevelande turi nemaža ir kitų ir po vieną egz. ar visai ne-! 
lietuviškų knygų. Pagal “Cleve- ima- Aišku, biblioteka nesidomi ? 
land Press” (X.16) pranešimą, komunistiniais leidiniais. Neaiš- 
ši didžiulė biblioteka turi net kus šriftas, prasta spauda, ne- 
1,700 tomų lietuviškų leidinių. įprastas formatas, peraugėta i 
Dienraštis rašo: ' “Svetimomis kaina būna didžiausios kliūtys,| 
kalbomis knygų apyvarta Cle- dėl kurių biblioteka neperka kny 
velando viešųjų bibliotekų tink- gų. Bibliotekos vadovybė kele
te žymiai padidėjo”. “Politiniai tą kartų Spaudos kiosko vedė- 
pasiketimai Europoje žymiai pa jui yra išreiškusi nusistebėji- 
keitė ir svetimų kalbų knygų

KRONIKA

spausdinimo vietas. Daug latvių 
knygų dabar perkama Švedijo
je, kaikurios lietuvių knygos 

: gaunamos iš Argentinos ir dau-1
; gelis naujųjų rusų tomų perka 

1944 metų. Man teko pavaduo- wa Vokietiioje, Prancūzijoje ir 
ti kolegą S. Dirmantą Geodezi- New Yorke”.
jos katedroje, kol jis buvo Kraš 
to Apsaugos ministeriu 1935- 
1938 m. Abudu atstovavom Lie
tuvai Pabaltijo Geodezinėje kon

ir pasitraukė po Lenkijos uiti- ferencijt)je HpWnl[yje 1924 me. 
(natutno. Tokia jo karine karje- (ajs. (cn tuVQ sutarta aUjktj
ra.

Kaip profesorius, S. Dirman
tas pradėjo dirbti 1921 m. Kau-

didelius geodezinius darbus ap
link Baltijos jūrą ir pasirašyta 
tam tikra kovencija. Darbai bu

no Augštuosiuose kursuose, nuo < vo atlikti prieš bolševikų oku
raciją ir neseniai baigti skai
čiuoti. Rezultatai parodė labai 
augštą atliktų darbų tikslumą 
;r įeis į mokslo istoriją. Lietu
va garbingai atliko savo parei
gą ir mes turime pagrindo di
džiuotis savo dalvvavimu šiame j pątmsymui 
varbiame tarptautiniame dar-! PR|STATOM 

Visokių Rūšių

1922 m. Lietuvos universitete, 
kaip Geodezijos katedros vedė
jas,, nuo 3930 m. e. o. prof eme
rius. Kartu jis dėstė gendeziia 
Kauno Augštesniojoje Techni
kos mokykloje nuo 1923 ligi 
1935 metu. Vokieč'ų okupacijos 
metu, 1942-1944 m., jis buvo 
V. D. universiteto Statybos fa
kulteto dekanu. Išleido Topogra
fiją 1923 m. ir buvo paruošęs 
Topometrijos kursą, kuris liko 
neišspausdintas.

Nežiūrint augštų pareigų, Die 
vo valia liko gyvas dviejų žiau
rių okupacijų metų. 1944 m. at-1 
sidūrė tremtyje, Reutlingene.
Dirbo Vliko planavimo komisi- bUrnlfc H n K b U d 
joje, dėstė Technikos mokyklo- RADIJO VALANDA

g . Į IS stoties WGES 1,390 k. 'kasdieną 
M nuo pirmądienio iki šeštadienio nuo
I

“Didžiausia knygų kolekcija 
yra vokiečių kalba, būtent, 23, 
000 tomų, antroje vietoje — 
prancūzų su 19,000 tomų ir tre
čioje — vengru su 11,000 tomų 
Kitų kalbų knygos šiaip pas
kirstomos: arabų — 1,600: ar
mėnų — 800; čeku — 7,000: 
bulgarų — 1 C00; kinų — 200: 
kroatų — 1,800; danų — 1,300: 
olandų — 1,400; estų — 200; 
suomių — 2.2C0; graikų — 1,

be.
Daug iškentėta drauge okupa 

rijose ir tremtyje. Didžiausiu sa
vo gyvenime laimėjimu laikau 
r esmingas pastanras apginti ko 
iegą nuo'aziatų planuoto-likimo,

MEDŽIAGĄ

CARR

STATYBAI 
FR NAMU

MOODY

Tel BEUanos 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK

ŪDYTOJAS ift CHIRURGĄ*
' I P^T’VtS GYDYTOJAS)

8925 VVest 58th Street
Vai. Plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo i—4 p .p. 6:30—8:80 
vai. vak. Trečiad. ir ftefttad. 1—4 v.

I P P

VISKAS Hl Fl
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI 

Hl FI FONOGRAFAI 
Kaina nuo $14.05 

III FI TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo $70.95 

HI Fl RADIJAI 
Nnuji Radijai nuo $14.05.

Didelis pasirinkimas elektriškų na
mu apyvokos reikmenų.
— VISKAS GARANTUOJAMA —

Pirkite visados šioje 
moderniškoje parduotuvėje

TCLEVISIOn
Csales - Service)

<av. Ini A. SEMBNAS 
4321 S. Halsted — Cbirfslde 4-5005 
vtdara: kasdien 9—6, pirmadieniai*

1r ketvirtadieniais 9—9 
kioooooooooooooocjooooogooo

S

KAZYS ČESNAUSKAS 
6444 80. TROY ST. 

Telef. tVAlbrook 5-7070 ii 
Oibson 8-4938

e Generalis kontraktorlus nau 
jų namų statybai, Įvairiems re
montams lr namų pertvarky 
mama e Turime didel) patyri 
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus, e Apkainavimai nemo-

8:30 iki 9:16 v. ryte, ir kas pirma
dieni nuo 7 iki 8 vakare, 

įsi j SEKMADIENĮ iš radijo stoties 
* WOPA 1490 k. ir FM 102-3 MC. | 
S 8:30 iki 9:30 ryte.

Td. HEmiock 4-2413 
Ų 7159 So. Maplctvood Ave.. Chicago 29 
W 0<XX><X><KHXXHXXX><><X>O<XH>0O-iX>

LUMBER CO
STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Priataty 
mą Teikiapae Nęmokamai. 

Raštinė atidara kasdien nao 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadienaia iki 3 vai. vakaro

Duoną Ir įvairias skoningas 
bnllratee keps

BRUNO’S KEFYRU
1889-41 8. Litnanica Ave 

TeL CLiffside 4-037$
Pristatome j visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčiame j visus artimuo 
sius miestus.

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublie 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas,
z perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžininga^ ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospeet 6-7960

16 ARTI IR TOLI BAx.DŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7Ui PI. Chicago,

IU. VVAlbrook 5-8063

NUO UŽSISENfiJUSIŲ BEI
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

__ . Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT- 
I VIRI/ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

K** J negali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusloa žaldos 

Į niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi- 
! ru ir skaudžių žaidų uždSklte 

LEOVLO Ointment Jos gydymo 
( ypatybės palengvins jūsų skaudėjt- 
į ma ir galėsite ramiai miegoti nak- 
| ti Vartokite jų tapgl nuo skau- 
I džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
{ niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
31S Taipgi pašalina peršėjimų ligos 

j vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos lr perplyšimų 
tarppiršCių Yra tinkama vartoti nuo 
žžlūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
vlršlnių odos ligų. Le-
gulo Ointment yra 

j parduodama — po 75 
I centų, $1.25 lr $3.50.

Pirkite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse:
Milwaukee, Wis., Ga
ry, Ind. ir Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
derį į —

LEGUTLO, Department D.., 
5618 W. Eddy St., Chicago 84, ūl.

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CHICAOO, ILL1 

Telefonas — FRontier 6 1882

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe
PRFJIN PHOTO STUDIO

(Incorporated)
EDVARDAS OLIS, sav 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7*2481

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI rR CHIKIJRGA1 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima iigoųie pagal susitarime 

. 41 valandos skambinti telefonu 
HEmiock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad u 
šeštad

Rea. tel. URovehlll 0-500$

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad 
užiinrvtn

DR. ANNA BALIUNAS
4KTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius —

6822 South We8tern Avenue 
ai. kasdien 10-12 vai U 7-9 va> 
ak šeštadieniais lo > vai Trečia 
”v>nials uždaryta Kt laiku susltsrii' 

Ofino ’clefonar* PI4 0-3229 
Kės lei<*f WAIbrooli 5-507*

DR. VL BLAŽYS
"LAUCIŲ rR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue

Kampa.. 47-tos Ir Daman Ave
Vai kasdien nuo 6—-8 vai. vak 

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

Telef. ofiso l-Afajcttc 3-OO4S 
Rez.: W M brook 5-3O4S

Tel. ofiso ir buto OLympic $-415$

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th SU Cloero 
Kasdien 1-1 vai lr d 8 vai vak., 

Išskyros trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 1-1210, let 
neatsiliepta, šaukite KEdzle 3-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGl 

4146 8. Archer Ave.
VAL Kasdieu popiet nuo 12-2:30 v 
Vak pirm antr ketvlrt 4-8:80 v 

Trečiad tik susitarua

OR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) > 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIOi.
8PECIALI8TE

1160 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad.. antrad., ketv. Ir renktad 
nuo 1 : vai ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare Trečiad. nuo 
11 vai ryto 1 v. p. p. šeštad 11 
vai ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1100 
Res. tel. U’Albrook 5-3705

Tel. oflao — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 0-4732

R. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstas

Aparatal-Protezal, Med. ban 
4*žai Spec. pagalba kojom 

(Arob Supporta) Ir 1.1. 
Vai.: 3-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 W. 6Srd St, Chicago 29, IU 

Tel. PRospeot 0-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4209 W. 68rd St 
Ofiso teL RElianoe 5-4410 

Reatd. telef. GRovehUl . 0-0017 
Valandos: 1-3 p. m., 6 8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
' Trečiad. lr ftefttad pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2890 
ReMdeocUos: LAfayette $-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
ftefttad. nuo 2 Iki 4 vai., ltskvr sek

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

Vai. kasd 12—4 
Tel. CEntraI 0-2294

5002 West lOth Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vaj 

Tel. TOvvnhail 3-0069
Kitu laiku Ir trečiad susitartu 

Rezid. tel. HEmiock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

fl D A U A P I Tl II R ( (Bendra praktika Ir moterų Ilgos) 
U M t* ■ U R fl > 0fi8M ir „5,.. 5100 g Wegteni Ave

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71 st Street 

(.71 os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 W. 103 St.. Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jki 9 v. vtį
----------------------------------------------------------- Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v.,
d. oflao HE 4-6849 rez H) ‘ 2324 .Išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1

Tel. Pltospcct 8-1223 arba WE 0-567" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr. 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai popiet Ir sulig susitarimu

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

__ Taip pat didelis pasirinkimas naujausių Ir mndernižklauslų 
rakandų, TV, vėsintuvų, ftaldytuvų, peėlų, veidrodžių Ir kt.

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

ROOSEVELT FURNITURE Co 
2SI0 W. Roosevell Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30.

i

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira lld 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laižkus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavinias.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 7 lst Street
^al Pirm k«fvir r>»nxT ,.4 ir 7-9
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutart), 
sekm. uždaryta.______________________

OR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Aveuue 
Chicago 29. III

telefono* REpuhlic 7-49OO
Rezidencija: GRovehilI 0-8101 

Pasimatymai pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

4157 Archer Avenue
i Oflao vai : ouo S-4 Ir nuo 0-8:30 r 

▼ak fteštadienlala nuo 2 Iki 4 popiet
Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Vlrglnla 7-OOSO

Rezldend Joe tel. BEverty 8-8941

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spoc. akuierija ir moterų ligų

2454 West 7 lot Street
(71-oe ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kaadien 1—3 lr 8—8 vai. vak. 
Šešadienlais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. VArds 7—1100
Realdeneljoa — 8T»-wart 3-4011*

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVeat 86th Street
(kampas Halsted tr 86-ta gatvl) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p p. kas 
įlen Išskyrus trečiadienius Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 3-8838, rez. RE 7-3199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS nt CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2500 Weet fiSrd Street

41. Maedlen nuo 8—4 p p Ir T:8» 
kl 9 vai. Trečiad. Ir šeši uždaryta

Telefonas ORovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECI AIJST1
— PRITAIKO AKINIUS — 

/alandoe: 9—iš lr 7—9 ♦. ». pagal 
■įeitarim. Iftakvrus trečiadienius 

2422 W. Marųuette Road 

Oflao Ir buto fel Ol.vmpl, 9-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court. Cicero 
Caadien 10—12 tr 4—7 vai Trečiad 

tr ftefttad. Uk 19—18 vai

Iki 4 vai. popiet.
Tel,: Ofiso — PUUman 5-0780

Buto -- BEverly 8-3946

Ofiso HEmiock 4-6816 
Rez HEmiock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUCilU IR VTDAUS LIGOS 

2745 Weot 69th Street
(priešais Sv. Kryžiaus llgonln*) 

Priima pagal susltarlma

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

(Arti Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 1—ft; T-ft.

ftefttad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
LAfayettc 8-4049 

Namų — CEdarerest >-7780

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečtad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 3487 
W. 02nd St., tel. ResubUc 7-8818.

Ofiso telefonas — Rluhop 7-26M
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
4842 Archer Aveuue 

(Kampas Kedzie lr Archer)
VAL. kaedlen nuo 2:00 Iki 9:00 V. 
Trečiad. Ir eekmad. tik susitarus

Tel. TUrner 3-9902

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

1428 Uroadway, Gary. Indiana

Vai.: pirm. ir treč. 3-8 vai. vak., fteftt. 
10-12 vai. prieft piet Kitu laiku pagal 
BUHltarlmų.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTO PĖDINUS LIGOS 
2745 VVeat 69th Street

Priešais ftv Kryžiaus llgonln* 
Telef REpublie 7-2990 

7AL: Pirm antr. Kert., penkt 
nue 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—3:00 

| fteftt nuo 3:00—4:00. Trečiad. Ir
! kitu taiku susitarus telefonu

DR. ANT. RUDOKAS. Opt 
Tikrina akla Ir pritaiko akinio*, 

keičia stiklas Ir rėmas 

14MI 8 Oalifornia Aro. .YA 7-7MI
Vai.: 10 ryto Iki R vak. (trečiad ni 
larvta) šefttsd 10 ryto iki 8 v o. p

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. Gib. 8-019.*'

DR. V. P. TUMASONIS
CHIKI RGAS

2454 West 7 lst Street
(71st Ir Camrbell Ave.)

Vai.: plrmad. ir ketvirtad. 6—9 v. v. 
Antrad. Ir penk 1—6; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKI SKItlJA Ir MOTERŲ
LIGOS

2524 VVest 69th Street 
(69-os Ir Mnplcvvood Ave kampas) 
Valandos: nuo 1—4 Ir 6—8 vak.
Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRospeet 0-9400
Rezid. PRospeet 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfitė)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue 

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

Tel. ofiso Vieton 9-1581
Rez. Vlctory 2-0712

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weot Slot Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvl, 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 0-8 v.v ftefttad 1-4 vai popiet

Tel. ofiso PR. J-0440, rez. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
3TPVTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 iki 8 v. 

Trečtad. Ir ftefttad. pagal autam

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 0-0267, rez. PR. 0-J05S 

Rezid. 0000 8. Arteslan Ave.
VAL 11 v. r. Iki S p. p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virft 25 m<*tų patyrimo
Tel. YArda 7-189* 

Pritaiko aklnlur 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weet S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 4 Iki 8, tre 
člsd. nuo 10-12, penktad. 10-2 ii 
ftefttadlenlala nuo 10 Iki 2 vai p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą, kuri. 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo lr skaudančių akių karščio 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys 
t*. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausiu, 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
1 mokvklor valkus

4712 Sonth Aahland Ave 
Tel. YArda 7-1878 

Vai 10:80 Iki 7 v. vak ftefttad 10:8* 
Iki R vai. Bekmsd ir treč uždara
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ŽEMAIČIŲ KULTŪRININKAS
15 m. kaip mirė knygnešys A. Vytartas

PR. PAULIUKONI S, Worcester, Mass.

Tradicinė klaida

“Aušros” ir "Varpo" ideolo
ginių kovų metu susidarė pažiū 
ra, plačiai lietuvių tarpe paskli
dusi ir dažnai kartojama, kad 
tais laikais tautinį lietuvių są- 
moninimo darbą vežė išimtinai 
veik vieni pasauliečiai inteligen
tai, o dvasininkai ėjo tik iš pas
kos arba veik priešingai — va
rė nutautinimo akciją.

Istorinė tikrovė reikalauja,

me, jį išleido. Buvęs uolus lietu
viškos religinės literatųros ra
šytojas ir skleidėjas — knygne-' 
šys kun. A. Vytartas — savo 
gyvenimo dienas baigė psichiat-1 
rinėje ligoninėje, mirė 1932 m.' 
vasario 9 d. z į

Uolus rašytojas ,

Kun. A. Vytartas, kaip ir jo 
pirmtakūnas kun. M. Sideravi-

naziją lietuvių kalbos negirdė
jo: oficiali buvo rusų, o neofi
ciali lenkų kalba. Gimnazijoje 
artimai susidraugavo su Jonu 
Mačiuliu, būsimu poetu Mairo
niu, kuris taip pat buvo kilęs iš čius, buvo nepaprastai gilaus ti- 
lenkiškos aplinkos, tada apie a- kėjimo, didžiai pamaldus, kūnu 
nuo metu lietuvišką Jono Mačiu ir dvasia atsidavęs katalikiškai 
lio įtaką negali būti nė kalbos, i idėjai, lš gilaus religingumo ver 
Bet jiedu paliko artimi draugai žėsi noras kuo daugiau apašta- 
visą gyvenimą, tad vėliau tgalė- lauti, kuo plačiau skleisti Dievo 
jo Maironis paveikti kun. A. Vy- žodį, ypatingai kai rusai visur 
tartą tautiniu atžvilgiu. Taip persekiojo katalikų tikėjimą. Re

“Meilės pinaklio” dalyviai
Los Angeles, Calif. pastatytos Jurgio Gliaudos komedijos “Mei
les pinaklis”, kuri buvo pasirinkta Balfo vakarui, dalyviai: iš kai
rės į dešinę —» sėdi Juozas Andrius, Gražina Raibienė, Vidman
tas Variakojis, Jadvyga Dovydaitienė ir Jurgis Gliaudą. Stovi: 
Vladas Gilys, Juozas Kaributas, Žibutė Balsytė ir KaZys Sakyskad ta tradicinė pažiūra būtų Pat jara tur6j° iUkos ir iž kai* llginis motyvas buv« produk-

gerokai koreguota. Tiesa, buvo 
senosios kartos kunigų, kurių 
vieni abejingai žiūrėjo į tautinį 
lietuvių veikimą, kiti ar grynai 
religiniais sumetimais, nes to 
meto dauguma inteligentų pa
sauliečių skelbė bedieviškas ar 
socialistines mintis, ar susida
riusių lenkiškų tradicijų moty
vais priešinosi tautinei veiklai. 
Bet ne vieni kunigai buvo tokie, 
buvo nemažai ir pasauliečių in
teligentų, kurie dėl geresnio duo 
nos kąsnio išsižadėjo savo tėvų 
kalbos ir tautybės: buvo patai-

myninės Pagirių parapijos kilęs tingos gyvenimo veiklos aksti 
kun. A. Dambrauskas, taisęs Vy nas. Jautrus, tarytum "visas 
tarto raštų kalbą ir buvęs jo ge- buvo nupintas iš paerzintų ner- 
ras bičiulis. Atrodo, kad kun. vų”, nepaprastai energingas. 
A. Vytartas pirmą kartą su lie- karšto temperamento, kaip vie- 
tuvių kalba susipažino tik Kau-! sulas bėgiojo šen ir ten. Suėjęs 
no kunigų seminarijoje, kur tuo'su savo konfratrais skubiai ir 
metu lietuvių kalbą dėstė prela- linksmai kalbėjo vis apie religi- 
tas, vėliau vyskupas, A. Bara-! nės spaudos reikalus. Jis ki- 

1 nauskas, o homiletiką kun. Ka- i tiems beveik nedavė išsitarti, o 
zimieras Jaunius. Baranauskas jis pats vis dėstė, aiškino, įrodi- 
paveikdavo klierikus ne tiek sa- • nėjo.

laikė jau minėtas Adomas Mik
lius. Tai tik keletas žinomų kun. 
A. Vytarto padėjėjų, daug dau- 

I giau tų "spaudos apaštaliukų” 
liko nežinomų, už kiekvieną žy
gį, susijusį s u lietuviška spauda 
grėsė kalėjimas ar ištrėmimas, 
tad niekas viešai nesiskelbė ir 
nesigyrė, kad dirbo šventą lie- 

| tuvišką darbą — platina lietu- 
| viską spaudą.

iš policijos pusės: grėsė ištrem
ti į tolimuosius Rusijos kraštus. 
Už pasakytą Joniškyje per atląi 
dus pamokslą apie pirmųjų krik 
ščionių persekiojimą rusų poli
cija prikibo; ji tą pamokslą pri
taikė spaudos draudimui, nors 
nė vieno žodžio apie tai nebuvo 
užsiminta. Nucaudė vietos klabo 
ną, kad leido sakyti, o pamoks
lininką, kad sakė. Vieną kartą

ilgai tvėrė. E. Weyeris S. Kuše- ma, nors sunki šienapjūtė. Jau- 
liausko pinigus išeikvojo, ban- nas, sveikas, jis švaistėsi lietu- 
krutavo, spaustuvę pardavė J. viškąja knyga, kaip kirtėjas dai 
Schoenkei, pas kurį vėliau kun. giu. Ir džiaugės, nuolat džiau- 
A. Vytartas ir S. Kušeliauskis gės, nesiliovė džiaugtis, jog gau 
spausdino savo knygas. A. Mik- na daug darbo”.
liūs uoliai ir vykusiai tarpinin
kavo tarp žemaičių rašytojų ir 
Tilžės spaustuvininkų: rankraš
čius saugiai nugabendavo į Til
žę ir atgabendavo “iškeptų py

vo patriotišku nusistatymu, kiek Kun. A. Vytartas, būdamas ragų» įšgjiigusiems lietuviškos talaudamas, visus savo padėjė- 
savo pasakojimais apie senovės inteligentiškas ir talentingas, SpauciO8.
Lietuvą, jos piliakalnius. Kun. 
K. Jaunius darė įtakos ir kaip

kūnų rusų valdžiai .lenkų dvari-| dėstytojas, ir kaip aiškus lietu- 
ninkijai ir net išdavikų. O vis) via patriotas. Jis žavėte žavėjo
tik jie nenustelbė, neužtemdino 
patriotų inteligentų veiklos. 
Taip pat atrodo, kad ir kaiku
rių kunigų} nelietuviški žygiai 
neturėtų uždengti tautiškai su
sipratusios kunigijos tautinės 
veiklos. i

Jau 1911 metais Vaižgantas 
viename laiške skundėsi: “Man 
labai dyvai, kad svietiškieji mū
sų pirmeiviai, kiek kartų rašo 
apie didįjį lietuvių subruzdimą, 
labai mažai vietos tepaskiria 
mums, “klerikalams”, o tuo tar
pu mes kurkas daugiau esame 
nuveikę tautos susipratimo dar
be”.

Ir kunigas Juozas Rimeikis,

savo klausytojus gražia iškalba, 
giliu lietuvių kalbos pažinimu ir 
jos idealizavimu. Be to, didelės 
reikšmės turėjo klierikų lietuviš 
kam nusistatymui, žymių Euro
pos mokslininkų filologų lanky
masis ir pas Baranauską, ir pas 
Jaunių. Lietuvių kaimo jaunuo
liams darė didelį įspūdį, kad 
rusų persekiojama ir niekinama 
lietuvių kalba pasaulio moksli
ninkų yra branginama. Kaip tik 
Vytarto buvimo seminarijoje me 
tu (1882-86) Kauno Kunigų se
minarijoje pradėjo rodytis pir
mosios tautinio susipratimo kre

vakare Baisogaloje policijos u- 
Žinoma, rinktiniai “apastaliu- . . .., * . . riadnikas su žandaru užpuolė j)

kai” buvo davatkėlės, tretmm- , - .. ,. , . ,krėsti. Jis turėjo savo kamba-
kės ir tretininką,, kuriuos kun..ryje vįrtuvą sllįndyti „apašta.
A. ytartas nu turėjęs sugestio- kukaras'. įįu8jaukęa svečių krė- 
navo veikti, nelaukdamas nė JU tikų kun A Vylartas nuJavg

'T*?'.. 18 tar^81tU' apsidžiaugęs, pasiryžo juos pa
rėjo didelj pasitikėjimą, del jo vaiįinU arbata Pajjiauk6
didelio dievotumo ir gražių jo .. . , . . ., , •* j naitę, nuo stalo surinkęs rank*
pamokslų buvo nepaprastai ger ... ... . . ...f. .... f .... i rasčius sukiso i virtuvą, liepe
biamas, tad jo liepiami ir įsako
mi ėjo ir darė. Vaižgantas paša 
koja, kaip jis dar naujokas ku
nigų seminarijoje, kun. A. Vy
tarto buvo sužavėtas ir įtrauk
tas į lietuviškos spaudos apaš
talavimo darbą: “Ėjau jam pa-

x . .. ,. . dėti jau nebenoromis, bet kad
Būdamas pats užsidegęs lietu- . ..., . .negalėjau neiti liepiamas, užke-viskos katalikiškos spaudos rei- \ ° „

kalu, sugebėjo ir kitus uždegti,'
patraukti, sužavėti. “Pats apaš- Į Kurioje tik parapijoje vikara

vo kun. A. Vytartas, ten ir jos 
apylinkėse jo liepiami ir užkerė
ti apaštaliukai skleidė lietuviš
kas knygas ir švietė Lietuvos

jus meiliai vadino “apaštaliu
kais”. Tai jiems patikdavo: taip 

Kun. A. Vytartas, pašventęs jįe įmdavo jaustis einą apašta- 
daug darbo ir lėšų krikščioniš- iavįmo pareigas. Jų pasišventi- kaimą, tiesdami kelią ne tik re-

nalaus, bet ką gero rado lenkų • ka* lietuviškai idėjai, religiniam mui nebuvo krašto ir galo” (Vai Ilginiam sąmoningumui, bet ir
kalboje, tą vertė į lietuvių k. ar- žmonių šviet. bei dorinimui, jo-, žgantas). Iš Ylakių parapijos tautiniam susipratimui,
ba iš lenkiškų knygų darė kom- k*os karjeros nelaukė, jokio pel gdė Bonkalė už knygų sklei-

bet greičiausiai dėl savo kuklu
mo ųeišnaudojo savo galvojimo: 
jis nesiėmė kurti ką nors origi

piliacijas. Ką spėjo, pats rašė, no iš to neturėjo. Kaip ir kiti a- 
o kur nespėjo, pasinaudojo kitų no me^° lietuviškos spaudos tie 
pagalba, ragino visus rašyti ir kėjai kunigai, taip ir jis visą
skleisti žmonių tarpe. Jis palai
kė artimus ryšius ir didžiuoju 
knygnešiu kun. M. Sideravičiu- 
mi.

savo uždarbį, kurį vikarauda
mas gavo, padėjo knygoms. Jis 
parašė ištisą krūvą knygų, ku
rių buvo išleista po kelias lai-

Nuolatos buvo žandarų sekamas

Rusų revoliucija ir žandarai 
gerai žinojo užsidegėlio kun. A.

dimą buvo dvejiems metams iš
tremta į Rusiją, daug iškentėja, 
bet nė vienu žodžiu neprasitarė, 
kad ji kun. A. Vytarto knygų Vytarto veiklą, susijusią su lie-
platintoja. Vienas senelis iš Šiau tuvišką spauda, nuolat jį sekė, 
lėnų buvo badu marinamas ir bet niekada jo nepagavo su lie- 
kankinamas, kad prisipažintų e- tuvišką spauda. Atrodo, lyg Ap

jį išnešti ir “užkaisti”. Tarnaitė 
ir užkaitė, tik pirma išėmė’rank
raščius ir gerai paslėpė, taip, 
kad policija nieko viduje nebe
rado. Sunkiausias persekiojimo 
dienas kun. A. Vytartas ir iš
gyveno Baisogaloje: čia prie jo 
kibo ir Šeduvos stačiatikių šven 
tikas, ir vietos policija, kad mo
kykloje sumažėjo mokinių, kad 
nekalbama neliturginė rusų įves 
ta malda už carą ir panašiai.

Vienas iš Vytarto persekioto
jų — antstolis Isajevičius, gra
sinęs jį ištremti, pirmas už iš
eikvojimą valdžios pinigų pate
ko į Sibirą. Sunkiose ekonominė 
se sąlygose atsidūrus, kun. A. 
Vytartas nusiuntė jam pinigų 
priminti, kad katalikų kunigai 
nekeršija. z”

Kun. A. Vytartas buvęs ne
paprastos energijos ir uolumo 
kunigas, produktyvus lietuviš
kos spaudos kūrėjas ir didelis

Didžiausias jo spaudos bendra ^as’ be^ Pabs kny&U autorius , ______ _____„ ___ „____  ___.... —____v-__o___ jt-___________
darbis buvo Serafimas — Lau- nebuvo Pačiai žinomas. Niekur | neįg^avė. Palangiškė Ona Pieš- Vilniaus generalgubernatūroje į rusų valdžios persekiojimų, liė-

sąs kun. Vytarto agentas, bet vaizdos saugomas buvęs. I knygnešys sugebėjęs išsisukti iš

savo ant parašytų arba, geriau sa
kant, išverstų ar kompiliuotų

rynas Kušeliauskis, visą 
gyvenimą ir turtą pašventęs lie
tuviškoms religinėms knygoms knygų nėra padėjęs savo pavar 
rašyti ir spausdinti. Kun. A. Vy- dės ar inicialų. Jis tik ten buvo 
tartui esant Baisogaloje, buvo lab&i popularus, kur jis dirbo: 
sulipdyta trijulė, daug nuveiku- žmonės jo knygas skaitė, su di-gždės; įsteigtas laikraštukas

“Lietuva”, susipratę lietuviai) si lietuviškos spaudos labui. Ap džiausiu atsidėjimu jo ugningų

kalė uoliai tarpininkavo tarp jo vardas buvo įsakmiai įrašy- tuvių tautai atliko didelę religi- 
kun. M. Jurgaičicfeir Vytarto, o tas. Policija nuolatos teirauda- nę ir tautinės kultūros misiją, 
pačiame Mosėdyje rūpestingai vosi apie jį, žandarų viršininkas į Jis yra vienas iš daugelio ano 
platino raštus .Kazimieras Ra- dažnai atvažiuodavęs jieškoti meto gražių pavyzdžių, kaip rei 
manauskas. Tarp Tilžės spaus- priekabių, bet nieko nepešdavęs.1 kia kovoti už savo tautos refrgi- 
tuvininkų ir Vytarto ryšius pa- Daug nemalonumų turėjo patirti nes ir kultūrines vertybes.

klierikai prie stalo ar pasivaikš- 
rusų valdžios buvęs internuotas čiojant pradėjo kalbėti lietuviš.
Kretingos vienuolyne, kad nelei- Jei Vytartas ir neišmoko
do Šiaulių gimnazijos lietuvių geraj lietuvių kalbos, tai bent

/katalikų mokinių eiti į cerkvę 
melstis, 1929 m. “Tiesos Kely
je” priminė lietuvių visuomenei, 
kad nereiktų pamiršti ir spaudos 
draudimo meto mokytojų kuni
gų, kurie rengdami vaikus prie 
pirmosios Komunijos, reikalavo 
mokėti bent skaityti lietuviškai.

Didelį kunigijos indėlį į lietu
vių tautinio sąmonėjimo darbą 
liudija ir šiais metais kelios gar
bingos sukaktys: 70 metų nuo 
“Šviesos” pąsirodymo, 50 metų 
nuo kun. A. Dambrausko išleis
to pirmo, taip plačiai apėmusio 
lietuvių tautinį, politinį ir kultū
rinį gyvenimą, žurnalo “Draugi
ja”, 50 metų nuo didžiojo knyg
nešio kun. M. Sideravičiaus mir
ties, 60 metų nuo žymaus Vil
niaus krašto švietėjo ir knygne
šio kun. Silvestro Gimžausko 
mirties ir 25 m. nuo Žemaičių 
švietėjo ir knygnešio kun. An
tano Vytarto mirties.

Iš kun. A. Vytarto gyvenimo

Kun. A. Vytartas yra dar dau 
giau užmirštas ir mažiau žino
mas. kaip lietuviškos spaudos tie 
kėjas ir žymus knygnešys pirm
takūnas ir vėliau buvęs jo spau 
dos bendradarbis kun. M. Side- 
ravičius. Jei ne Vaižgantas, tai 
vargiai ką nors apie kuklų lie
tuvių spaudos darbininką ir lie
tuvių švietėją žinotume.

Kai jau buvo praūžusi antro
jo sukilimo banga per Lietuvos 
kraštą ir naujai paskirtas Vil
niaus generalgubernatorius Mu
ravjovas statė kartuves bausti 
sukilimo dalyviams, 1863 m. 
gruodžio 3 d. bajoriškame Su- 
radgalio kaime, Ančiškio valsč., 
Panevėžio apskr. Vytartams gi
mė berniukas, kuris per krikštą 
gavo Antano vardą. Kaip bajo 
raitis pagal ano meto buvusią 
tradiciją augo lenkiškose sąly 
gost- Ir atvykęs į Kauno gim-

sukrus draudžiamos spaudos a- 
gentas Dominikas Miklius iš Vi
duklės parapijos atgabeno iš

pamokslų klausė. Jam nereikėjo 
jieškoti žodžių ar minčių pa
mokslui, mintis plaukė paskui

Prūsų spaustuvininką E. Weye- ntintį, kaip upės srovė. Pasako- 
rį. Tas, berinkdamas Tilžės spau Ja» kad kartą atvykęs į svečius 
stuvėse . lietuviškus tekstus, bu- Vaižgantą į Mosėdį, kur ank 
vo pramokęs lietuviškai ir susi- i sčiau vikaravęs, Velykų naktį, į 

buvo kunigų seminarijoje kaip pažinęs su katalikų tikėjimo tie ka* žmonės visą naktį budi ir ne

įsigijo lietuviškos dvasios, kurią 
vėliau išėjęs į kunigus skleidė 
savo parašytomis knygomis. Jis

tik tuo laiku, kada pirmas lietu- i somis. Pamatęs, kad Tilžės spau 
viškas laikraštis “Aušra” prade 1 stuvėms daugiausia pelno duoda 
jo eiti. Kai tautinės “Aušros” ' Didžiosios Lietuvos kunigai,
spinduliai buvo užgesę, 1886 m. 
gruodžio 8 d. A. Vytartas buvo 
įšventintas į kunigus ir išėjo į

spausdindami religines knygas, i 
panoro pasipelnyti. E. Weyeris 
su L. Arnoldu sudarė spaustu-1

lietuvišką parapiją skelbti Dievo vės bendrovę ir pradėjo spaus- 
mokslą ne tik žodžiu, bet ir ras- dinti lietuviškas knygas. Propa- 
tu, lietuviška knyga, kuri tuo gandos reikalui beveik pusvel- 
metu rusų valdžios buvo laiko- čiui spausdino periodinį laikraš- 
ma dinamitu, sprogdinančiu ca- tį “šviesą”. Atvykęs į Baisoga- 
ro imperialistinius planus. lą pas kun. A. Vytartą, E. Wey

Kun. A. Vytartas vikaravo po eris sutiko pereiti į katalikų ti- 
dvejus metus Mosėdyje, Baiso- kčjimą. Tuo įgijo didesnį kun. 
galoje, Klovainiuose, Joniškyje A. Vytarto ir S.-L. Kušeliaus- 
ir Kupiškyje, buvo filialistu Ža- kio, taip pat atvykusio į Baiso- 
rėnuose-Latvcliuose, 1899 m. pa- Į galą, pasitikėjimą. Kun. A. Vy- 
skirtas klebonu į Tauragės Nau tartas savo raštus, o Kušehaus- 
miestį, o revoliucijos metu kie- kis raštus ir pinigus “Knyginį 
bonu į Leckavą, pačioje Pakur- amžiną banką lietuviškos rašlia- 
šėje. Čia susirgo ir gydėsi ku- vos” sudėjo į E. VVeyerio ran- 
nigaikštienės Oginskienės lėšo- kas. Tik gaila, kad ta trijulė ne- 
mis Varšuvoje. Po operacijos -------
pagijęs, kaikurį laiką kapelionu 
nepagydomų paralitikų prieglau 
doje Varšuvoje, 1909 m. grįžęs 
dvejus metus buvo Liepojoje, pu 
sę metų Rygoje, dvejus metus 
Šiauliuose ir 1914 m. išvyko į 
Odesą, čia buvo didelė lietuvių 
kolonija ir jo darbas buvo vai
singas. Iš ten grįžo tik 1919 m. 
bolševikų kalėjimo išvargintas, 
silpnas ir ligonis. Kiek pasigy
dęs Karo ligoninėje gyveno Kė
dainiuose pas giminaitį kun. Jo
ną Meškauską. Būdamas nepap
rastai jautrus ir veiklus, kiek
vieną dalyką labai išgyveno, y- 
patingai suardė nervus bolševi
kų kalėjime, kur kiekvieną die
ną atvesdavo naujus kalinius o 
senus išvesdavo sušaudyti. Ir 
kun. A. Vytartas buvo nuteistas 
sušaudyti, tik tūkstančiai pro
testų sulaikė, nes pradžioje tero 
ro bolševikai atsižvelgė su visuo 
menės nuomone. Palaikę kalėji-

turi ko veikti, kun. A. Vytartas i 
sakęs pamoltelą apie Kristaus 
kančią dešimtį valandų.

Spaudos apaštalas ir 
apaštaliukai

“Aš gerai nusimaniau, jog 
knygas parašyti ir jas atspaus
dinti, tai pusė darbo; antra pu
sė — jas paskleisti”... Taip ra
sė Vytartas spaudos bendradar
biui Vaižgantui. Todėl kun. A. 
Vytartas parašęs ir išleidęs kny 
gą rūpinosi ją ir paskleisti lie
tuvių tarpe. Jis skleidė visą lie
tuvišką literatūrą, kurią jam ve 
žimais siuntė Palangos kapelio
nas, buvęs vienas iš žymiausių 
knygnešių, kun. Marcijonas Jur
gaitis. Kun. A. Vytarto spaudosl 
platinimą Vaižgantas taip api
būdina: "Vytartui tai buvo link

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

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

žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti u 
taisyti.

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

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių 

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus

Mes pasirengę padėti Jūsų giminėms 
Lietuvoje ir Sibire

MES SIUNČIAME VISKĄ KA JŪS PAGEIDAUJATE. 
Jūsų patogumui kalbame įvairiomis kalbomis.

pamušalai. 2 poros kojinių, 2 pr. vyr. kojinių 
A 1 Medžiaga penkiems vyr. kostiumams 3 Vi yard. 
kiekv. ir pamušalai. 2 poros kojinių,
2 pr. vyrų kojinių, 2 skarelės
A 2 Medžiaga trims vyr. kostūmas 3'/į yrd. kiekv.

Pamušalai trims kostiumams
A 3 Oda 2 poroms aulinių batų su priedais augštos kokybės

Medžiaga dvejiems vyr. kostiūmaims.
Dveji pamušalai,
2 skarelės

A 4 Medžiaga trims vyr. kostiūmams su pamušalais.
Medžiaga trims moteriškiems kostiūmams, 4 yard. kiekv.
2 poros kojinių
2 poros vyr. kojinių
1 Skarelė

Jūsų patogumui Jūs galite rašyti visomis kalbomis

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH. President 
JUSTIN MACKIEVVICH, 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.
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#47.00

#76.00

#81.65

AL'S EXPORT-IMPORT GIFT PARCEL SERVICES
243 Granby Slratl, Hartford, Connectlcut

Telephone CH 22609

Standard Federal Savings
■rali
M

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
( Archer Ave. at Saeramento) 

PHONE: Virginia 7-1141
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Klaipėdos krašto švietėjas
A. a. dr. Kazys Trukanas

MARTYNAS PURVINAS, Chicago, III.

Iš Klaipėdos gauta žinia, kad 
rugsėjo mėn. 18 d. dr. Kazys 
Trukanas, buvęs Klaipėdos Vy
tauto Didž. gimnazijos direkto
rius, po sunkios kepenų ligos at
sisveikino su šiuo pasauliu, su
laukęs apie 65 metų amžiaus.

Dr. K. Trukanas kilęs iš Vil
niaus krašto, Švenčionių apskri
ties. Vakarų pasaulio universi
tetuose studijavo senąsias kal
bas ir istorijos mokslus. Įsigi
jęs filosofijos daktaro laipsnį, 
jis 1925 metais atvyko j Klaipė
dą ir, Pranui Mašiotui prašant, 
direktorija jį paskyrė Vytauto 
Didž. gimnazijos mokytoju. Kai 
1928 m. P. Mašiotas pasitraukė 
iš gimnazijos vadovybės ir išė
jo j pensiją, direktorija pasky
rė dr. Trukaną gimnazijos di
rektorium. Šias pareigas jis ėjo 
iki 1939, kada Hielerio Vokieti
ja okupavo Klaipėdos kraštą.

Gimnazijos rūmai
Kai dr. Trukanas perėmė gim

nazijos vadovybę 1928 metais,

naują gimnaziją Palangoje. Jis 
išvyko į Kauną prašyti Švieti
mo ministerijos pagalbos, o aš 
apie tai painformavau vyresnių 1 mokytojas.
klasių mokinius. Švietimo minis- į Visose didesnėse vietovėse
teris sutiko su dr. Trukano pla- imta steigti lietuviškas mokyk- į 
nu ir tų pačių metų rudenį Pa- las. Direktorija susirūpino ir 
langoj buvo atidaryta gimnazi-
ja. Apie 100 buvusių Vytauto ,
Didž. gimnazijos mokinių, slap
tai perėję sieną, susirinko Pa
langoj tęsti pradėtus mokslus, 
dr. Trukanui vadovaujant.

Lietuviškų mokyklų steigimas
Dr. Trukanas nepasitenkino 

vien gimnazijos darbu. Mes ma
tome jį vadovaujančiose vieto
se kultūriniame ir politiniame 
Klaipėdos krašto gyvenime. Kiai 
pėdos krašto direktorija vokie
čių rankose, mokyklose ir toliau 
dirbo senieji mokytojai. Nors 
pusė jų kalbėjo lietuviškai, tik
tai kelios dešimtys prisitaikė 
pr e naujos padėties ir dėstė 
savo mokyklose ir lietuvių kal
bą. Nors didžiausia Klaipėdos

gimnazija buvo dar ne pilna ir što gyventojų dalis kalba lie- , 
dirbo mokytojų seminarijos pa- luv*škai, jaunimas ir toliau auk- 
talpose. Mokinių skaičiui kas- Ujamas vokiečių dvasioj. Prie
met didėjant, darbas vis sun
kėjo dėl patalpų stokos. Karto
tinai prašė Trukanas direktori
jos, kad statytų gimnazijos rū
mus. Bet direktorija visiškai ne
buvo suinteresuota lietuvių kil
mės vaikų mokslinimu ir atsi
sakė statyti gimnazijai tinkamas 
patalpas.

Po ilgų derybų ir didelių pas
tangų direktorija sutiko išlaiky
ti gimnaziją su sąlyga, jei Švie
timo ministerija pastatys rū
mus. Nelengva buvo įtikinti ir 
Šv. ministeriją, bet bendras lie
tuviškas reikalas nulėmė ir 1934 
metų rudenį gimnazija persikė
lė į naujus rūmus. Rūmai, ku
rie nenukentėjo nuo karo audrų, 
su moderniškomis klasėmis, fi
zikos ir chemijos laboratorijo
mis, muzikos klase, iškilmių ir 
sporto salėmis, yra gražiausias 
paminklas dr. Trukanui.

Nacių okupacijoje
1928-39 mokslo metais gimna 

zija turėjo apie 600 mokinių. 
1939 m. kovo 20 d. vokiečių ka
riuomenė užėmė gimnazijos rū
mus. Kelias dienas vėliau vokie
čių policijos viršininkas dr. Boet 
chej išsikvietė dr. Trukaną ir 
mane ir pareiškė, kad gimnazija 
uždaryta ir jos rūmai konfis
kuoti kariuomenės reikalams. 
Jis taipogi pareiškė mums, kad 
betkokia lietuviška veikla Klai
pėdos krašte uždrausta. Mums

tokios padėties Klaipėdos kraš
tas niekados neįsijungs į Lietu
vos tautinį ir politinį gyvenimą. 
Centro valdžia čia buvo bejėgė, 
nes švietimas buvo direktorijos 
rankose. Dr. Trukanui pata
riant, vietos veikėjai pasiryžo 
eiti Vilniaus lietuvių keliu ir 
1926 metais Klaipėdoje įsteigta 
Klaipėdos Krašto Mokyklų drau- į 
gija. kurios vyriausias tikslas 
buvo aprūpinti lietuvių kilmės 
vaikus lietuviškomis mokyklo-Į 
mis. Pirmąją valdybą sudarė 
prof. dr. Gaigalaitis, dr. Kazys į 
Trukanas, Jonas Valaitis, Jokū-Į 
bas Stikliorius ir Adomas Bra-I 
kas. Pirmininku išrenkamas 
prof. Gaigalaitis, o vicepirminin
ku — dr. Trukanas. Tose parei
gose jis išbuvo iki 1939 metų. 
Per visą laiką valdybos suma
niausias ir veikliausias narys bu' 
vo dr. Trukanas. Pirmoji mo- i

MEAT & POULTRY 
COLONY MEAT MARKET f

2433 W. 63rd St.
FRESH DRESRED GRADE A

Pan ready frying chickens 29c. Ib.
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Nauja mostis ir tabletės atnaujina 

rUt| kenkiantiems nuo

ARTHRITIS - RHEUMATISM
fti nauja kombinacija, AMERPOL, 

skubiai palengvina sąnarių uždegi
mo sukeltą skausmą, paraudimą lr 
sumažina skaudančių raumenų suti
nimą, kur) sukelia arthrlns Ir rheu- 
matlsmas. Mostis: Skubiam paleng- 

.. vinlmui reikia jtrinti ryte ir vakare. | 
ĮSejUS IŠ direktorijos rūmų, dr. | Tabletės: Ilgesniam palengvinimui. 
Trukanas ilgai tylėjo; jis man ^,^lo2 tab,e"s 3 kart 1 dien* pO| 
atrodė suvargęs, susenęs. Užėjo- Mostis, »8e; Tabletes, ts.&o pas 
mc į kavinę aptarti padėtį. A-į Xe: va"'t’n‘nk* arba Aluoae va,"t*' 
pie 350 vietos kilimo tautiniai Shimkus, ssoi s. Halsted 
susipratusių vaikų liko be mo
kyklos. Ypatingai mums rūpėjo 
vyresnių klasių mokiniai. Kaip 
jiertia padėti? Reikėtų juos per
kelti į Didž. Lietuvą. Bet kur?

Dr. Trukanas sumanė steigti

«wintenEiiaKKKiKiKininnRmo(imao(iORK

VIKTORO KO C I O O S 
UetavIMts gazolino stotis Ir aute

Dargis, 2462 Marquette Blvd. 
Pullman's, 11254 S. Michigan 
Kartūnas, 2458 W. 69th 
Otidewell’s. 8557 W. «3rd 
Blestek, 3000 So. 52nd.
Sikytas, 2635 W Blst 
Lmvlcki’s, 5558 8. Pulaski 
Kopec, 5108 W Fullerton 
Rakus, 3201 S. Halsted 
Arba raSyklfe tiesiog j 

AMERPOL, »57 N. Ashland Avė.. 
Chleago 22. III.

a aa aa a a/v/aaaaaaa/v

Cicero

Atliekami motoro remontai, lygi-
nimo. dažymo darbai lr keičiamo* 4 BICNiULTS <,t„ek»

dalys -rlrrnuntvmus bei pervežimui
CALL-ME-MOTORS CO * tolimu ir ąrtimn atstumu

B7M 8. VVESTERN AVE PR 9-9M Rj<,h<in 7 TfVTš
«wwwwwwwwwwwwwwwwwww«UW>*W****'W

6715
Chicago 36.

L f, ASIONAS J“.,
Priima moteriškų kostiumų Ir paltų užsakymu. 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami lamo 
kėjimui. Jie toli pralenk’" savo kokvbe gatavu, 
r nigimt kainuoia ,

SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 632L

QOQO<XHXXX>0<XXXXXX>000<X><XX)<XXXXXXXXXX>tXX)000<X«KKXXXV

I»r K. Trukanas

kykla įsteigta Pagėgiuose, kuri 
išaugo iki pilnos gimnazijos ir 
kuriai vadovavo Liudvikas To
nas, Marijampolės gimnazijos

pradėjo kelti savo reikalavimus. 
Bent vienas mokyklos mokyto-1 
jas pi ivalo mokėti vokiškai, pa
talpos turi būti bent 2,80 m. I 
■tugščilangų plotas turi būti’ 
penktadalis grindų pločio. Sta-! 
tyti savo mokyklų draugija ne-l 
ga'ėjo. Reikėjo rasti ūkininkų, Į 
kurie sutiktų pertvarkyti dalį 
tavo namų ir išnuomotų draugi- j 
jai. Sunkus tai buvo darbas, ku- i 
rį tekdavo atlikti dr. Trukanui, Į 
Jonei Kybrancui ir man. Su ma
lonumu prisimenu gražius šeš- 
iadiemus ir sekmadienius, kai 
mes išvykdavom į kraštą jieš- 
koti patalpų savo mokykloms ir 
rinkti tėvų parašus naujai mo
kyklai, nes reikėjo bent 15 tėvų 
parašų, kad direktorija sutiktų 
leisti įsteigti privatinę mokyklą. 
Malonu buvo žiūrėti, kaip dr. 
Trukanas surasdavo bendrą kai-1 
bą su ūkininkais. Darbas ėjo

(Nukelta į 7 psl.)

>!
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Lietuvių Prekybos Namai
Prekės be brokų, sugadinimų, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

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

fcSsjSŠy** .-z*?

VISOS PREKES JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausi ag 
pasirinkimas siuntimui į užsienį, taipgi ir savam vartojimui.

Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 
KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ............................................... $4.50

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

•o colių vilnonėe medžiagos ir “flannel** vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ............ .................................$1.89

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

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

vieno pirkiniu virš $20.00 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

PraSome aiškiai Įsidėmėti adresą — I3OO SO. UNION —, nes Stein 
Teactile yra tik šioje vietoje lr jokių skyrių neturi.

1 Mokas į rytus nuo Halsted St-. l1/^ bloko į pietus noc 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 

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

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

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

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

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

YERKES HARDVVARE
Telef. GRovehilI 6-9314 

Elektros Reikmenys — DAŽAI:
DI'TCH ROY; MARTIN SENOUR tr kt.

KOTO N <lažai, kuriuos gailina naudoti 
Ir lietingame ore — lyjant.

6822 So. Western Avė., Chicago 36, III.
Pas mus galite apmokėti elektros tr gazo sąskaitas.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

fr Paskolos Ouodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

5245
CHICAGO SAVINGS 

S Wostern Avė.
LOAN ASSN.

Chicago 36. III
CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.

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

2555 w 47tb * Chicaoo 32, III

DISTRICT SAVINGS & LOAN ISSN.
7470 9 Kaktod Chicago 8. IU

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN
1447 s 49th Ct . Cicero 50 PI., tel TO 3-8131 37

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN
l«nn <5 Haktmi St . Chicago 8 III

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 Paniško stiliaus, riešuto medžio, ar šviesaus mahogany parduodami po $600.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už.......................... .................................................... $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir įvairiausių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% — 

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 mahagetai, (patingų 

stilių Nevv 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, llotpolnt lr kitų .............................................................................................................................. $159.00
Virimui Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai .......................... ..................................................................$89.00
GASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Siegler, Queqer nuo .......................................... $99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RCA, General Electric, Zenith ir kitu 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 h,, palūkanų su mažais (mokėjimais.

Kas Turi Gėrę Skonį — viską perką pas Lieponį

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

Kitom die-Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9-30 vai.

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5

i
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GEN. RAŠTIKIO ATSIMINIMAI
Pastabos dėl pulk. Bironto kritikos

J RAPSYS. Chieago, UI,

“Naujienose” tilpo pulkininko 
Bironto parašyta gen. Raštikio 
atsiminimų kritika. Jeigu nebū
tų prieš pavardę žodžio “pulki
ninkas”, tai pamanytum, kad 
koks nors kaimo žmogelis, ne
mėgstąs gen. Raštikio, ėmė ir 
parašė tokj rašinį, kuris nėra 
nė kritika, o tik gen. Raštikio 
moralinis įžeidimas. Tokia kri
tika žemina ir karininko ir žmo
gaus vardą.

Jeigu, kaip pulk. Birontas ra
šo, p. Meškauskas nutarė, kad 
neverta dėl gen. Raštikio atsi
minimų lieti rašalą ir gadinti po

I

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGC. ILLINOIS

mokslo metus, daroma vadina
moji “Schluszreise” (baigiamo
ji, paskutinė kelionė), t. y. pra
timai lauke, į kuriuos atvykda
vo iš centro (Lš Berlyno) ir žy
mesnieji generalinio štabo ka- 

blogai informuotas. Netiesa, kad'! Ar tai nėra egzaminai

belikę? Ypač tokiam vadui va- perdaug kišo savo nosį ten, kur

gen. Raštikis per visus pusla
pius “bubnija”, kad baigęs vo-Į 
kiečių generalinio štabo akade
miją. Pasako tik ten, kur reikia 
pasakyti. Netiesa, kad tai buvo 
paprasti kursai, kuriuos baigė 
g n. Raštikis. Tai buvo labai rim 
ta karo mokslo institucija, į ku
rią su pavydu žiūrėjo kitų vals
tybių generaliniai štabai, į ku
rią svetimšalių nepriimdavo (lit?
tuviams vieną kartą buvo pada- karininkai galėtų prilygti vokie-

Tai labai rimti egzaminai

Vokiečiai neduodavo diplomų 
nei saviesiems, nei svetimša
liams, nesegė ant krūtinės aka
demijos baigimo ženklų, bet, vi
sus klausytojo darbus susuma- 
vę-sudėję, padarydavo išvadą: 
tinka generalinio štabo tarny
bai.

Ir vargu rasime pasaulyje vai 
stybę, kurios generalinio štabo

Gauna $75,000 premiją

Danų fizikas dr. Niels Bohr (kairėje) gauna pirmą “Atomai tai
kai“ premiją $75,000 VVashingtone. Paveiksle yra JAV preziden
tas Eisenhovveris ir Massachusetts technologijos instituto prezi
dentas J. R. Killian, kuris yra tos premijos komiteto pirminin
kas. Premijos lėšos iš Fordo fondo.

čių gen. štabo karininkams. Tie
sa, karą vokiečiai pralaimėjo, 
bet gi pralaimėjo ne vokiečių 
generalinis štabas, bet atsisėdęs

ryta išimtis). Vokiečiai oficialiai 
nevadino tų kursų akademija, 
neš tai draudė Versalio taikos 

pienų, tai aš noriu tuos pačius i sutartis, bet savo programa bu- 
žodžius pasakyti ir dėl pik. Bi-, ve pranašesnė už kitų valstybių! prie valstybės vairo diktatorius
ronto kritikos. Taigi, neliesiu vi-1 akademijas. Ne pavadinime, ži-Į-fanatikas Hitleris, kuris, labai 
sos kritikos, o paliesiu tik tas i noma, ir esmė. Prancūzai savo i mažai nusimanė politikoje, <dar 
mintis, kurios sąmoningai ar ne
sąmoningai iškraipytos, ir tas 
mintis, kurios pik. Bironto pa
brauktos ir kurios ypatingai už
gauna gen. Raštikį ir kaip žmo
gų, ii kaip lietuvį, ir kaip ka
riuomenės vadą.

akademijos irgi nevadina aka- mažiau nusimanė strategijoje, o 
demija,- o tik “Ecole de guerre” I užsimojo pavergti visą Europą, 
(karo mokykla), čekai — Skola i Nors klausytojams-svetimša- 
Valečna (irgi — karo mokyk- liams sunku buvo konkuruoti su
la).

Kariuomenė ir religingumas
Pulkininkas Birontas rašo:
1. Dievotumas su karingumu

Mokslo dalykų mokėjimą vo
kiečiai irgi kitaip įvertina; jie 
mokėjimo nežymi, kaip mes, 
prancūzai ar čekai, trejetukais, 
ketvertukais, penketukais. Jie 
turi savo įvertinimo sistemą: tin

res. derina. Toksai dievotas ka- ka tas karininkas generalino šta 
ro vadas, kaip mūsų Raštikis,Į bo tarnybai ar ne. Prieš II-jį 
neabejotinai rūpinęsis daugiau Pasaulinį karą vokiečiai konkur 
savi sielos išganymu, negu ka- so keliu siųsdavo į generalinio 
riuomenės reikalais ir todėl ka- štabo kuinus geriausius iš ge- 
riuomenės vado pareigoms jisai riausiųjų (taigi tik penketukus 
visai netinka”. Nesutinku: kiai-, iš visų dalykų teturinčius). Mū- 
dinga išvada. Dievotumas su ka sų kariuomenės vadovybė buvo 
ringumu tik tuomet nesiderina.1 pasiuntusi irgi ne pačius blo- 
jeigu skelbiamas karas pavergti giausius. Toje laidoje, kurią bai- 
kitas tautas. Bet jeigu ginamės, • gė gen. Raštikis, visi vokiečių 
jeigu kovojame dėl tėvynės lais- klausytojai buvo I-jo Pasaulinio 
vės, tai dievotumas ne tik kad karo dalyviai ir visi “Geležinio 
derinasi su karingumu, bet dar kryžiaus” ordino kavalieriai; tai 
ir daug padeda : daugiau pasi- gi ir teoretiškai, ir praktiškai 
aukojimo, daugiau drąsos, dau- visai gerai paruošti. VokiečiaiI
giau ištvermės ir pasiryžimo. Pa 
vartykime istorijos lapus. Prisi
minkime Konstantiną Didįjį, pri 
siminkime žodžius: “Tuo ženklu 
(kryžiaus) nugalėsi”. Ir nugalė
jo. Rusu kariuomenės vadas ge
nerolas Kutuzovas irgi buvo la
bai religingas žmogus, bet re
ligingumas nė kiek nesutrukdė 
jam sunaikinti garsiojo Napo- 
lecr»o armiją. Ir daug panašių 
pavyzdžių galima rasti istorijo
je. Netrukdė ir gen. Raštikio re
ligingumas rūpintis kariuomenės 
reikalais ir, atvirai kalbant, nie
kas kitas nėra tiek daug pada
ręs kariuomenės mokymui ir a p 
ginklavimui, kiek jis yra pada
ręs.
Gen. Raštikio išsimokslinimas

2. “Raštikis per visus savo 
knygos puslapius bubnija, kad 
baigęs vokiečių generalinio šta
bo akademiją, tuo tarpu patsai 
rašo, kad tai buvo paprasti kur
sai. Čia reikia pažymėti, kad mū 
sų karininkai, baigę karo aka
demija? Paryžiuje, Briuselyje, 
Pragcje, visi pristatė diplomus 
su pažymėjimais. Raštikis pri
statė paprastą Bescheinigung 
(liudymą), kad lankė kursus be 
jokio nurodymo, ką jicai ten stu 
diiavo ir kokius pažymius gavo 
ir bendrai ar kokius egzaminus 
išlaikė”.

Šiais žodžiais pik. Birontas tik 
klaidina skaitančiąja, visuomenę 
ir sąmoningai, o gal ir nesąmo

ningai, žemina tą vokiečių karo 
mokslo instituciją, kurioje mo
kėsi gen. Raštikis. Rašau “o gal 
ir nesąmoningai” dėl to, kad ga
lėjo pik. Birontas būti ir labai

vokiečiais, bet gen. Raštikis, 
kiek žinau, buvo įvertintas kaip 
“labai didelės vertės žmogus, 
lektorius, vadas”.

Apie gen. štabo karininkus
3. “Rikiuotės skyriaus virži-( 

ninkas iš pradžių atsisakė per
kelti jį (gen. Raštikį) į gene-j 
ralinio štabo karininkų ginklų 
rūšį”.

Neteisinga informacija. Gene-I 
ralinio štabo karininkų ginklų 
rūšies visai nebuvo; buvo tik ge
neralinio štabo karininkų korpu
sas. Vėliau ir tas korpusas bu
vo panaikintas. Visi karininkai, 
baigę generalinio štabo akade
mijas, buvo paliekami savo gink 
lų rūšyse, o suteikiamas buvo 
baigusiesiems tik generalinio šta 
bo karininko vardas

4. "Raštikis, anot jo paties, 
geriausiai baigęs vokiečių gene
ralinio štabo akademiją”.

Netiesą pik. Birontas sako 
Gen. Raštikis niekuomet nėra

vokiečių generalinio štabo aka
demiją.

Žodžiai iš kaimo moters žodyno
5. “O ką per tą laiką padarė 

baigęs vokiečių “gen. štabo aka
demiją” gen. Raštikis? Gi nie
ko. Per tą visą laiką jis daug 
plepėjo, plepėjo ir dar kartą ple
pėjo”.

Tai negražūs, užgauną gen. 
Raštikį žodžiai, paimti iš kaimo 
moters žodyno. Ten Raštikis ne
plepėjo, bet — kur reikėjo ir 
kada teikėjo — kalbėjo. Taip ir

specialių egzaminų nedarydavo.
Bet beveik kasdieną taktikos ar 
karo istorijos rašomieji darbai 
ir nuolatiniai pratimai lauke — 
ar tai nėra egzaminai. Baigiant sakęs, kad jis geriausiai baigė

euseo
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CANOPIES

SEI.F-'TORINO
DOOK

siūlo šias

naujas idėjas
PAGERINIMUI

NEMOKAMOM INFORMACIJOM BEI 
NEMOKAMIEMS APSKAIČIAVIMAMS 

SKAMBINKITE 
ANdover 3-6500

“REVERSE CHARGES” Ift CHICAGOS 
ARBA PRIEMIESČIŲ

Naujas grožis ir patogumai jflsų namams au 
šiais pagal užsakymą pagamintais

RUSCO GAMINIAIS
SIETELIAI .. AWNINGS 
.VERANDŲ UŽDARYMAS 
“CASEMENT” LANGAI 
PATIO UŽDENGIMAI
Galima pasirinkti iš gražių “doeorator" spalvų 

“baked-on Enamel Steel" -pliene. 
Taipi>at galima gauti ir aluminijaus.

INTFRIOR A KXTER. PAIMTINO 
|jead and Oil »2 per Gost, per Min
dos?, aerapt-d, puttled. chom- brand 
palnt. Kestdential, Industrial. Coin- 
mercial. We spectaltz** in ehnrehee, 
m'IiooIh, convents, reetorles, semtna- 
rtes, Kokpitais, orphanages, etc.
Work guaranteed. Eree estlmates. 
Call KEdzle »-7078 — Days oi 

VAn Buren d-2005 Eve’a, Fa t. M. S.
COMBINATTOK

W1NDOW

Amerikiečiai perka 

daugiau RY’SCO gami
nių negu kilų firmų ui 
la-t kokia. kalnas.

TUOJAU PAT ĮTAISOME
JOKIO ĮMOKEJIMO

LENGVOS IftSIMOK ĖJIMO SĄLYGOS

Duoalme naujus arba 
grąžinsime pinigus. Jei 
nebus ka.lp skelbiama.

fiARANTCOJA 
flOOH IR H SEK KEPI Nei

IŠTIRKITE APIE RUSCO

AMEBAS
MARQUETTE 

PHOTO SLPPLY
Gifts for Camera Fans—Autho- 
rized Dealer of Kodak, Ansco, 
Leiea, Bolex, Revere and Bell 
& Howell.

8814 W. 6Srd Street 
PRospeet 6-8998

Gausite geriausią kokybę bei patarnavimą he joldo ekstra 
primokė jimo

' I I C 0 B F 0 I A T E DI II C 0 I P 0 I A T E D 

2 NORTH Ist AVENUE maywooo. iu. Fl 5-4500

dovaujant, kaip Raštikis”.

Argi gražu karininkui taip žc 
minti kariuomenės vadą. Ju' 
gen. Raštikis nė kiek neblogesnir 
buvo už kitus mūsų generolus. 
Kariaujant nykštukui su milži
nu, aišku visiems, kas iš nykš
tuko belieka, nežiūrint kas va
dovautų. Reikia stebuklo, kat 
nugalėtum milžiną. Bet gen. Ra 
tikis neskaito gi savęs stebuklą 
dariu.

Gen. Raštikio autoritetas
7. “Raštikis jokio autoritete 

ir neturėjo ir turėti negalėje 
Svarbiausia Raštikio paliuosavi 
mo priežastis buvo ta, kad ji:

tereikėjo kišti”.
Netiesa. Gen. Raštikis auto-

’iieta galėjo turėti ir turėjo. Jo 
utoritet&s šiek tiek krito, oku- 
lavus Lietuvą bolševikams, bet 
•.epriklausomybės laikais gen. 
taštikio autoritetas buvo gan 
’idelis. Gen. Raštikis iš prigim

ties kuklus žmogus ir niekuomet 
nesikiša ten, kur nereikia. Jei 
jis būtų buvęs toks, kaip pik. 
Birontas suko, tai jis, turėdamas 
tariuomenę savo rankose, būtų 
atsukęs valstybės vairą visai 
rita kryptimi.

8. “Likę “Kardo” numeriai
’monių buvo pradėti gaudyti. 

(Nukelta į C psl.)

kiekvienas lietuvis patriotas da
rė. Juk mes visi (su labai maža 
išimtimi) kalbėjome. Sunku ne
dejuoti, jei skauda; sunku ne
kalbėti, jei nebegalima pakelti 
režimo retežių; sunku tylėti, kai 
matai tokį didelį tautos nepasi
tenkinimą. Gen. Raštikis kalbė
jo, bet daug ir padarė. Jo dar
bų neminėsiu, nenurodysiu, nes 
tie, kurie sąmoningai nenori ma 
tyti arba, kad nematytų, užsi-i 
riša akis, nematė tų darbų anks 
čiau, nemato jų ir dabar.

6. “Ir kas tada iš mūsų būtų

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES _ VVALBROOK 5-8202

OCT. 31 NOV. 1-2

SELF
SERVICE

MONNET THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
COURVOISIER Three Star Cognac Fifth $4.98
GRAND ARMAONAC 21 yr. old 

Imported Brendy Fifth $4.98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

CINZANO VERMOUTH
Dry or Svveet Fifth $.|39 |

ASSORTED GERMAN MINĖS
Case of 12 bottles

Filo, ggc '
$1 1.45 J

HARVEV’S GOLD CAP
Imported Port Mine Fifth $1.69 |

IMPORTED LIQUEURS — RASPBERRY, 
STRAMBERRY, STREGA, and others, Fifth $2.89
CURACAO LIQUEUR Fifth $3.59 |
ANISETTE I,IQl’EUR Fifth $3.09

atliekame dideliu; Ir irvžua automobilių remontai. Lyginimai, da 
žymaa Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalia 

Sinclair gazolino stotin “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A Stanevičius, Sav

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

----------------------- —\
ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ

PRISTATOM J VISAS MIESTO 
DALIS TUOJAU PAT

Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televizija ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2M« Wwit Tlst Street PRospeet 8-5S74

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ

T

tM) LOA5 
ASS’N 

LAtayette 8-1089
CRANE SAVINGS

3555 MEST 47th STREET
B. R. Pietkievvicz, prea.; E- R- Ftetkienvlea, aekr. Ir advokatas

tinkam* aukštus tllvldentltie. lietetamc ė—kilis. Parduodame lr perkam 
valst) hCs bonun Taupytojams patarnavimai Bemokamai

,-radčkite taupysi atidarydami sukalta filaudlen. Apdrausta Iki BIO,000 

O 9rarbo valandos pirmad. ir ketvirtad 
° *ki * ''“I

tki 8 vai. vakare 
•<■ o iki vidurdieni*

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

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti ild $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiomia 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. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

AS*■ LBLJH K-
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRtntier 6-1998

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, HI Fl 
TELEVIZIJOS nuo $9500

DUMONT, RCA, GE. ZENITH, EMERSON, SONORA,
BLAUPUNKT, GRUNDIG, MOTOROLA. VM IR KIT, 
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.

Atdara kasdien Iki b vai., pirmad u seiv iki s vai Sekm uždaryta

MIDLAND
Savings and Loan 

Association
. SiNsui

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENOROVi

4038 Archer Avenue Tai. la3-«7tv 
AUGUST SALDUKAS Fr.il da e

SS

MOVIMO

NAUJI 0/001 TOO/TAI- NAUJAUSI KPAUSTTMO {PAN/T/AI 
net/ metų patyrimas-Pt6us ipsa±imn6as patarnavimas

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

fHF BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Cbieagch Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos Jsikftrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo Ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję tanpinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą ild $10,000.00, augštą dividendą, bet lr daugel) ldtų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gratiausių ir moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje,

Lietuviai gyvenantiej už Chicagos ribų, nežiflrint kurioje Suvienytų 
Valstybių daly> jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl Informacijų Mflsų turtas $21.000.000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadieni nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 ild 2 valandos po pietų.
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DTENRASTIS DRAUGAS, CHTCAGO TLLTNOTS .Šeštadieniu, 1957 lapkričio 2

KRONIKA • Dail. Povilas Puzinas spa*
lio mėnesį su vos vienos savaitės 

• Pagerbti “Karaliai ir šven- pertrauka laimėjo net dvi pre- 
lieji”. Jauna, bet didelio dėme- mijas už savo paveikslus dvie- 
sio verta, poetė Elena Tumie- j°se parodose.

net po 50 litų ir daugiau. Net ni-, debiutavo su pirma savo kū-’

Raštikio atsiminimai
(Atkelta iš 5 psl.)

Už vieną numerį buvo mokama

ir čia neiškenčia nepasizyręsi, b()S knyga ..Karaliai ir šven- 
Kas gi ten galėjo būti parašy-1
ta? Nagi nusiskundimai, kad ja' proga iy57 gpalio 26 f 

gaunąs kaip kariuomenės vadas j vakarc pas autorę, jų namuose 
jiermažai. To mažojo žmogelio , ^og Angeles, įvyko knygos gar- 
toksai didelis įsidrąsinimas ir jog artimųjų susirinkimas, 
dar didesnis apetitas prie pini-i Autorė didžiai širdingais žo- 
go pagaliau visai išvedė prezi- i tįsiais pirmąjį “Karalių ir šven- 
dentą iš kantrybės ir jam buvo tųjų’’ egzempliorių įteikė epo- 
nasiūlvta atsistatvdinti” chiniam lietuvių tautos poetui

• Kun. Stasys Yla Europoje 
pasiliks galbūt iki šių metų pa
baigos. įvairių Europos miestų, 
bibliotekose ir archyvuose ren

ka medžiagą apie Šiluvą. Jau 
aplankė Paryžių, kur nemažai 
medžiagos rado lenkų bibliote
koje, ra Jo medžiagos Muenche- 
ne ir dabar ilgiau pasidarbuos 
Romoje. '

Okupuotoje Lietuvoje
▼ Lietuvos Valstybiniame a- 

kademiniame operos ir baleto
teatre atnaujinta “Rigoletto”. 
Operą pastatė režisorius A. 
Zauka, dirigentas A. Kalinaus
kas, dailininkė — R. Songailai- 
tė, Džilda — E. Čiudakova, Ri
goletto — K. Šilgalis, Hercogas 
— A. Kučingis.

dose. Kaip tik prieš metus jis 
yra laimėjęs premiją u . savo kū
rinį JAV Profesionalų Meninin
kų lygoje, kurios jis yra tikruo
ju nariu.

• Pranciškus Bizauskas, OEM 
yra miręs 1937 m. spalio 27 d., 
taigi šiemet sueina 20 metų nuo 
jo mirties. Aktyvus pranciško
nas, bendradarbiavo ne tik lie
tuvių, bet ir latvių spaudoje. 
Kretingoje buvo sudaręs slaptą 
lietuviškų knygų platinimo cen
trą spaudos draudimo laikais. 
Drauge su nubaustais už lietu
višką veikimą lietuviais kunigais

— P. Dogeliu, J. Jasinskiu, J. 
Stakausku, P. Kavaliauskų ir 
Skripka redagavo ir leido lietu
višką mėnesinį religinį laikraš
tį “Kryžius”. Jo pastangomis 
lietuviai pranciškonai atgavo pro i 
vincijos teises, atsiskirdami nuo Į 
Silezijos provincijos. Atstatant į 
Lietuvos nepriklausomybę, lan-1 
kvdamas kaimus organizavo sa- j 
vanorius. Buvo redaktorius “Šv. 
Pranciškaus Varpelio” ir parašė 
eilę religinio turinio knygų. Mi
rė turėdamas 76 m. amžiaus.

• Dr. V. Cukuras Romoje rū
pinasi savo disertacijos išleidi
mu.

▼ A. Vienuolio “Iš mano at
siminimų’’ išėjo atskiru tomu 
Vilniuje lanksčiau buvo išspaus 
dinta jo “Raštų” šeštame to
me). Redagavo P. Margevičius, 
319 psl., tiražas 10,000. Atsimi
nimai daugiausia autobiografi
niai, apie Vienuolio vaikystės 
laikus, gimtąjį kraštą, sutik
tus žmones.

▼ J. Macijausko knyga “Už 
liaudies laisvę" neseniai išleista 
Vilniuje. Jos literatūrinis bendra 
darbis yra J. Butėnas, red. Mar
gevičius, knyga turi 528 psl., 
išspausdinta 15.000 egz. Aprašo 
mi raudonosios armijos “lietu
viško junginio” žygiai pereita

me kare. Apibūdinamos dalinio 
kovos, minima eilė pavardžių.

▼ Mok. A. Kanmnausko kny
ga "Žemaitijos augstuma” ruo
šiama spaudai. Joje aprašomos 

i Žemaitijos istorinės vietos, ar
chitektūriniai pastatai ir kt.

Viena premija dailininkui bu
vo paskirta už jo paveikslą “Mo 
delis“ Long Island Meno lygos 
rudens parodoje. Tai jau trečioji 
dailininkui tekusi premija per 
gana trumpą jo dalyvavimą tos 
sąjungos parodose ir darbuose. 
Puzinas yra tos sąjungos narys 
ir tos sąjungos tarybos kursų 
dėstytojas. Šiai sąjungai įš lietu 
vių dar priklauso Česlovas Janu
sas ir William Vitkus.

Kita dail. Puzinui spalio mė
nesį tekusi premija yra už jo 
paveikslą “Pamirštoji gatvė”. 
Su šia premija dailininkas gavo 
ir 30P dol. pinigais. Jam buvo 
paskirta ta premija, kaip paro
dos kataloge nurodyta, už da
barties aliejinę tapybą. Tai buvo 
The Aliied Artistą of America,

pasiūlyta atsistatydinti

Bernardui Brazdžioniui, kurio 
nuolatinę paramą ir globą jos 
eilėraščiams visad taip gyvai ir 
stipriai jautusi. Be jo paskati
nimų kažin kaip negreit būtų 
pasirodę šie eilėraščiai puslapių 
lankuose.

Antrąjį knygos egzempliorių 
gų. Mažas pagal* ūgį, bet didelis jteĮkė knygos leidėjui Antanui 
pagal savo darbus. Ir Napoleo- ^kiriui. Jam autorė taip pat nuo 
nas buvo mažo ūgio, bet istorija širdžiai išreiškė didžiąją pade- L , paroda kuri vyko New
minės jį per amžius. Pulkinin- j,°S i® Yorke Nationalinės akademijos
kas Birontas, tiesa, didelio ūgio, I leidžiant. Menka nauda tiems po galerijogp Cia dailininkas daly 
bet ar nuveikti darbai taip di- etams ir kūrėjams, kurių rank- -- ....

raščiai tūno stalčiuose, nepri-
simušdami pro leidėjų reikala
vimus. Antano Skiriaus išlei
džiamos knygos yra meniškai

Tai didelis užgavimas gen. Raš 
tikio ir kaip žmogaus ir kaip ka
rininko; tai negražus prikišimas 
tauriam žmogui gobšumo. Netie 
sa, kad jis gyrėsi. Tas mažasis 
žmogelis (kaip pik. Birontas ra
šo neva pajuokdamas ūgį) ne
turėjo didelio apetito prie pini-

Kas savanoriu eina į mirtį, tas 
nejieško pinigų

9. “Pasirodo, kad pinigas jam 
buvo viskas ir kad jei ką darė, 
darė ne dėl Tėvynės meilės, bei 
dėl pinigų”.

SIUVAMOS MAŠINOS
Naujos lr vartotos. Išsimokėtinai. 

AtVyksime į Jūsų namus ir patikrin- 
Kime jūsų siuvamų mašinų nemoka
mai.
SINGER SEH’ING MACHINE CO. 
34 j 5 S. Halštctl FRontier 0-3UO5

Siųskite dovanas ank 

sti Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefonuo 

kitę. ar .parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.
vavo kaip svečias ir turėjo di
delę kompeticiją. parodoje da
lyvaujant apie trims šimtams 
žymių visos Amerikos dailinin
kų, jų tarpe ir visai eilei Natio-

m u i -i nalinss akademijos narių. ApieToliau buvo knygomis apdo- _. , , .•ši? parodą, kuri buvo tos orga-

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll

Pagelbėkite Dabar Savo 
Giminėms,

Draugams ir Pažįstamiems

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. G I N K I T I 8

1 S4O2 H. Fairfield Ave., Flikago 2» 
Tel. HEmloek 4-8037

Vertimai — Pilietybė - Laiškai
duoda pamokos. Priefi karą baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dul. 2.1 ct. vai. — prlvaMoa 
(S-člas augštas. durys po kairei, art1
68-čioe gatvfis Ir California Ave.)

vanoti ten dalyvavę autorės bi
čiuliai, kolegos.

Visi meniškai įvertino Ados 
Korsakaitės viršelį ir iliustraci- 

, jas.
gen. Raštikio kaip lietuvio, kaip; “Karalius ir šventuosius” ap- i-
patrioto, kaip kariuomenės va-1 laigčiug šampanu autorė paskai!J0 drąsju dal>™vimu didziule- 
do. Jei gyventumėm nepriklau
somoje Lietuvoje, pulkininkas
Birontas turėtų būti patrauktas tūrinLikams. Visiems posmai pa-

Tai skaudžiausias užgavimas

į teismą ir nubaustas.

Juk niekas gen. Raštikio ne- i vi«M nuorašus turi sau pasi
varė į kariuomenę: jis išėjo sa- kkusi autor'ė. Ne be reikalo bu- 
vanoriu. Kas, jei ne tėvynės mei vo pageidauta sekančią knygą 
lė, jį traukė į kariuomenę. Dėl,1^1 “Dedikacijos". Kada nors 
ko, jei ne dėl tėvynės meilės,; taip gal ir bus padaryta, 
tiek daug vargo, kentėjo, liejo Elena Tumienė yra Los Ange- 
kraują, paaukojo sveikatą ir bu ^es Dailiųjų .Jenų klubo narė 
vo pasiryžęs paaukoti, jei būtų Pl ieš kelet^ mėnesių gražiai de-
reikėję, ir gyvybę. Kas, jei neibiutavo kltos DMK narys ~ 
tėvynės meilė, vertė jį daryti Juozas lininis novelių knyga 
tiek daug aukų. Jei ne tėvynės Sužadėtinė . (Ig)
meilė, būtų galėjęs pasirinkti pa • f)r. Albinas Liaugminas, pro 
togesnę profesiją. Pirmaisiais fesoriaująs Loyolos universite- 
nepriklausomos Lietuvos metais te, atsiuntė savo straipsnių ko
ne pinigai buvo matomi horizon lektyviniam veikalui “Mano pa
te ir ne kariuomenės vado kėdė. saulėžiūra”, platokai išsitarda- 
bet... mirtis. Ir jeigu, nepaisant mas keturiomis pagrindinėmis 
to, gen. Raštikis metė seminą-1 temomis: religija, moralė, kultu 
rijos suolą ir išėjo į frontą, taiį ra lietuvybė. Knygą redaguoja 
tik gilios tėvynės meilės,_o ne dr. Juozas Prunskis.
pinigų apetito (kaip pik. Biron- ~ - - --------
tas sako) vedamas.

nizacijos jau 44-ji iš eilės, ra
šė visa didžioji New Yorko ir, 
meno spauda.

Nevvyorkieėiai, džiaugdamiesi j 
šiuo Povilo Puzino laimėjimu ir'

- j , se parodose, nesibijant varzvbų,te dedikacijas drauge redaga vu-, 1 .... j • , ,. ... , , ta proga kele pageidavimų, kadsiems poetams, rašytojams, kul i . * .. - . , • , • ... . . , ... . . ir kiti lietuviai dailininkai ban-turinmkams. Visiems posmai pa-1 , A .. ,x. . ..... . .
. ... .... . . ' į dytų išeiti i didžiuosius vande-nnkti budingi jų asmenybėms. :

DIRBTINIAI
DANTYS

PATAISOMI AR PAGRINDINAI 
PERTVARKOMI 

PRIEINAMOS KAINOS 
DARBAS GARANTUOJAMAS

KEDZIE DENTAL 
LABORATORY

nis.
Šita premija dail. Puzinui jau 

buvo penktoji New Yorke ir an
troji Amerikos didžiosiose paro-1

430# N. Kedzie Ave. KKystone 9-0875 
Atdara kasdien 9:30 v. r. iki 6 v. v 

Pirmad. iki 8 vai. vak.

i

ANNOINCING THE OPENING

ALBERT’S BAKERY
A LB RRT, REZAC, 

prop.
Ueautifully Decorat- 
cd Cakes Baked to 
order for ąll Occa- 
sions. Cookies, pietį, 
cakea rolls of all 
kinds baked daily.

1540 W. 18th St.
Tel. CH 3-2564

Watch Crystals
REPLACED

A written 
guarantee 

on
watch repairs

CORREfT TIME
MARTIN

1555 W. 63rd St., at Ashland
2nd floor

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

kanų.
Dabar, kai jau negalima siųsti 

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

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

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

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT ,

£ 263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Telet HUmboldt 6-3353
Oltlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltl

S IUNTINI AI 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 .

Ghicago 4, Illinois
Ttel.: WAbash 2-9854 Mes turime tiesiogi

nę sutartį su Intou- 
rist Maskvoje muo 
1947 metų.

B&W
ROOFING — SIDING 

REMODELING
2351 W. 64th Street
ALUMINUM GUTTERS 
LIETIME GUARANTEE 
COMBINATION STORM 

WIND0WS & DOORS 
E. H. A. FINANCING 
FOR FREE ESTIMATE 

♦ VVAlbrook 5-5360

SparesuH CoiiHtruction •
G EN ERA 1. CONTRACTORS

Nauji įi-<-i>Kluuii — “AlU-rations'* — 
PertaiHyinai — I’atnihynuU.

Ki-sidenciniul — “Com’l” — Pra
moniniai — pastatai Chicago
je ir vImuohc Jos priemiesčiuose.

Nė vienas darbas nėra perdidelis ar 
ĮHTIIUlŽas.

Telefonuokite AV 3-7541 — dieną, 
A V 3-18SU vak.
KXT. 1>G — dėl nemokamų įkainavi
mų.

IŠPARDAVIMAS
VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ, 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS 
SIUNTIMUI Į EUROPA.

Gili tėvynės meilė liepsnojo 
gen. Raštikio širdyje 1919 me
tais, nebuvo užgesusi nei prige
susi nepriklausomybės laikotar
pyje. tokia tėvynės meilė tebėra 
ir dabar.

Smarkiai puolamas ir a. a. 
prezidentas Smetona. Vieną cha 
rakteringesnę ištrauką čia patei
kiu: “Prezidentas civilis žmogus —r ■ - - - —:—- -------
ne tik apie karą, bet ir politiko- Vyrai* v moterys
.je nieko nenusimanąs (sunku Susipažinimui siūloma
pasakyti, apie ką'jisai gerai nu- cycio ^Phylica“ ^rberapy
simanė — pik. Bironto pabrauk- — Coot Technluur padeda kraujo

„ r ‘ Cirkuliacijai.
ta) . ANTHONY GUCC1ARDI, VlasM-ur

7R57 S. Halsted St., Room 200 
Su šita pabraukta mintimi ne- į Cbictųm, m.

/ . .. wT . r, . Atdarai pirmad. ir ketv. iki 7 v v.
sinori sutikti. Velionis Smetona skambinti sr<*wart 3-huii. Est. i>. 
buvo patriotas ir nusimanąs po- <G_ nunitarimui.
litikoje. Jeigu, kaip pik Biron-,------
tas sako, jis būtų nieko nenu-1
simanąs politikoje, tai Valsty
bės taryba, kurioje buvo moks
lininkų ir žymių visuomenės vei
kėjų. nebūtų išrinkusi jį pir
muoju Lietuvos respublikos pre 
zidentu. Kodėl jis po gruodžio 
mėn. 17 d. perversmo atsisėdęs 
į prezidento kėdę nebenorėjo jos 
užleisti kitam, tai jau kita te
ma. Tas priežastis lietuvių tau
ta gerai žinojo ir apie jas ne
beverta kalbėti.

Taip atrodo pik. Bironto kri
tika. Aišku savaime, kaip kiek
vienoje knygoje, taip ir gen. Raš 
tikio atsiminimuose žmonės ran
da tam tikrų trūkumų, ypač jei 
žiūri kitomis akimis ir iš kito 
taško. Tačiau apskritai paėmus, 
gen. Raštikio atsiminimai — tai 
patraukli, įdomi, verta didelio 
dėmesio knyga. Net ir negraži, 
žiauri pik. Bironto kritika nė
kiek nesumažins tos knygos ver- j 
tės.

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

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W VVEST INN AND

PICKSC GROVE
83rd St. and WIHow Springs, Rd.

Willow Springs, Ilinois

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MOŠŲ KAINOS MAŽESNES 

NEGU KITUR!
— o -

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

Pasirinkimas didžiausias
DIDŽIAUSIA MEDŽIAGŲ KRAUTUVO MOJĘ 

A PY LINOJE
• SIEKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET. • MEDVILNE, LININO IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪSIŲ MEDŽIAGA.
Itarlm mlnniloH: kiiMlIrn nuo 8:30 vai. ryto (ki A vai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; Aeštad. nuo 8:30 vai. ryto ild 5 v.v.

HENRY 5.

215 WEST JACKSON AT WELLS

Tel. Wp;imter

9-4187

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3*4 yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik MOTERIMS VILNONO PAL

TAMS MEDŽIAGA nž žymiai 
papigintą kainą

VILNONU VVB. KOSTIUMUI 
worsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik ........................

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, daha> 
už jardą tik ......... S^«5Ū

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai nž jardą 
tik ................... .. $1,00

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

HELFANDS TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Ave. Telefonai: MOnroe 6J2I0
vfkttNggs nemokamos dovanos C Balau 9 ftftflft

1* KIEKVIENĄ PIRKINI 3‘OOUU
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir aekmadienius, nuo 

9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta
- •- *

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

laldfidatnl Juoz.o Spalčlo alumlnlaJiiR "Storiu 
Wtndows’’ langius. Juos turint nrrnlkfis rūpintis 
kiekvieną pavasarį ir rudeni 1an<ri| lASmlmu Ir 
sietelių sudėjimu. J. Spalčlo aluminijaus "Storm 
Wtndows” laikys tiek ilgai, kiek Jūsų namas sto- 
vCs Pafiaiiklte mus dar Šiandien lr mes pada
rysime jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pnt galite Įsigyti visų rūsių 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
S2R» So. Halsted St. Tel. VTctory 2-«472
Ont,te skambinti kasdien arba ntvykti | mūsų 
ištaigų nuo 0 vai. lkl B vai. vak. Pirmad. Ir ket- 
virtad. nuo 9- •*> vai. Sekmadieniai, ufidaryta.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
4ei norite užsitikrinti ano ugnies namus, baldus, automobiliu* 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų.
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANY 
AMERICAN INDEMNITT COMPANT
DVBUQUE PIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’Š FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’Š INDEMNITY COMPaNY

INDUSTRlAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervrriters

O’MALLEY and McKAY, Inc.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-62(16
----------------- ■- ............ ............---------- — . —------------ -

7/ %
VAISTAI LIETUVON!

IR I KITUS EUROPOS KRAŠTUS ISSIUNCIAMI 
SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UZ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS

SEROMICINAS

LARGACTILIS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1370 MILWAUKEE AVE. CHICAGO 22. ILL.

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

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Nau|al) dabar atidarytas

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

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

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRfšMANTAS, mv.

1805 West 46th Street
Chicago 9, III. Telef. LAfsyette 3-3085

Gumine: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairina užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.

Pasinaudokite “Draugo” flassified skyriumi.
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KLAIPĖDOS KRAŠTO ŠVIETĖJAS
džiaga, renkama reikalinga me
džiaga krašto lr miesto seimelio 
nariams. Toks darbo koordina- 

tais draugija išlaikė dvi gimna- V)mas ypatingai buvo svarbus 
z'jas. Pagėgiuose ir Šilutėje, vie- nu(,st0 seimelyje, kur lietuviškas 
ną vidurinę mokyklą Klaipėdo-j fronta8 susidedąs iš Visuome-

(Atkelta iš 4 psl.) 

sklandžiai ir sėkmingai. 1939 me

je, kuri per trejus metus paruo
šė aštuonis pradžios mokyklos 
skyrius baigusius mokinius j šeš 
tąją gimnazijos klasę ir 53 pra
džios mokyklas. Be to, draugi
ja išlaikė dar berniukų bendra- j 
būtį, 150 gimnazijos mokinių, | 
Paupių dvare. Gimnazijose drau' 
ge su Vytauto Didž. gimnazija 
mokėsi 1,350 moksleivių, o pra
džios mokyklose trečdalis visų

ties sąjungos, Darbininkų susi
vienijimo ir Namų savininkų, tu 
rtjo 16 atstovų. Visi seimelyje 
įnešti pasiūlymai buvo čia ap- 
t irti ir visų grupių priimti.

Lietinių socialiniai reikalai

Dr. Trukanui rūpėjo ir lietu
vių socialiniai reikalai. Kaip mies 
to seimelio socialinis komisijos

mokyklinio amžiaus krašto vai- ■' nariui, jam dažnai teko lankyti 
kų. Draugijos tikslas buvo tu-ĮlietuviųapgyventusbutusSmel- 
rėti savo mokyklą šalia kiekvie- tėjo. Viename bute gyvendavo 
nos direktorijos mokyklos. Šio Į net trys šeimos. Namų savinin-

T
I

DIENRAŠTIS DRAUGAS CHTCAGO TLLINOIS

ir mokinius ruo kalėjimo, išve
žimo ir sunaikinimo. Ne visi je 
pastangas tinkamai įvertino; jis 
jautėsi apsivylęs ir vienišas. Vi! 
niaus gyvenimu jis buvo nt pa
tenkintas; jis pasiilgo Klaipė
dos ir savo senų kovos draugi).

Vokiečių armijai traukiantis 
dr. Trukanas apleido Viln:ų ir 
rengėsi grįžti į Klaipėdą. Vėliau 
sužinojau, kad jis vėl vadovau
ja Vytauto Didi. gimnazijai ir 
visam Klaipėdos krašto švieti
mui. Kaip didelis savo tėvynės 

j mylėtojas ir humanistas, jis ne- 
1 galėjo prie bolševikų išsilaikyti 
tose pareigose. 1948 metais jis 
kartu su mokytoju Jonu Užpur- 
vir ištremtas į Sibirą. 1954 m. 
jam leista grįžti į Klaipėdą. Pa
lūžęs. suvargęs jis leido savo 
pask etinius amžiaus metus kar
tu sil savo žmopa mažame kam

šteli: “lr šviesa, ir tiesa tavo liauti, jų padarytas klaidas, ku- 
:ngs -ius telydi", šitie mūsų tau rie v sur stengėsi parodyti, kad 
os himno žodžiai buvo jo pėda- ponai dabar jie. Dr. Trukanas
’oginėg ir politinės veiklos kel- suprato, kad tiktai meilė, nuo
bodis, Deja, šitie kilnūs žodžiai širdumas ir kantrus auklėjimas 
į ir sunaikino, nes jis negalėjo gali sujungti abiejų Lietuvos da

lių žmones, kurie ilgus šimtme
čius gyveno skirtingose kultūri
nėse ir politinėse sąlygose. Maž- 

•lietuviai jį suprato, jį pamilo ir 
nuoširdžiai padėjo jo darbe. Ma-

•ų pritaikyti bolševikinei tironi
jai.

Daug kas dar ir šiandien klau 
da, kodėl dr. Trukanas išsisky
rė is visų kitų lietuvių Klaipė- tosios Lietuvos žmonės liūdi, nu- 
los krašte. Atsakymas aiškus. | ^ję mielo draugo, savo jauni
ais atvyko j Klau?ėdą ne virsi- rn0 ankiėtojo ir drąsaus kovoto- 
mnkauti. ne valdyti, bet tarnau- ,0 ^ėl lietuvių politinių ir kultū- 
ii Man. Lietuvos žmonėms. Jis rjnįų teįsįų Klaipėdos krašte. Te 
atvyko pasiruošęs. Vilniaus kraš ,u |.Qnįc Tau lengva Mažosios 
te, kur jis praleido savo jaunys- i Lietuvos žemelė.
*ę, lietuviai irgi gyveno pana- ‘
šiose sąlygose. Tr ten ėjo kova 
uėl .ietuviško žmogaus; veikėjai 
ii ten stengėsi lietuvių kilmės 
žmogų grąžinti savo tautai su

• Dail. Vida KRbailienė aust
ralų meno parodoj. Dailininkų 
sąjungos ruoštoje meno parodo
je Melbourne (Australijoje) da
lyvavo ir lietuvė dail. Vida Ka- 
bailienė, išstatydama du dar
bus: "Moterys prie upės" ir “Ro 
žės”. Iš pristatytų 400 paveiks- j 
lų parodoje buvo išstatyti 145 
geriausieji darbai. Jauna lietu- Į 
vė dailininkė rinktinėse Melbour 
no meno parodose dalyvauja jau j 
nebe pirmą kaitą.

• Komp. Juozo Guubo premi
juotas kūrinys "Mišių giesmė“, 
kurių tekstas yra paimtas iš 
kun. Stasio Ylos maldaknygės, 
yra lengvo turinio, nesunkiai

paruošiamos; iš viso penkios 
giesmės, pritaikytos vargonams
ir dviem balsams arba mišriam 
chorui.

• Dr. Zenonas Ivinskis šiuo 
metu daugiausiai laiko pašven
čia rinkdamas medžiagą Lietu
vių enciklopedijai.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 Ir PR 8-0834

KRONIKA
• šventojo Rašto naujos lai

dos spausdinimas vykdomas Ro-
tikslo draugija būtų pasiekusi,' kui pasiskundus, policija be pa-: į>.,rėlyie Klaipėdoje, dirbdamas rrrile ir kantrumu. Atvykęs į į mojo. Italu spaustuvė įsigijo lie

..------- nebūtų sigailėjimo naujai atvykusius hihliotekoi kain saskai- Klaipėdą ir susipažinęs su vie-, tuviškus rašmenis, spaustuvė tu
ri žmogų, kuris įpratęs į lietu-

jei vokiečių okupacija 
nutraukusi to darbo.

sigailėjimo naujai atvykusius 
iškraustydavo į gatvę. Po vienos 
tokios ekskursijos po Smeltės 
darbininkų kvartalus ėjome pa
vaikščioti miesto miške. Dr. Tru 
kanas mėgdavo keblius klausi
mus aptarti su savo draugais 
bevaikščiojant arba prie puodu
ko kavos ir gero cigaro. Kaip 
padėti savo žmonėms? Darbi
ninkų susivienijimas iš savo pu
sės darė visas pastangas suras
ti naujai atvykstantiems reika
lingus butus. Bet, deja, jų nebu
vo. Miestas nesuinteresuotas lie
tuvių atsikėlimu į Klaipėdą, nors 
atgijusiai medžio ir naujai išsi
vysčiusiai tekstiles pramonei 
darbininkų reikalinga. Miesto 
seimelyje nekartą ramų statv-

miesto bibliotekoj kaip sąskai
tininkas.

Klaipėdą ir susipažinęs su vie-l 
tos žmonėmis, jis iš karto

Tautininkų laikais...

Į Klaipėdos kraštą atsikėlę 
Didž. Lietuvos žmonės mėgino 
ir čia įgyvendinti Lietuvoje vei
kiančias partijas ir tuo būdu 
skaldyti lietuvių jėgas. Dr. Tru- 
kar.as pirmasis suprato, kad par 
tiniai ginčai krašto neatlietu
vins. Tiktai aiškus, vieningas lie 
tuvių frontas galėjo turėti įta
kos į krašto politinį pvvenimą.
Todėl dr. Trukanas 1926 metais 
įsteigė Visuomenės sąjungą, ku
rios tikslas buvo jungti visu pro 
fesijų lietuvius, nežiūrint jų po- 
iitinių/įsitikinimų, ir ginti ju po
litines, kultūrines ir socialines' bos klausimas buvo iškeltas, bet 
teises Klaipėdos krašte. Tais pa vokiečių visados atmestas. Pri-

lr šviesa, ir tiesa...
Dr., Trukanas ant Vytauto 

Didž. gimnazijos rūmų uždėjo

pa
sijautė esąs kaip ir savo kraš- viškus rašmenis ir darbas eina 
ti , vokiečių kultūros sužaloti | sėkmingai. Jau yra iš spaudos 
lietuvninkai jam buvo artimi ir išėję du naujos laidos tomai, 
mieli Iš karto jis pastebėjo anks1 Spausdinimą prižiūri vysk. B.

užrašą, kuris ir šiandien dar ten čiau atvykusių viršininkų ir tar Padolskis ir prel. L. Tulaba.

čiais metais dr. Trukanas, kaip 
Visuomenės sąjungos kandida
tas, išrenkamas į pirmąjį Klai
pėdos krašto seimelį. 1930 me
tais mes matėme jį jau ir Klai-

čiome išvados, kad reikia Smel
tėje statyti pigius butus darbi
ninkams. Prekybos instituto rėk 
torius Ernestas Galvanauskas su 
tiko sudaryti statybos komite-

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

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

5914 West lllth Street 
tei — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO '

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

pėdos miesto seimelyje, kur jis ta, į kurį įėjo ir dr. Trukanas. 
išbuvo iki 1939 metų. Dr. Tru- į Po ilgų derybų Žemės bankas 
kanas patsai buvo tautininkas, sutiko statybą finansuoti. Stato- 
bet visoie savo veikloje Klaipė- j-ii standartiniai dvejų ir keturių 
dos krašte ir mieste jis su?ebė- butų namukai. Per kelerius me- 
jo atsistoti virš partinių intere- tus išaugo Smeltėje naujas mies 
sų ir todėl buvo visų gerbiamas tas, kurio šiaurinėj pusėj sto- 
įi remiamas. Krikščioniu denio- vėjo dideli amatų mokyklos rū- 
kratų šulai, muitinės viršininkas mai dėl 500 mokiniu. Deja, ir 
Vainauskas ir Maisto direkto- šitą. lietuviu turtą pasisavino vo 
rius pulkininkas Grudzinskas į- kiečiai 1939 metais.
ėjo į sąjungos centro valdybą..
Pik. Grudzinskas miesto seime-; Klaipėdos lietuviškoj veik'oj 
lyje sėdėjo salia dr. Trukano.j
Kartą gubernatorius Kurktus- Nebuvo srities lietuviškoj veik 
kas išsikvietė dr. Trukaną, Jone '°i Klaipėdos kraite, kur dr. 
Kvbiancą ir mane pasitarimui Į^rukaras nebūtų dalyvavęs. Jis 
ir pareiškė mums, kad'Tautinin-j nes^v®r^3 i vadovaujančias vie
kų sąjunga norėtų, jog visi Klai- tas, bet gyvenimo sąlygos, jo 

sugebėjimas permatyti Klaipė
dos krašto problemą, surasti 
kontaktą su visokių pažiūru 
žmonėmis ir didelė tėvynės mei
lė padarė jį kertiniu akmeni’’ 
visos politinės ir kultūrinės veik 
los.

Pagrindinis jo veiklos tikslar 
buvo ginti lietuvių teises, ugdy 
ti lietuvių savigarba, kelti liet.” 
visko žmogaus vertingumą ir p 
dėti Maž. Lietuvos žmogui su 
rasti kelią. į Lietuvos tautinį i 
dvasinį gyvenimą. Šio tikslo jir 
siekė kaip pedagogas gimnazijoj 
ir Mokyklų draugijos mokyklo
se ir kaip politikas krašto ir mies 
to seimelyje ir paskaitomis. 
Krašto ūkininkai nemėgdavo did 
lietuvių. Bet kada dr. Trukanas 
kartu su R. Borchertu ir M. Žvi- 
liumi vykdavo į ūkininkų susi
rinkimus, jis visada buvo šiltai 
sutiktas. Ūkininkai jį gerbdavo 
ir mylėdavo.

Okupacijose

Vokiečių okupacija jo darbą | 
nutraukė. Savo gyvenimo laimin 
giausius ir produktingiausius

pėdos krašto politiniai ir kultū
riniai veikėjai būtų jos nariais 
Nustebino mus toks centro val
džios augščiausio pareigūno pa
reiškimas. Nustebome, kad gu
bernatorius visiškai nesuprato 
Klaipėdos krašto lietuvybės pro
blemos. Kaip būtų galėjęs ak
tyvus tautininkas jungti tauti
ninkų sąjungos opozicionierius; 
juk nepaslaptis, kad j Klaipėdą 
buve siunčiamas visas tautinin
kų režimui priešingas elementas, 
kur»s mielai jungėsi į Visuome
nės sąjungą ir aktyviai prisidė
jo prie lietuvių politinės ir kul
tūrinės veiklos. Dr. Trukanas iš 
savo pusės prašė gubernato
riaus, kad tautininkai nekliudy
tų Visuomenės sąjungos veiklai 
ir kad jis paragintų tautinin
kus įsijungti į Klaipėdos krašte 
veikiančias politines ir kultūri
nes organizacijas. Toks pasiūly
mas gubernatoriui nebuvo pri
imtinas. Tada dr. Trukanas vie
toje parašė iš Tautininkų sąjun
gos išstojimo pareiškimą ir jį į- 
teikė gub. Kurkauskui. Tuo žy
giu d- Trukanas visiškai įsijun
gė j Klaipėdos krašto gyvenimą.
Lietuviškų organizaci jų centras i me^us T’3 praleido Klaipėdoje.

Apleidus Klaipėdą, prasideda jo 
Kad sustiprintų lietuvišką ; vargo gyvenimas. 1939 metais 

frontą ir derintų trijų pagrindi- mes matėme jį Palangoje. Vil
nių grupių — Ūkininkų centro, niaus kraštui grįžus prie Lictu- 
Visuumenės są jungos ir Darbi-i ves, jis vyko į Vilnių, į savo 
ninku susivienijimo — politinę 1 gimtąjį kraštą. Ten jis vadova- 
ir socialinę veiklą, dr. Trukanas vo pirmajai lietuvių gimnazijai, 
1934 metais įsteigė Lietuviškų eidamas kartu ir lenkų gimna-

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTJ

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublle 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiem*, kuri* gyv*n» kltOM mleato dalyse; gausimo 
koplyčia arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN 4VF I 4< 0 S0. 50th AVE

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

TOvvnhall 3-2108. 3-2109

Svečių kambario baldai, Nylon, vilnos ar kitų medžiagų, geriausių Ame
rikos fabrikų kaip Pulman, Karpen, Howard 2 dalių tik............  S 149.00
Sofos miegojimui gražiausių spalvų tik .................................... 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo ........................................... 39.00
3 dalių miegamieji, riešuto ąžuolo....................................... . 149.00
šaldytuvai Frigidaire, Admiral 8 cub. pėdų .............................  159.00
Virimui 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 (įuaker nuo .................. 89.00

VISOS PREKES GARANTUOTOS KOKYBES

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna- ^9^. Mes turime koplyčias ’
vimas dieną ir nak- Ms 1&I v s o s e Chicagos ir I

tį. Reikale šaukti 

mus.

Roselando dalyse ir I 

tuojau patarnaujame. |

Organizacijų centrą, j kurį mi
nėtos trys politinės organizaci
jos ir stambesniosios kultūrinės 
organizacijos siuntė savo atsto
vus. Tas centras dr. Trukanui, 
o vėliau Jonui Kybrancui, va
dovaujant pasidarė visos lietu
viškos veiklos centru. Čia buvo 
nustatoma priešrinkiminė takti
ka atskiroms grupėms, ruošia
ma rinkiminės propagandos me-

zijos direktoriaus pareigas. Ne
patiko jam, kad Kaunas darė 
tas pačias klaidas kaip ir Klai
pėdoje. Bolševikų ir vėliau vo
kiečių okupacijos jį prislėgė. A- 
bu okupantai siekė to paties — 
naikinti jaunimo tautinę sąmo
nę ir perauklėti jį savo dvasio
je. Bolševikų okupacija jį ypa
tingai paveikė. Jis darė visas 
pastangas apsaugoti mokytojus

3207 So. Halsted St.

Vedėjas E. RUDAITIS

MAJOR FURNITURE

Krautuvė atidaryta: Pirmad. Ir ketvirtad 9 — 9:8(1 
Kitom dienom 9 — 6; Sekmadieniais 12 — 5

Tel. CAlumet 5-3207

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVE. Tei. YAnls 7-8401

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188 1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVE., CICERO. III Tel. OLympic 2-1003

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

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

: VANCE FUNERAL HOME
’ 124 S 50t.li Avė OLympic 2-5245 Ir TOvvnhall 8-9687

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA AVE. LAfayette 8-3572
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Daina apie turkų vainą
Žili kariauninkai, vajauninkai i giau apie šefystes. žodžiu, visuo 

ir visokių karų veteranai tvirti-1 tinė tyla kaip po gerų pietų. Na, 
na, kad, girdi, jeigu kokiame ka- vyrai, nesiduokime to sputniko 
re turkas nekariavo, tai tas ne- bauginami ir subėdavojami. Iš- 
siskaito joks karas, todėl ir II vystykime vėl seną veiklą, vėl 
Pasaulio karas be turko nebuvo barkimės kaip ir barėmės, nes 
joks karas, tat būtinai reikia be savitarpinių barnių baisiai 
trečio. ' nuobodu, ypač ilgais rudens va-

Maskoliui, regėt, vėl pradėjo karais, 
šonai niežėti, nes niekas nebe-1 _ . ... .... , .
iSplak., Gromyko Jungtinėse ! 0 . ’ sPut”lk’' 13tle8’ mesk-
Tautose vėl su visais išraitymais 13 «al,v03- piemęnų
užtraukė dain, apie turku Vai- b° ^u Paeldo Į P^ebes, kaž- 
n,. Sako, tas nekristas vėl ėmė Pypkės vožtuvėl, o visas

į. , ~ svietas galvos neteko. O aš, kai-šiaustis prieš sinjiečius, o tuom ® . . ’ .
a. x • ; x i Po senas kanauninkas, tvirtinu,pat žyg ir prieš maskolių cieso- t , ... ... ’ x.. . \ ’ . .. kad šitą maskoliaus vožtuvėlinaus čystatą, ponavojančio .. . ... . . . , *J r galiu ne tik soble, bet ir kepure

numušti.Kremliaus pakajuose.
Žegnok Dieve, juk visa ašarų

pakalnė baisiai sputniko persi
gando, rankas nuleido ir ant ke
lių puola. Bijodami visokių nepa 
gadų, blėdies baisios ir didžių iš-

Alb. Pliumpis,
Turkų karo joties arba 
raitorių Šviesiausias Mar
šalas.

Negeidžiu miliono nei vieno 
’Iš to turto tįktai velniava,

^mZs^STvaJP^-“3 dažnai estetinėms a

Kūrybingai mini Biliūną
Bolševikinė "šluota” ' rašo, 

kaip Lietuvoj dabar minimas Bi
liūnas.

(Gimimo minėjimo proga)
"J. Biliūnas dar gimnazijos 

I suole pradėjo pirmuosius savo 
literatūrinius bandymus... 1906 
m. J. Biliūnas išvyksta į užsie1 
nį gydytis ir tęsti studijų. Čia 
jis vis labiau atsitraukia nuo 

; politinio visuomeninio darbo ir

KOLCHOZININKŲ HIMNAS
Atsisakom nuo senojo svieto.
Nuo senų ir mielų papročių.
Nuosavybė pateko sovietams,
Kad mažiau būtų mums rūpesčių.
Mums nereikia nei šilko, nei vilnos:
Mums kartūnas ir tai pergerai.
Mūsų galvos marksizmo jau pilnos,
O partiečių pilni jau dvarai.

Mes gyvi, nors nesočiai pavalgę.
Lai buržujai augina pilvus.
Nors machorkai išleidžiame algą,
Bet gyvenimas mūsų žavus.

Spjaut, kad batų sovietuose maža:
Mes pripratome vaikščiot basi.
Atgailauti be bileto veža,
O tenai mums mirtis nebaisi.
Mes dabar jau tikri proletarai —
Močios partijos esam vaikai.
Politrukas prie darbo mus varo 
Komunizmo statybos laikais.
Susirietę mes dykumas arsim,
Kad Chruščiovams netrūktų mėsos. 
Komunistus mes šėrėm ir šersim,
Kol čia vėliavos jų plevėsuos.
Atsisakom nuo senojo svieto,
Nuo senų ir mielų papročių.
Kukurūzus auginsim sovietams,
Iki jungas nukris nuo pečių!

Linksmi palikimai Karve už keturis svarus
St. Tamulaitis daug rašė apie' l komunistinę Rumuniją at- 

palikimus, gi kaikas teigė, kad vyko iš Amerikos apsidairyti žy- 
pinigus palikti Kultūros fondui ^ų dvasininkų delegacija. Ko- 
esanti kvailystė. Mes, prisimin-' munistiniai pareigūnai, be kita 
darni Tamulaitį, štai kokių links ko, jiems papasakojo, kaip da-
mų palikimų užregistravom.

— Žinome, jog pinigus reikia 
mokėti linksmai palikti gyvie-

bar Rumunijoje viskas pigu: už 
12 dol. galima nusipirkti karvę! 

Nuvežė delegaciją į žydišką

šie šaunūs kiškiai rengiasi kandidatuoti j prezidentus, jie savaitgaliais lošia golfą.

LINKSMA
MOŠŲ KOLONUOSE

LOS ANGELES TAUTOSAKA

Tykus, kaip Daumantas Ci
bas.

Apsukrus, kaip Antanas Ski- 
rius.

Landus, kaip Leonas Briedis. 
Giriasi, kaip Juozas Karibu

tas.
Kuklus, kaip Bernardas Braz

džionis.
Tvarkos šaukia, kaip Jurgis 

Gliaudą.
Saugo žmoną, kaip V. D. 
Negeria, kaip J. P.
Važiuoja, kaip Viktoras Pet

rauskas.
Su “sputnikais” kalbasi, kaip 

jaunasis Alminas.
Dešras verda, kaip Aftukie- 

nė.

Mane ponios gražiai panešiotų,
Imtų sąjungos garsios globot 
Ir jeigu negalėčiau beloti 
Už mane ponios imtų ir lot.

kadų — iš baimės viso svieto 
tvoras kreida aprašė — “Sput
nik”. O smirdas maskolius di
deliai smarkauti dėlei to paga
vo ir iš džiaugsmo visur “ka- 
zaČioką” šokinėti užsimanė. Tik 
vienas, va, nekrikštas turkas 
nepabūgo šitų ruskio marnasčių 
ir peilį dantysna įsikandęs juo
kiasi. Sako, nebijau aš tavęs, 
maskoliau! Jeigu nori, eikš šen, i 
pakasysiu aš tau vėl nugarą, 
kaip anuomet pakasiau prie Se
vastopolio. Dargi tavuoju pačiu 
sputniku pakasysiu.

Duodasi atrodyti, jogei ir mes, 
lietuviškas pasaulis, kartu su
Vjsu svietu to nelaimingo sput-| Tautlskaa 8uvažlavimaa Bačitao 
niko dideliai pergąsdinti tapo-■ ūkyje. V. Rastenis ir Br. Dirmei’ 
me. Nei iš kur — nė balso! Nei j ’is galvoja, kaip dar geriau tą

politinėms nuotaikoms...
(Mirties minėjimo proga) 

“Anksti, dar gimnazijos suo
le pradėjo Biliūnas literatūrinę 

1 veiklą... 1908 m. J. Biliūnas an- 
! trą kartą išvyksta į užsienį gy
dytis ir tęsti studijų. Čia jis vis 
labiau atsitraukia nuo meninio- 
politinio darbo, dažnai pasiduo
damas estetinėms nuotaikoms...”

Vlikas, nei rikiuojantieji veiks
niai nebešaukia nė vieno į kon
solidaciją nei vienybę, Reutiin- 
genas tyli apie ambasadorystes, 
iš Rymo miesto nė mur-mur dau

3ačiūno karvutę išmelžti.

Jauną ar seną visai netyčia 
šitaip persmeigia meilės vilyčia.

Elgeta

Priežastis skyryboms
Advokatas klausia atėjusį pas 

į skųstis dėl savo žmonos neiš- 
ikimybės:

— Tai sakai, kad kiekvieną 
naktį, kada grįždavai iš darbo, 
•asdavai drabužinėje pasislėpu- 
ų vis kitą vyrą.

— Taip, rasdavau.
— Suprantama, tamsta labai 

įeito pykdavai ir būdavai su
jaudintas, "■— sako advokatas.

— Žinoma, kadangi aš netu
rėdavau kur pasidėti drabužių, 
— atsako vyras.

Temperamentas
Anglijoj Londono teismo tei

sėjas Karminski nutarė, kad 
žmona yra nekalta, jeigu, mes-

Viena ponia, duodama elgetai dama • v>"1‘ >ėkSt” ir
išmalda, klausia: “Ar galite su- kePtuves- nePata,ko- Esą imo 
rinku per dien, Uek, kad gale- na- mStydama indus i vyro gal
tum?te pragyventi?”

Elgeta atsako: “Ne visada, ma 
no geroji ponia, nekartą turiu 
iš savo pridėti”.

Geri vaistai
— Koks buvo tas spiritas, ku

rį pasiunčiau tau skaudančiai 
kojai masažuoti?

— Labai geras ir stiprus, tik 
gaila, kad truputį permažas bu-1 
vo kiekis, nes kai norėjau koją Į 
trinti, jo jau nebuvo.

Sunkus pasiryžimas
— Kaip čia yra, kad tamstos 

sesuo niekad neturi prie dūšios 
cento, o juk gavo po tėvo mir
ties tok) didelį palikimą.

— Taip, bet palikimą gaus tik 
sulaukusi 30 metų amžiaus ir 
todėl ji niekaip negali ryžtis ka
da tas įvyks.

vą, nenori jį sužeisti, bet išreiš
kia tik savo temperamentą.

Moteris
Gera moteris inspiruoja vyrą, 

puošni moteris sudomina vyrą, 
graži moteris sužavi, o simpa
tinga moteris vyrą pasigauna.

Dr J. Meškauskas sako gavo 
paciefttei: “Ponia, skilvy žaizdos 

I pasidaro ne nuo to ką tu sugriai 
I Ii, bet nuo to kas tave griaužia.

siems, kad jie tave prisimintų kolūkį. Vienam delegacijos na
iškeliavusį gražiomis graboriaus 
karietomis į kokias kazimieri- 
nes ar tautines. Pvz. vienas pi
lietis numirė ir taip vieną milio- 
nėlį dolerių pdliko savo nuosa
vai žmonai. Tik ji sąlygėlę turi 
išpildyti; turi surūkyti per dieną 
po 5 cigarus, kadangi ji visada
mediniu pjūklu pjovė vyrą, kai nos galima gauti viščiuką, 
jis cigarą gyvas būdamas už- išsisuko i? bėdos senis.

riui atėjo į galvą mintis pasi
tikrinti dėl tos karvės pigumo. 
Jis paklausė seną žydą, o tas bi
jojo tylėti, bijojo ir teisybę pa
sakyti, nes šalimais stovi visur- 
esantis pareigūnas.

— Kam pirkti karvę ir mokė
ti 12 dol., kad už, pusę tos kai-

traukdavo.

Viena moterėlė paliko 4.000 
dol. septyniems driežams, saky
dama, kad kai koks driežas pa
dvės, tai jo porcija turi atitekti 
jos vyrui. Taigi, kurie vestis ža-

r PS
Berniuko pasiaukojimas
— Mano vaikeli, tėtis sako, 

>ad dabar, karo metu, meg visi 
privalome nors iš dalies nuo sa
vo įprastų patogumų ir smagu-

date, atminkite, kad galite būti riavimų atsisakyti, taigi nuo ko 
ir už driežą mažiau pagerbti. tu atsisakytum? — klausia ma

ma.
Vienas turtingas ponas pali

ko turto visiems namų tarnau
tojams, išskyrus savo nuosavą 
asmeninį tarną. Dėlto ponas pa
siaiškino taip: “Mano tarnas 
buvo toks gudrus, aš jį taip ger
biau už jo išmintingumą, kad 
tikiu, jog jam joks palikimas 
nereikalingas — jis pats garėjo 
sugebėti praturtėti”.

Niujorkietis pilietis dar links
miau savo pinigus išdalino. Jis 
liepė parduoti savo paliktas 71 
kelnes, gi į jas buvo įdėjęs po 
1,000 dolerių. Gaila, Balfas ne
žinojo. Vienas Londono pilietis 
paliko pakankamai pinigų savo 
žmonai, už kuriuos ji gali pirkti 
nosines, kada jo verkia.

Linksmo būdo advokatas pali
ko 50,000 dol. buvusiems savo 
klijentams už tai, kad jie buvo 
tokie kvaili ir jį samdė savo by
loms ginti.

Žodžiu, palikimai palikti links
mai. Net ir mūsų Tamulaitis to- — Joks žmogus dar nėra tik- 
kių pavyzdžių nerado palikimų rai kvailas, kai jis dar nenu-

— Mamyte, aš pilnai galiu ap- 
seiti be muilo ir vandens, — at
sako sūnus.

Vyt. Meškauskas bara St Barz- 
duką, kad šis net susigūžė. Prieky 
šypsosi Myk. Vaidyla.

Nuo pardavėjų geriausia apsi
saugoti užrašu: Saugokis, pikta 
namų šeimininkė.

Spyglininkai ražo
— Milwaukietjg, mūsų ben

dradarbis, rašo: “Perskaitęs 
straipsnį apie akcijas, siūliau 
pirkti tavernininkų akcijas. Dėl
to galima gauti didelis pelnas: 
kepenų corozė, delirium tremens 
ir kt.” Spygliai visai sutinka su 
bendradarbio mintimis, nes jau 
anksčiau yra rašę: “Viens geria 
kavą, o kitas pieną, o trečias ge
ria vandenį gryną, bet visus fon
dus remia šiandieną tie, kurie 
geria alų ar vyną.

Steigias blaivybės, geriantį pei 
kia, sužavi žmogų blaiviais vei
kimais, bet jeigu kasą papildyt 
reikia, vakarą rengia su išgėri
mais.

Laikraščiai rengia balius šian 
dieną, bus šaunus baras rašo ir 
sako, remias kultūra čia ne ant 
pieno, bet ant mažyčio stiklo 
konjako”.

— Bičiulis iš Cicero taip rašo 
apie Petro mylimąją, kuri yra 
graži ir šviesiaplaukė ir su ku
ria jis daug dienų praleido. Tai 
yra:

Skani, skaidri ir nekalta
Bonkutė vodkos visada.

Mūsų nuomone, tai joks skir
tumas ir nuo bonkinės, ir nuo 
kitokios šviesiaplaukės galvos 
panašiai susisuka.

Sovietų humoras
“Krokodilo” Nr. 23 įdėtas pa

veikslas sovietų įmonės vedėjo 
ir sekretorės, kuriai jis sako:

— Mano raporte visur vieton 
žodžio "aš” įdėkite — “mes”; 
paaiškėjo, kad pas mus planas ng
neišpildytas.

Kultūros fondui bejieškodamas. stojo klausti.

Ona Aleliūnienė

PATRIOTAI
Taip lietuviai patriotai,
Pasireiškė daugumoje.
Ir tėvynei nuteriotai,
Dėti aukas užsimoję:

Rėkim broliukai ir aš rėksiu, 
Kaip ims aukas rinkti aš išlėksiu.

Tegul dirba pirma kiti,'
O aš laisvai pažiopsosiu,
Kai ims darbą jie varyti,
Pirmon eilėn ir aš stosiu:

Rėkim broliukai, ir aš rėksiu,
Kai ims aukas rinkti, aš išlėksiu.

Taip ir būsiu patriotas.
Skleisiu obalsį pirmyn.
Dėl tėvynės nuteriotos 
Kelsiu balsą vis augštyn: r

Rėkim broliukai, ir aš rėksiu,
Kai ims aukas rinkti aš išlėksiu.

Steinmetz

Vadina choran, kaip Algis 
Raulinaitis.

Apie senatvę bijosi pagalvoti, 
kaip Vytautas Fledžinskas.

Laikraščių neskaito, kaip Al
fonsas Giedraitis.

Mergaites vilioja, kaip Algis 
Glažė.

Bernelius muša, kaip D. P. 
Nuo lietuvių slapstosi, kaip

Jonas Tamašauskas.
Kortas pašo, kaip Jonas, Gri

gas, Feliksas, Viktoras. 
Automobilius daužo, kaip Ro

mas.
Nebaigia statybų, kaip Vikto

ras.
Lenkams dainuoja, kaip Flo

rencija.
Džiribaką šoka, kaip Mosaity- 

tė.
Lėtai šneka, kaip Pranas Pa

kalniškis.
Dirba ir reklamuoja kaip Al

girdas Gustaitis.
Viešumos bijo, kaip tautinin

kai.

Viežlybi nusidavimai
“Naujienos” 174 Nr. viežly- 

buose nusidavimuose šitaip ra
šo: “Vieną kartą dr. Biežis pa
sakė, kad jis tautinėj sąjungoj 
nematąs įlindusių fašistų. Įdo
mu, kaip daktaro manymu fa
šistas išviršiniai turėtų atrody
ti?”

Kadangi dr. Biežis to nebe- 
paaiškino, o “Naujienos” taip 
ir nežino, tai mes pasistengsi
me nupiešti abrozą fašisto, kaip 
tas nenaudėlis turėtų atrodyti. 
Regis, šitaip: būtinai su fraku, 
o nosis raudona. Ausys ir nosies 
šnervės vešliai prižėlę plaukais. 
Saliūne geria tiktai konjaką, 
knarkia nemiegodamas, o pama
tęs “Naujienų” redaktorius — 
ima baubti bizono balsu. Išvy
dę tokj — saugokitės, nes gali 
užkrėsti nelemtomis idėjomis.

Vyro klauso, kaip Tamulaitie-

Renkasi, kaip pas Bronių Rai
lą rezistentai.

Vaikus moko, kaip Razutienė. 
Aukas renka, kaip Jonas Ku

čingis.
Savo vaikus myli, kaip Juo

zas Kojelis.
Sufleruoja, kaip Gražina Rai- 

bienė.
Kalba nesivaržydamas, kaip 

Miltonas Starkus.
Visad dainuoja, kaip Jonas 

Rugelis.
Pastovų kaklaryšį nešioja, 

kaip Juozas Tininis.
Mirti rengiasi, kaip Dzūkijos 

Danutė.
Blogai bizniauja, kaip dakta

ras Grigas.
Į senas panas žiūri, kaip po

nas V.
Gailisi atvažiavusi, kaip Ele

na Vilimienė.
Fotografuojasi, kaip Leonar

das Valiukas.
Akinius užsideda-nusiima, kaip 

Algirdas Žaliunas. Pravažiavęs

Stud. Angelė Katelytė džiaugia
si, kad vėl pradėjo lankyti uni
versitetą. kur daug galvai išmin
ties ir širdžiai galimumų.

Atmintis

Aptarimas
— Kaip atrodė jūsų pabėgęs 

buhalteris?
— Jis buvo 6 pėdų augščio. 

šviesiaplaukis.
— Ypatingos žymės?
— Kasoj trūksta 4,000 dole

rių.

Informacija
— Čia, brolau, yra labai pa

vojinga, — sako kalnų vadovas,
— tačiau, jei tamsta kristum, 
neužmiršk pažvelgti į kairę, pa
matysi nuostabiai gražų vaiz
dą.

Liudininkų svarba
Teismo salėje, moteris aiškina 

teisėjui, kad vyras ją užpuolęs 
ir su žirklėmis suraižęs jos vei
dą.

Teisėjas peržvelgė jos veidą. 
ant kurio nesimatė nei mažiau
sio įdrėkimo.

— Kada gi tai įvyko? — su
sidomėjo teisėjas.

— Gi tik vakar, — atšovė mo
teris.

— Vakar, — nustebo teisėjas,
— bet ant pačio veido aš nema
tau jokių žymių.

— Žymių! — sukliko moterė
lė, — kokių čia žymių? Aš tu
riu liudininkus.

Paukščiai skaito
Robert Bean, Chicagos zoolo

gijos sodo direktorius, pastebė
jo, kad strazdai, prieš išskris
dami žiemai į pietus, prilesa tu
rinčių alkoholio krūmų uogų ir 
po to kvailai gieda arba išdari- 
nėia kitokias išgėrusiam tinkan 
čias istorijas. Matyt, jie yra skai 
tę Balio Pavabalio eilėraštį:

Jei nuliūdimas tau širdį kremta, 
Reikia išgerti.
O jeigu džiaugtis likimo lemta 
Reikia išgerti.
Visad vestuvės, visad vardi

nės —
Reikia vis gerti.
Širdvs mums plaka — jos ne

/medinės:
Reikia išgerti.

Lengva įspėti
Dipiomatas baliaus metu su- 

sit":ęs proto ligų daktarą už 
klausė:

— Man įdomu, iš kur jūs, dak 
tarė, žinote, kada žmogus yra 
išprotėjęs.

— Tai labai nesunku, — atsa
kė daktaras, — aš paklausiu pap 
rastą klausimą, į kurį protingas 
žmogus labai lengvai gali atsa
kyti. Pavyzdžiui, jeigu kapito
nas Cook apiplaukė apie žemę 
tris kartus ir vienos iš tų trijų 
kelionių metu jis buvo užmuš
tas. Kurios kelionės metu tai į- 
vyko?

Diplomatas pasikrapštė pakau 
šį ir, paraudęs, tarė:

— Dovanokite, ponas dakta
re, bet mano istorija truputį 
šlubuoja. Ar jūs negalėtumėt

— Ką reiškia tas galas siūlo, 
užrištas ant tamstos piršto?

— Tai žmona užrišo, kad ne
paminčiau įmesti jos laiško į duoti kitokį klausimą?
pašto dėžutę. . —---------------------------------- •-------

— Na, o ar jau įmetei? | — Žmonės yra liūdni todėl.
— Ne, nes išeinant žmona pa- kad jie vieton tiltų stato sienas,

miršo jį įduoti. J- F. Newton

Mielam kolegai, “Spyglių Ir Dyglių” redaktoriui 
DR. S. ALIONŪI

staiga, netikėtai ir amžinai įkliuvusiam į šilkinį N i i o- 
1 ė s būčių, reiškiame gilią užuojautą.
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