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50,000 knygų apie Lietuvą

Amerikiečiai jų išleidimui paskyrė $100,000 
JUOZAS PRUNS1U1S

Šiomis dienomis iš spaudos iš
ėjo knyga-albumas, pavadintas 
“A New Look at Christmas De- 
corations”. Kriyga turi 150 pus
lapių ir gal netoli 500 įvairiau
sių iliustracijų, kurių daugelis 
atliktos įvairiai kombinuojant 
tris pagrindines spalvas, taigi 
vaizdai susidaro galima sakyti 
visų šešių svarbiausių spalvų. 
Leidinys tiek puošnus ir pra
bangus, laukiama juo taip pla
taus susidomėjimo, kad jo iš
spausdinta 50,000 ir jo išleidi
mui Brųce bendrovė Milvvaukė- 
je paskyrė $100,000. Pridedant 
dar išlaidas reklamai, atlygini
mą platintojams, susidaro im
pozantiška suma.

Pačiame viršelyje įdėtas pa
veikslas lietuviškos, šiaudelių 
ornamentais papuoštos eglutės 
su dviemis lietuvaitėmis, tauti

viškų ornamentų, kur parodyta 
daug išradingumo, kad ir tuo
se pačiuose ornamentuose iš šiau 
dėlių — smulkiais lapeliais pra
skleidus šiaudo galą sudaromas 
lyg žiedas. Kerpant juos nuo
žulniai ar sukarpius mažais ru
tuliukais stačiai — susidaro nau 
ji ornamentai.

Lietuvaičių puoštos eglutės 
Uhieagos didmiesty

Lietuvių Marijos augšt. mo
kykla susidarė didelį patyrimą 
eglučių puošime. Pernai Com- 
monwealth Edison bendrovėje 
ir Mokslo ir Pramonės muzėju- 
je jos papuošė apie 30 eglučių. 
Šiemet mūsų ši lietuvaičių mo
kykla paruoš Thomas More kny 
gynė tris eglaites: lietuvių, ki
nų (— orientališka) ir meksi
kiečių (— spalvinga).

Marijos Augšt. mokyklos me-

nių Kalėdų”, knygoje išspaus
dintu lietuviškai. Toliau pasako
jama apie Kūčias, plotkeles, 
prėskučius, kisielių. Piemenėlių 
mišias; visi šie žodžiai į angliš
ką tekstą įterpti lietuviškai. To
liau duodami smulkesni aprašy
mai ornamentų, ypač daromų 
iš šiaudelių, čia pat paveikslai: 
iš šiaudelių padaryto žirandelio, 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sių lietuvaičių, darančių iš šiau
delių ir iš kiaušinių papuošalus, 
vėl — nuostabiai puiki kombi
nuota, snieguolės pavidalo iš 
šiaudelių padaryta žvaigždė, pa
našiais ornamentais puoštas lie
tuviškas kryžius, ir detaliai pa
vaizduota, kaip veriami šiaude- no kambaryje gausu ir mer?ai- 
liai į žvaigždes. Kitų tautų eg-!ėių kūrinių — Kristus liūdnai 
lučių aprašyme irgi yra detaliai susimasis ant paguldyto krv- 
parodyti jų daromi ornamentai, šiauš Užminto vaško), daug ki- 

Tie visi ornamentai pirma bu-|tų piešiniu akvarele, pieštukais, 
niais drabužiais pasipuošusiomis vo padarvti Šv„ Kazimiero se- tempera. Vartojama visokiausia 
iš šalių. Atrodo labai patrauk-į serų laikomoje Marijos Augšt. Į technika, net piešimas vedžio- 
liai. Čia pat viršelyje įdėti var- ■ mokykloje. jant pirštu. Daug piešinių lietu-
dai ir veikalo autorių: iliustra- viškais motyvais — jie mokslei-
eijų ir jų paaiškinimų paruošė ja j Lietuvaičių meno Klasėje ; vjų pnvn S11kurti belaukiant Lie 
lietuvaitė Šv. Kazimiero vienuo- N„.iail nnninto : u, ! tuvaičių Seselių instituto pas-, n .. r . . i Nuėjau viena popietę į jų me-lyno sesuo M. Gracija Llrtaite,' klasę Wa s(en„je kabo ori s. 
o tekstą pamos? buvęs Chica- į „a||,s K ftimonin ikslaa _
gos Mokslo ir Pramones muse-i Lletuvait?. netoliese stovi Itali- 
jaus mokslininkas N. A Hilde-i^ 3ukurta „ medžio Si]uvos 
brand, dabar dėstąs Michigano, Dievo Motina Kf.leUs a 
universitete. 'lentynų su Įvairiu tautu urna-

, . . .. i mentais — japono imperatoriš-27 tautų eglutes 1 1 1

Veikale smulkiai aprašomos 
27 tautų eglutės, jų ornamentai 
ir paduodami detalūs braižiniai, 
kaip juos pasidaryti. Gausiai vie 
tos paskirta Lietuvai. Pradeda
ma kalėdiniu sveikinimu “Links

kieji papuošalai, kinų dramblio 
kaulo Madona, kinų vazos, ko
ralai, alabastro Madona, Čeko- 
slovakų rašalinė iš XVII šimt., 
ukrainiečių margučiai, ispanų 
drožiniai, simpatingi humeliu- 
kai iš Vokietijos. Gausu lietu-

B. Murino Meno paroda
A. R C KATELE, Chicago, m.

Meno mylėtojams ir meno pa-. los palikimas, kur lengvumas ir
rodų mėgėjams yra malonumo 
pamatyti akvarelisto Broniaus 
Murino atidarytą meno perodą. 
Pati akvarelė, kaip tapybinė prie 
monė, vieno dailininko parodo
je yra retesnis reiškinys. Gi B.

piešinio-formų suliejimas eina 
ranka rankon. Žinoma, tuo ne
noriu pasakyti, kad B. Murinas 
seka Turner. Ne. Skirtingi tau
tiniai privalumai, skirtingi kraš
tai, kuriuose gimė, skirtinga

Gražina Tulauskaitė

SUGRĮŽIMO VARPAI
Ledai upe atplaukia 
Lyg mintys sunkioj galvoj,
Kas pasitiks palaukėj,
Ten — Panemunėj laisvoj.

Ar bėrius svyruonėlis 
Ties Nemuno krantu?
Ar vėjas tik ir smėlis.
Pašventintas krauju ?

Liūdna pušis žiloji,
Nuleidusi rankas.
Dejuos, kad nežinojo,
Kur gali mus surast.

Vien kryžiai, ne, ne kryžiai —
Nematomi kapai,
Pasveikins mus sugrįžus /
Garsiau negu varpui.
1955. III. 13

ŠIRDIS PRIEŠ VEIDRODĮ
Staiga man veidrodis suriko:
„Plaukai jau debesų spalvos!"
Tikėjau, kad kasų vainiko 
Auksinio niekas nepavogs.

Ir tavo žvilgsnis man sušuko:
„Nuskendo saulė ežere ,
Melsvų akių. Dabar nė šukių 
Jos tavo žvilgsnyje nėra!"

Minčių ir rūpesčių takeliai 
Vingiuoja išdidžioj kaktoj,
Tiktai širdis nutilt negali.
Jaunatvę šaukianti dainoj.

Ranka kai pradeda rašyti 
Širdies dainuojamus žodžius,
Aš lyg lakštingalą mažytę 
Jazminų krūmuose girdžiu.
1956. V. 27

VAKARAS SVETIMAME PAJŪRYJE
Saulė tartum flamingas 
Danguj kaip jūroj braido.
Pušys — šnabžda laimingos:
„Saulė tartum flamingas"
Jūros balsas slaptingas —
Baltijos atneša aidą.
Saulė tartum flamingas 
Danguj kaip jūroj braido.
1952. II. 13

kaitų.
Tai tikras meno mažėjus, ir 

buvo malonu jame rasti jo šei
mininke sesele Graciją, vieną iš 
autorių angščiau minėtosios kny 
gos, kuri bus graži kultūrinė pro 
paganda Lietuvai.

— Sakykite, kokį tikslą tu
rėjote ruošiant šią knygą — 
paklausiau ją.

— Mums buvo'miela, kad bus 
progos plačiau suminėti Lietu
vą liečiančius dalykus, bet vei
kalas buvo ruoštas įvairių tautų 
kilmės žmonėms, kad būtų pa
laikomos jų tautinės tradicijos, 
kad prie eglutės puoširtio, prie 
ornamerdų paruošimo, būtų per 
ilgesnį laiką sutelkta visa šei
ma, kas palaimingai veikia y- 
pač priaugančią kartą, o tas y- 
pač svarbu šiais nepilnamečių 
nusikaltėlių laikais.

— Knygoje yra didelis orna-______________________________
mentų įvairumas? • 73 773 " ' " 77' ... . .... .. gybe užklausimų apie ją. Pra-— Stengemeg jų surinkti . .. ,® ... . . : dejome rinkti medžiagą. Mokslovisur kuo daugiau ir jų gamini- J

Murinas jų parodo daugiau kaip i gamta ir jos spalvos, pagaliau
40.

Akvarelė (kaip vandeninis da 
žas) savo kilme ir naudojimu y- 
ra senesnė už aliejinį dažą. nau
dotą ir naudojamą šiandien. Dar 
prieš krikščionybę senosios kul
tūros tautos Europoje, Afriko
je, Azijoje plačiai vartojo van
deninius dažus. Kinai ir japonai, 
augščiausiai iškultivavę šios 
technikos tapybą mene, ir šian
dien jos nėra užmetę. Šimtme
čių eigoje Europa išsaugojo šią 
techniką ir paliko daug įdomių 
darbų ir vertingų kūrinių (de
koratyvinių darbų, rankomis i- 
liustruotų bei paruoštų knygų, 
miniatiūrų ir paveikslų).

Visi tie kūriniai (žinomų ir 
nežinomų autorių), nors ir van
deniniais dažais tapyti, iki 19 
šimtmečio buvo atlikti rankos 
technikos pobūdžiu. Tik su ang
lų tapytojo William Turner var
do atsiradimu bei iškilimu įvyks 
ta lūžis šioje tapybinėje techni
koje. W. Turner turime laikyti 
tėvu šių dienų prasme supras
tos akvarelės, kaip tapybos ir 
jos te -hnikos. Prisimindami, kad 
šio dailininko kūryba skyrėsi 
nuo jo ben('ralaikiu mistišku a- 
pipavidalinimu ir pasak’šku mig 
lotumu (formos atžvilgiu), ga
lim geriau suprasti ir akvareli- 
nės technikos nanaudojimą jo
minkštiems piešinio kontūrams į didesnio pasisakymo? Kadangi 
suvesti. Ir taip, W. Turner pra- dienraštyje vieta ribota — siū- 
dCtas sausus vandens naudoji- j lau asmeniškai B. Murino kūri
mas akvarelės technikoje, bu- niu paroda aplankyti, 
vo priimtas visuotinai visose me j Red. pastaba: Paroda vyksta 
no mokyklose bei akademijose. Čiurlionio Valerijoje (Jaunimo

Po šių kelių pastabų apie pa- centras. 56000 S. Claremont 
čios akvarelinės tapybos esmę. Avė., Chica goję, III.); tęsis iki 
žiūrovui, tikiu, bus lengviau su- gruodžio 2 d.: atdara penkta- 
prasti ir B. Murino akvareles, dieniais nuo 5 iki 8 v. v., o šešta 
Jo kūrinių parodoje ryškiai me- dieniais bei sekmadieniais — 
tari į nki? tumer’.žkos mokyk- nuo 10 vai. ryto iki 8 v v

— skirtingi dailininkų dvasiniai 
polėkiai apsprpndžia ir pačią jos 
kūrybą. Taip yra ir su B. Muri
no kūryba. Jau vien pamėgtieji 
motyvai jį skiria nuo kitų daili
ninkų.

Gi komponavimo būdas, ob
jektų apiforminimas, technika 
ir spalvos nusako B. Murino sa
varankiškumą. Jį matai užtikrin 
tą savyje ir drąsu tapytoją.

Kadangi techniški savumai ir 
koloritas pas kiekvieną dailinin 
ką banguoja pagal nuotaiką ir 
laiką, tai ir B. Murino kūrinių 
parodoje galime matyti pagrin 
dines tris nuotaikas ir techni
kas, besipinančias gražioje kū
rinių virtinėje; etiudinė techni
ka su švelniu koloritu Nr. 16, 
33, 34 ir pn., plati technika su 
stipria tonine gama (Nr. 4, 29,

m ui panaudoti atliekamą medžią 
gą, beveik išmetamus, nenaudo
jamus dalykus, kaip šiaudelius, 
popierinius puodukus, kiauši
niams gabenti tas su įdubimais 
kartono dėžutes, riešutus, spra 
gintus kukurūzų grudus, plunks 
nas, kartono dėžutes, kur laiko
mi ledai, sūrio ir pudrų dėžu
tes, špuleles, sienoms lipinti po
pieriaus gabalus, ligoninėse at
liekamus plastinius vamzdelius 
(pvz. kokie vartojami kraujo
transfuzi joms), metalinių dėžu-Įtautų? 
čių skardą, pieno popierinius bu j 
tebus, senas skrybėles, senus į 
nertinukus, įpakavimo medžia
gą, vielas, kamščius ir kitokiau- 
sią namų apyvokoj atliekamą 
medžiagą, o taipgi iš gamtos pa
imtą — šakas, sėklas, smėlį, 
kriauklelius ir t.t.

— Kaip sugalvojote tokią kny 
gą paruošti?

Muzėjuje pastačius lietuvis

ir Pramonės muzėjus taipgi dau
gelio besiteiraujančių spaudžia
mas rinko per eilę metų medžią 
gą. Kada prie to dirbęs moks
lininkas Hildebrant persikėlė į 
Michigan universitetą, mums 
teko perimti tą darbą. Tyrėme 
visų tautų eglutes ir dirbo visa 
meno klasė. Paruošimas medžią 
gos tai knygai užėmė pusantrų 
metų.

— Kaip Jums atrodo lietuviš
koji eglutė, palyginus su kitų

— Mūsiškė eglutė turi kiek 
panašumo į švedų ir ukrainie-

konsulatus, į jų draugijas. Te
ko vykti į Wisconsin valstybę, 
kur yra Švedijos ir Norvegijos 
kaimeliai; stebėjome kokie ten 
tautiniai drabužiai, kokie papuo 
šalai, nes knygoje šalia eglutės 
yra ir vaizdas tos tautos drabu
žiais apsirengusios mergaitės. 
Teko nuomoti kostiumus, ap
rengti mūsų moksleives ir foto
grafuoti prie įvairių tautų eg
lučių. Kaikuriuos konsulatus ra 
dome jau uždarytus dėl įvyku
sios jų šalies okupacijos (sovie
tams įsibrovus); kaikuriuos kon 
sulus teko rasti fabrikuose be
dirbančius, bet ir jie davė infor
macijų. Kai pernai metais Com-

39 ir pn.) ir sulietinė technika 
su dažo, kaip spalvos, vertės iš-j ką eglutę, mus pasiekdavo dali 
ryškinimu (Nr. 19, 32, 38 ir
pn.).

Pastarosios grupės eilėje vie
nas kitas kūrinys artinasi prie 
A. GaĮd’ko technišku ypatybių 
arba jo kuri laik” m*gto didelio 
ir stipraus spalvinio žaismo. Jau 
vien turtingas akvarelinis įvai
rumas ir spalvinis žaismingu
mas šią psro'ą daro įdomia ir 
stiprią. O kur kitos vertybės, 
kurioms iškelti reikėtų žvmiai

Kultūrine kronika
• Gražinos Tulauskaitės poe- • Penkiasdešimt metų sukak- 

zijos knyga “Rugsėjo žvaigž- tis kaip mirė Juozapas Rapolas
dės” — jau knygų rinkoje. Iš Kalinauskas, vienas iš 1863 me-
melynų kietų viršelių kaip žvaigž. .... , T • . n,, : . .... . . . .tų sukilimo vadų Lietuvoje. Budės spindi antrašte auksines rai- . ...
dės. Poetė šiame rinkinyje tokia vo 1835 m. Vilniuje. Mo-
nuoširdi, jaučiamas rūpestingu- kėsi bajorų institute Vilniuj, Ag 
mas eilėraščius spaudai paruo- ronomijos mokykloje Horkuose 
šiant, jaučiamas naujų krypčių įr Inžinerijos akademijoje Pet- 
jieškojimas. šiuo kartu jaučia- rapily Krymo karo metu buvo
mas didesnis palinkimas į este- . ..... ... , .. . • . karo inžinierius (karininko laipstizmą, gal net vengiant ryškios
patriotikos ar pasaulėžiūrinių niu ir buvo Pasiųstas į Kronšta- 
pasisakymų, nors ir to švelnių 1 to salą ginti Petrapilio nuo ang-
užuominų netrūksta. Poetė čia 
įdomi savo miniatiūriniais eilė
raščiais, kurie veikia siauru, bet 
koncentruotu ir stipriu spindu
liu. Poetė yra jautrios sieios žmo

GRAŽINA TULAUSKAITĖ

monwealth Edison bendrovės rū 
čių. Baltijos tautos turi panašių Į muose ruošė 27 įvairių tautų 
ornamentų. Knygos leidėjui da- eglutes, teko puošimo darbą pri- 
vėme 8 paveikslus, kurie gale- žiūrėti, stebėti. Kaikurios gru

pės stengėsi medelį daryti kuo ( 
spalvingesnį, nepaisant to kraš
to tradicijų. Teko teikti nuro
dymus. Paskiau, stebėdami tuos 
medelius, ‘ lankytojai, sužinoję, 
kad bus išleista ši knyga, jau 
tada užsakė jos 7,000. Pažymė
tina knd lietuviškos eglutės ap-

tų tikti viršeliui. Parinko lietu
vių eglutę, kaip originaliausią 
ir spalvingiausią.

Iš kur Jūs Mirinkot tiek 
medžiagos knygai?

Kreipėmės į įvairių tautų

gus ir tai atsispindi jos kūry
boje: “Esu jautri aš, lyg mimo
za —/ Prašau, nelieskite ma
nęs:/ Užmušite žodžiu kiekvie
nu,/ Kuris neeira iš širdies.” 
Eilėraščiuose apst u to švelnaus į 
nuotaikingumo. Rimuodama a- 
pie papartį, mūsų poetė sako: 
‘Dievo ašara nurieda/ Žemėn 

deganti žvaigždelė./ Tai jinai 
paparčio žiedu/ Šiąnakt tau pra
žys prie kelio.”

Tarpais poetė liaudiškai sen
timentali, kaip toje raudoje prie 
karsto: “Ne su saule ten užmi
go/ Vyšnioj volungėj,/ Tik štai 
ga širdis mažoji/ Skausmo ne
pakėlė”. Mūsų lyrikė randa savi
tą priėjimą ir pri ■ ; amtos te
mų, kaip tame eilėraštyje apie 
vakaro debesis: “Įraudę žiūri 
debesys/ Tie žilabarzdžiai se
niai,/ Kaip saulė jiems iš jūros/ 
Raudoną vyną semia”. Šiame 
eilėraščių rinkinyje poetė gal 
net jautriau kalba gyvenimo ru
dens temomis, atsiduodama, kad 
ią “paima ir neša mirt ruduo”. 
Ji prašo nešluostyt rudens a- 
šarų nuo langų. Jai matos, kaip 
“Danguj užgeso žvakės/ Proce
sijoj angelu.../ širdis tartum 
plaštakė/ Nulaužtu sparneliu”. 
Poetė moka kalbėti tokiais mie
lais trioletais, kaip čia perspaus 
dinamas “Vakaras svetimame 
pajūryje’. Ji netgi sukūrusi ak
rostichą — “Nuotaika” (29 pus
lapy), kur iš pirmųjų kiekvie
nos eilutės raidžių išeina jos var 

Gražina.

lų puolimo. 1857 m. buvo pas
kirtas Inžinerijos akademijos 
profesorium, o 1859 m. kaip ga
bus inžinierius, buvo pasiųstas 
tiesti Odesos-Kursko geležinke
lio. Paskiau perkeltas į Lietu
vos Brastą, kur pakeltas inžine
rijos kapitonu ir priskirtas prie 
generalinio štabo. Prasidėjus su
kilimui, nenorėdamas kovoti 
prieš sukilėlius, pasitraukė į di
misiją. paskiau prisidėjo prie 
sukilėlių ir buvo paskirtas su
kilimo vadu su būstine Vilniu
je. Rusų suimtas buvo nuteistas 
mirti, tačiau draugams užta
riant liko visam gyvenimui iš
tremtas į Sibirą. Tremtyje nu
sistatė — jeigu išliks gyvas, 
stos į karmelitų vienuolyną. Am 
nestijos metu sulaukės laisvės, 
įstojo į vienuolv.’ą Tapo kuni
gu. Mokėjo daug svetimų kal
bų Parašė Lenkijos, Lietuvos 
’r Rus’los karmelitų istoriją. Jo 
beatifikacijos byla vedama Ro
moje. ^remtyje ii' vėliau pasi
žymėjo dideliu gyvenimo tauru
mu. Mirė 1907 m. lapkričio 15 
d. Vadovicuose.

• Ernestas Galvanauskas, vie 
į nas iš žymiausiu Lietuvos vals
tybininkų, švenčia 75 m. gimimo 

i sukaktį. Galvarauskas gimė 
1882 m. lapkričio 20 d. Zizonių 
kaime, Vabalninko valsčiuje. 
Mokėsi Vabalninko pradžios mo 
kykloje, vėliau Panevėžyje. 1897 
-1902 m. baigė Mintaujos gim
naziją. Belgijoje įsigijo kalnų 
inžinieriaus ir elektros inžinie
riaus diplomus. Dalyvavo lais
vės sąjūdy prieš carą, vadovau
damas Cipenų valsčiui. Šio vals
čiaus nutarimai buvo priimti iš 
dalies ir Didžiajame Vilniaus sei 
me. 1906 m. buvo suimtas ir lai
komas kalėiime. Po to buvo pa
leistas už užstatą ir vėl suimtas. 
Po to išvyko i Suomiią, kur gy
vendamas rašinėjo į lietuviškus

ERNESTAS GALVANAUSKAS
Šis Terros išleistas eilėraščių laikraščius ir popularias brošiū- 

nnkinys turi 662 puslapiu, nėra raa pasirašydamas .juodkalnie-

Murinas Tiltas (akvarelė)

raT-”,m”’ me'*':p"a ruošiant daug 
n risime ir> I P.i'hnr ’-'^nė. — bai 

savo pakako ūma sesuo Gra
cija.

taip labai didelis, o jis mums 
palieka net stipresnį jsnūdį. kaip 
ankstyhesni poetės Paklydę žo
džiai, Vėjo smuikas ir Po sve
timu dangum.

Poetė šiuo metu gyvena Ci
cero je, TU. Yra suvalkietė iš ša
kiu apskr. baigusi Aušros gim
nazija Kaune, humanitarines

Naiiias leHinvs vra gražus i st,ud’ jas išėiusi Vyt. Didž. uni-
k”H Ar’n's !•»’»»■>* ūmas lietuvių 

o onkūrūne t’ek nusi- 
peln'usi -»“suo Gra
cija Listaftė yra kilusi iš Wor- 
ce»t°r Mas«. ten baigusi meno
mokyklą, vėliau dėsčiusi Menoituva", vėliau 
instdute, o dabar v’sa laiką dės- 
ta"ti meno dalykus • Marijos 
Augšt. mokykloje. Jos tėvas yra 
nuo Vilniaus krašto, o motina 
Elena Leonavičiūtė — yra iš 
Prienų. Minėtoji knyga gauna
ma adresu: Maria High School,

versitete d'stė lietuviu kalhą 
ir literatūra Kauno Aušros mer 
raič’ų ir X "imnaziio je. Pirmio-i 
ii jos eilėraščiai buvo atspaus-: 
dinti 1921 m die”ra/tvje “Lie- 

įvairiuose Lie
tuvos žurnaluose, o taipgi Gra
nito almanachuose.

• Dvieju šimtų metų sukak
tis nuo mirties Adomo Enriko 
Pilgrimn sueina lapkričio 28 d. 
Tai buvo vienas pirmesnių jų lie
tuvių rašytojų. Gimęs 1702 m.

„ zs ... . Tilžės apskr., išvertęs dalį Šv.6727 S. California, Chicago 29,'RaiU), įSwrtęs ki,Ų'rcll.
III. arba "Drauge”. Kaina — | ginių leidinių. Mirė 1957 m. lap- 
$4.95. ...... kričio 28 d. Įsrutyje.

čiu, Ernestu Barzdyla, Kipšiu
ku ir Pakapės ir kt. 1919 m. Pa
ryžiui“ suorganizavo informaci
jos biurą ir ta;s pat metais bu
vo paskirtas Lietuvos delegaci
jos taikos konferencijoj Pary
žiuje nariu 1919 m. buvo Lietu
vos min.’ pirmininkas, finansų, 
prekybos ir pramonės ministe- 
ris. vėl miniaieris pirm. ir už- 
sie”ių reikal" ministeris. Vėliau 
pasitraukė iš valstybinio apa
rato ir atsidavė tik visuomeni
niam ir pramoniniam bei pre- 
kvb’niam darbui Klaipėdoje. 
1939-40 m vėl buvo finansų mi- 
nislcriu. Yra išleidęs mokslinių 
darbų, redagavo laikraštį, buvo 
paties įkurto Prekybos institu
to rektorius. Šiuo metu sukak
tuvininkas gyvena Madagaska
re.

• Ihiil. A. Vnleška savo stu
dijoje kuria vitražą “Pavasa
ris”. taipgi baigia vitražų eski
zus J. Pakcl vilai.
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MŪSŲ KALBA
RED. D R. P R. SKARDŽIUS

Jeigu kurie iš šių žodžių bū
tų čia nevisai kaip reikiant aiš
kinti, tai malonius skaitytojus, 
tuos žodžius pažįstančius, nuo
širdžiai prašome padėti mums

vaitę turi ištaisyti apie 500 są
siuvinių, tai tas nemažai atima 
laiko nuo jo kūrybinių užsimo
jimų. R. Spalis gyvena Hali- 
faxe, A nglijoje. Artimiausiu lai

Įvairybes
Dabartinėj spaudoj ir kartais 

raštuose dar vis pasitaiko ne
vienodai vartojamų tiek bendri
nių, tiek tikrinių žodžių; čia 
keletą iš jų iškelsime aikštėn.

1. Komunistinėj Lietuvos

kalbas būtinai norėtų išlaikyti 
Alžeriją, tai tada dėl nuoseklu
mo reikėtų vartoti ir Alžeras,

Panašiai kaip Alžiras šalia 
Alžirija, turėtų būti vartojamas 
ir Tunisas (šiaurės Afrikos

, . , . . . ■ „ , miestas) šalia Tunisija (šiaurėsspaudoje dažnai vartojama ge- ., , x. . / _r „ į .... o . Afrikos kraštas); plg. prc. Tu-
nis ir Tunisle, ang. Tunis ir Tu- 
nisia ir kt. Šitokia vartosena

neralinė asamblėja: Suvienytų 
Nacijų Organizacijos genera
linė asamblėja (bendras, 
visuotinis susirinkimas). Pats 
žodis asamblėja visų pirma yral 
paskolintas iš rusų assamble-' 
ja, o ši savo keliu yra kilusi iš 
prc. assemblee “susirinkimas” 
(nuo assembler “surinkti”, 
assembler “susirinkti”). Prc. as
semblee generale (vok. Haupt- 
versammlung) per rus. kalbą 
pavirto komunistinėj liet. kalboj 
generalinė asamblėja. Bet iš es
mės asamblėja nieko daugiau 
nepasako kaip mūsų įprastinis 
susirinkimas, visai panašiai kaip 
kad nacija nereiškia daugiau 
nieko kito kaip mūsų tauta. Tai
gi generalinės asamblėjos vietoj 
visai lengvai gali būti vartoja
mas visuotinis (generalinis,) su
sirinkimas: Jungtinių Tautų
Organizacijos bendras, visuoti
nis susirinkimas. Laisvųjų kraš
tų lietuvių spaudai nebūtų pa
tartina seną susirinkimą keisti 
nieko, daugiau nepasakančia 
pranbūziškai rusiška svetimybe 
asamblėja.

2. “Liet. kalbos vadove” Al- 
žiru gadinamas šiaurės Afrikos 
miestas ir kraštas. Taip šis vie
tovardis buvo vartojamas ir mū
sų senuosiuose vadovėliuose. 
Matyti, tai buvo pradėta daryti 
nusižiūrėjus į rusų kalbos var
toseną, kur Alžir vartojamas 
tiek miestui, tiek kraštui vadin
ti. Vąk. Europos kalbose kal
bamasis šiaurės Afrikos miestas 
ir kraštas dažnai vadinami skir
tingai: prc. Alger, ang. Algiers, 
isp. Argel (arab. ai džez’air “sa
los”) ir prc. Algerie, ang. Atge
ria, isp. Argelia. Vien prakti
niais sumetimais pravartu būtų 
ir mums daryti panašų skirtu
mą: patį miestą galėtume ir to
liau vadinti įprastiniu Alžiru, o 
dėl vienodumo ir kraštas galėtų 
būti vadinamas Alžirija. Man 
rodos, šalia Alžiras nelabai tik
tų Alžeriją: tai tik nereikalin
gai sunkintų atsiminimą. Bet 
jeigu kas pagal Vak. Europos

juos išsiaiškinti. Rašykite “Mū- j ku numato spaudai paruošti fel 
sų kalbos” redaktoriui ‘‘Drau-1 jetonų rinkinį, 
go” adresu.

ATITAISYMAS
Neseniai Drauge buvo pra

nešta, kad prof. E. Eraenkelis 
miręs š. m. spalio 9 d. Iš tikrų
jų, jis gautomis paskutinėmis 
žiniomis mirė š. m. spalio antrą 
dieną.

gali būti iš dalies paremta tokių 
pavyzdžių kaip Grenlandija, Is
landija ir kt., kurių vietoj, at
rodo turėtų būti lytys su galū
ne -as: Grenlandas, Islandas 
(plg. ang. Greentand, Ieeland) 
ir kt. Pačioj Lietuvoj nuo Kau
nas, Vilnius net buvo pradėta 
vartoti ir Kaunija, Vilnija 
“Katino, Vilftiatis kraštas”.

Keli dzūkų žodžiai
Vinco Krėvės raštų kalboje [ 

vartojama apsčiai gražių ypa
tingų žodžių, kurių kitose tar
mėse rečiau tesutinkame, pvž.:

hliekti “blykšti, blukti”: nuo 
saulės kepurė n u b 1 i e k o; ma
no garbe ir garsus vardas n u- 
b 1 i e k s.

elgti “vargti, skursti”: nu
vargę ir n u e 1 g ę kreipdavosi 
j jį, kad gelbėtų žodžiu ir dar
bu.

lengtt, lengsta “(linkti), varg
ti, skursti”: kurie ligoti buvo ir 
n u 1 e n g ę, ėjo į jį maldų ir 
sveikatos prašytų.

skairus “dosnus”: saulė skais
čiau švietė, ir žemė buvo žmo
gui s k a i r e s n ė.

tvokti “tvoti, mušti, kirsti”: 
akys mūsų savimeile apdumtos, 
galva puikybės aptvokusi.

KRONIKA
• R. Spalis pakviestas dėsty

ti matematiką vienoje anglų gim 
nazijos tipo mokykloje. Per sa-

• Dr. Ant. Ramūnas savo stu 
dijinėje kelionėje pasiekė Pran
cūziją, aplankė Šv. Teresėlės 
šventovę Lisieux mieste, ir dar 
turi aplankyti 15 valstybių. Mū 
sų mokslininką Londono ir Ox- 
fordo universitetai pakvietė skai 
tytį eilę paskaitų.

• Prof. Vacį. Biržiškos paruoš 
tą ankstybesnių lietuvių rašy
tojų biografijų ir bibliografijų 
veikalas “Aleksandrynas”, pir
masis tomas, jau spaudoje. Nu
matoma, kad pasirodys apie sau 
šio mėnesį. Jo išleidimu rūpina

si velionies broliai ir Kultūros 
fondas.

• St. Džiugus parašė eiliuotą i 
pasaką “Neklaužada’. Uiustra- j 
vo dail. VI. Stančikaitė. Leidžia 
prie lietuvių saleziečių gimnazi
jos esanti spaustuvė Italijoje. 
Iliustracijoms paramą skyrė 
Kultūros fondas.

• Dail. M. Šileikis piešia ru
dens peisažus.

Centas uždengs net didžiausią 
pasaulio žvaigždę, jeigu tik tą 
pinigėlį laikysi labai arti savo1 
akių... — S. Grafton Į

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

įsldėdamt Juozo Spalčlo alumlntajus "Storm 
Windows” luugus. Juos turint nereikės rūpintis 
kiekvieną pavasarį ir rudenį langų išėmimu ir 
sietelių sudėjimu. J. Spaičlo alutninljaus "Storm 
Windows" laikys tiek ilgai, kiek jūsų namas sto
vės. Pašaukite mus dar šiandien ir mes pada
rysime Jums tuos nuostabius langus.

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

JUOZAS SPAITIS
825* 8o. Halsted St. Tel. Vlctory 2-0472
Galite skambinti kasdien arba atvykti į mūsų 
įstaigą nuo 9 vai. iki 6 vai. vak. Pirmad. Ir ket- 
vlrtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

45 METŲ BIZNIO 
SUKAKTUVES

Dovanos su kiekvienu pirkiniu kalakutas — perkant 
už $50 ar daugiau ir įimtai kitų brangių dovanų 
pirkėjams. Baldų, pečių, stalų, kilimų, televizijų, 
šaldytuvų, skalbiamų mašinų.

SHARKO’S RESTAURANT
6301 W. 63rd St.

Turime virtinių 
ir "paroKie” kiek 
vieną. Seštadieųį 
ir (sekmadienį.

Dešrų i r ko
pūstų turėsime 
tik šj šeštadienį 
lapkr. 16 d.

Atoo featurtng Charcoal Brolled 
Steaks and Fried Chtcken all you 
can eat.

Privatūs kambariai bankietams, 
vestuvėms, sukaktuvėms, krikšty
noms, pobūviams ir t.t. Atdara 
7 dienas savaitėj nuo 11 v. r. Iki 
1 vai. naktį. Rezervacijoms skam 
blnkite POrtsmoath 7-8207.

Sparesus Construction 
GENERAL CONTRACTOR8

Nauji įrengimai — “Alteratlons” — 
Pertaisymai — Pataisymai.

ReąMendnlal — “Gom’1” — Pra- 
moninįai — įstaigų pastatai Chlcago- 
Je Ir tisuose Jos priemiesčiuose.

Nč Vienas darbas nėra perdidells ar 
permaSas.

Tetefonuoklte A V 3-7541 — dieną, 
AV 3-1860 vak.
EXT. IMI — dėl nemokamų įkainavi
mų.

ANNOUNCING THE OPENING

ALBERT’S BAKERY
ALBETCT, REZ AC, 

prop.
„ BeaUtlfully Decorat- 

ed Cakes Baked to 
order for all Oeca- 
slons. Cookies, pieš, 
cakes rolls of all 
klnds baked daily.

1540 W. 18th St 
Tet CH 3-2564

NUO UŽSISENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti nes jų užslsenėjuslos žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaldų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORLA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadlnamog ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyfilmą 
tarpplrSČlų Yra tinkama vartoti nuo 
žžtfistančlos auskllslos odos dedlr- 
vinlų odos lėbėrlmų Ir t t taipgi 
tinkama varotl vaikučiams,kada pa 
atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo 18 
vlrSInlų odos ligų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų, 31.15 Ir 33.50.
Pirkite vaistinėse Chl- 
cagoje Ir apylinkėse:
Mllvraukee, Wls., Ga- 
ry, Ind. Ir Detrolt Ml- 
chlgan, arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
deri 1 —

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

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

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

patarnavimas.

ATLAS FUELCo.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

T*L REUauoe 5-1811
DR. WALTER I. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 YVest 59 Street

Vai. Pirmaa., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečlad. tr šeštad. 1—4 v. 
P P

Tel. ofiso tr buto OLymplo 1-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15tb St.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai. Ir 0 S vai vak. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas

Ar aratal-Protakai, Med. ban 
dažai. Sneu. pagalba kojon 

t Areli Nupports) Ir tu 
Vai.: •-< Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
OKTHOPEDIJOH TECHNIKOS LAB
2850 W. 63rd St. Chlcago 29, BĮ 

PROHpeet 8-5084Tel.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimu
ėl valandos skambinti telefonu 

HEnilock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
P p kasdlan Askvrus treėlad ik. »tsd

Re*. tel GftovrhlU A-500S

500 NAUJŲ RANKINIŲ 
LAIKRODĖLIŲ

Bulovą, Benrus, Longines - Wittnaur ir 
kitų žemiausiomis kainomis.

Clairmont moteriškas akmenuotas laikrodėlis, vertes $15, už................ $ 5.95

7 akmenų laikrodėliai, vertės $22.00, už........................... .. ...................... 10.00

17 akmenų waterproof laikrodis, vertės $42.00, už .............................. 21.00

17 akmenų automatiškas, vertės 45.00, už ............................................ 23.00

17 akmenų su alarm clock, vertės 62.00, už.................................... ... 29.50

21- akmenėlio laikrodis, vertės $75.00 ......................................................... 32.50

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halsted Street 
Tek: CAlumet 5-7237

Krautuvė atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30.

Budriko Radio Valanda iš WHFC, 1450 kil. radio stoties kas ketvirtadienio 

vakarą nuo 6 iki 7 vai. Mįslių kontestas su laimėjimais.

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 8-7333
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta

Ofiso telef. LAfayette (-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
V AL Kasdien popiet nuo 12-3:80 v. 
Vak pirm. antr., ketvlrt 6-8:30 v 

Tn-člsd ilk susitarus.

DR. IREMA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė)

KŪDIKIŲ (R VAIKŲ UGI 
SPECIALISTE

7168 South Western Avenų.
(MEDICAJ BUILDINO' 

Pirmad antrad ketv Ir penktad 
nuo ! 1 vai rvto iki l vai. p.p tr nuo 
6 v 8 vai vakare Trečlad. nuo 
11 vai ryto Iv p p šeštad 11 
vai ryto Iki s vai. popiet

Office tel. RE 7-1188 
Bes. tel. WAlbrook 5-Z76A

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nauja* adresas: 4205 W. 63rd St 
Ofiso tel. KEllance 5-4410 

Rezld. telef. GRovehlU. 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffslde 4-28*8 
Rezidencijos: LAfayette 8-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak 
4eštaa. nuo 3 Iki 6 vai.. lšskyT. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Uacker Drlvr
rClvtc Opera House. kam b 858 

Vai kasd 12--4 
rcl. Clntra) 8-22*4 

>002 Wew« l«th str. doen 
kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnIiaU S-0959
-< tju laiku ir trečlad susltaru. 

Rezld tel. Hl mliv) 4-7088

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų igosi

D R A M A P I fl N A Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė
n. H. IR H V I U n H « Tel. PRospect 8-1223 arba WE 8-567*

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. tr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp 
7-#7OO. Namų — PR 6-4732

--X

5ai......... ..

«!!!!?!*-----------"

k l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

GRANE SAVINOS
7.555 WTCST 47th STREET LAffcyette S-lftA*

B. B. Pletklewtcx, prez.; E. R. P1etldewtn*, aehr. Ir advokate*
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkam 

valstybė* bonus. Taupytajam* patarnavimai aemokamal.
Pradėkite taupyti atidarydami apskaita šiandien. Apdrausta Iki *10,00(1v •
Mrbo valandos: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro 
intr. ir nenk © llrl 5- treč uidarvta. o ta*t nuo 0 Iki ridnrdieni'

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South VVeetern Avenue 
vai.: kasdien iO-12 vai. L 7-* vai 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso 'elefonas: PR 8-322*
Re* telef. WAlbrook 5-5078

DR; VL BLAŽYS
-LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 8-8048 
Rez.: W Albrook 5-8048

”• >1 ofiso HE.4-6849 rez. HE.4-2I2'
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71»t Street

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

sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Weatern Avenue 
Chlcago 2*. 111 

telefonas REpublic 7-4*00
Rezidencija: GRovehlll 8-8181

Pasimatymai pagal sutartį

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chicagcfe Savingn Bendrovės praeitimi, nuo pat jo* jslkflrimo 
1924 met, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių aangnmo Ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinhis pas mus gausite ne tiktai sangnmą 
— jų apdraudimą iki $10,060.00, angfttą dividendą, bet Ir daugeli ldtų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chlcago Savings Bendrovės Įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai {rengtų visoje Hllnois Valstybėje.

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

Rašykite dėl informacijų. Mflsų tartas $21,000,000.06.

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

Atdara: pirmadlen) nuo 12 Iki 8, antradieni Ir penktadieni nuo 9 iki 4, ketvlrtadien) nuo 9 11d 8.
TrečiadienJ uždaryta visą dieną, o šeštadieni nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

CHIRURGAS
2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 Iki 4 vai. p. p., antrad. Ir 

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rea. PR 6-*8Ol

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michlgan Avė.
Buto 1658 W. 103 St, Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkt 9 v. v(ą 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

įšsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
"cl 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PVUman 5-67*8 
Buto -- BEverly 8-8946

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-61*3
OR. V. P. TUMASONIS

CH1R1RGAK
2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. Ir ketvlrtad. 5—;9 v. v. 
Antrad. Ir penk. 1—6; šeštad. 2—«. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehlll 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA b- MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(69-os ir Maplcwood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 Ir 6—8 vak. 

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Ofiso HEmlock 4-6818 
Rez HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
P1AT ČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus llgonln*) 

Priima pAgal eusltarlma

TeL ofiso PRospect 6-*4OO
Rezld. PRospect 6-*400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aš k erlčlfltė )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo (-8 vai 
vak. Šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik susitarus.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
■flsc vai nuo 8-4 Ir nuo 6-8:S8 v. 

*ak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet
Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel VlrglnU 7-0086 

Rezidencijos tel. BEverty 8-8*41

ofiso HE 4-111 t. arba RE 7-*70fl 
Rez. RE 7-8867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligą 

2454 Weat 71at Street 
(71-oa ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šešadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
425S So. Whipple Street

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

Šeštad. 10—12 Trečlad. uždaryta 
LAfayette 8-4*4*.

Namų — CEdarcrcst 8-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Restd. 2417 
W. 62nd St.. tel. Rnnubllc 7-8818.

TeL ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weat 31 st Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

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

Ofiso telef. Y Arda 7—HM 
Vtcsldeneljo* — 8Tewart 8-4*11

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
ikampas Halsted Ir 86-ta gafvt)

V AL 1—4 Ir 8:80—8:80 p. *. kaa 
lt«r> Išskyrus trečiadienius Atidarą 

•eštad tentais 1 -4 vai

Ofiso telefonas — BIsbop 7-151*

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad Ir eekmad. tik susitarus

TeL ofiso PR. .1-6446, rea. HE.4-815*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki ! v. 

Trečlad Ir šeštad. pagal šutam

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rea PR 6-4858 

Rezld. 884X1 H. Artestan Av*.
VAL. 11 v r Iki 8 p. p.į 8—7 y. v

Tel. ofiso PK 6-8888, rez. RE 7-*l»»
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We*t 63rd Street 

VAL kasdien nuo 8—4 p p lr 7:8*
Iki 9 vai Trečlad Ir šešt.. uždaryta

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR .

1428 llroadway, Gary, Indiana
Vai.: pirm. Ir treč. 3-8 vai. vak., šešt. 
10-12 vai. prieš plet. Kitu laiku pagal 
Tel. TT'riKT 3-9902

Telefonas ORovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTr 
- PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos. »- i« Ir I—* v. v. pagal
■neltarlm* Išskyrus trečiadienio. 

2422 W. Marnnette Rond
ofiso Ir koto tel Ol.ymptc 8-1M1

DR. K. v; KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1467 So. 49th Conrt, Cicero
Kasdien 10—lt Ir 4—7 vai. Trečlad 

•r šeštad tik 1*—lt vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEC. CHIRURGINftH IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weat 69th Street

ertešats šv Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublic 7-28*0 

VAL Pirm. antr.. Kert., penkt. 
’iuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00 
flešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad Ir
kitu laiku susitarus telefonu

DR. ANT. RUDOKAS. Opt 
Tikrina akla Ir pritaiko aklnlna 

keičia stiklus Ir rėmus 
4465 8 Oalifomls Aro. TA 7-7361 
Vai. 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad u*

10 r-rfo 11r« f • f» D

SKelbkitės dien. "Drauge"

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
TeL YArds 7-188* 

Pritaiko aklnlur 
Kreivas aki* 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weat S5th Street

Vai. nuo 10 iki 3. nuo 6 iki S, tre 
člad. nuo 10-12, penktad 10-1 ii 
šeštadieniais nuo 10 Iki ? vai o n

DR. S. VAITUSN, OPT.
Palengvinu aklų įtempimą, kuri. 

yra priežastis galvos skaudėjimo be' 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę Ir tollrngya 
t*. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausio, 
trūkumus. Hpeclall atyda kreipiame 
' mokyklos valkua

4712 South Anhland Avė. 
Tel. Y Arda 7-137$

Vai 10 80 Iki 7 v vak šeštad. 10:8
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MENAS KAIP TAUTOS GYVATOS 
REIŠKĖJAS

ST. TAMULAITIS, Chieago, III,

Kai miręs po žemėm ilsėsiuos be 
/kvapo,

Nakties mėnesienoj išeisiu iš ka- 
/po

Ir- žemės gimtosios sargyboj bu- 
/dėsiu,

žvaigždynų keliais ją j saulę ly- 
/dėsiu.

Petras Vaičiūnas

Ką reiškia tautai jos menas, 
visi turbūt nuvokiame.

"Mene ar knygos puslapiuose 
užburta fikcija ne kartą tampa 
realesnė, amžinesnė už apčiuo
piamą tikrovę — sako Mykolai
tis-Putinas. Tuo būdu menas ir 
literatūra pasidaro gyvas židi
nys, aplink kurį spiečiasi visa 
tauta". '

Kiekvieno žmogaus prigimty
je slypi neaiškūs meno pradme
nys, t. y. augštesnės ir prasmin
gesnės būties nuojautos. Aure, 
ar kas užginčytų, kad visi svar
besni estetinio išgyvenimo sti
mulai — jausmas, emocijos, vaiz 
duotė, visokeriopi iš širdies einą 
nusiteikimai ir pagaliau įgimtas 
grožio ilgesys — stipriau neįtai- 
goja net ir didžiausio materia
listo, net rūstaus šalto mąsty
tojo, net nusivylusio ir užkietė- 
jusio skeptiko, nekalbant jau 
apie eilinę, visad estetiškai pri- 
imlią, žmogišką sielą. Kur ašt
riausi ir logiškiausi proto išve
džiojimai bejėgiai, ten nuolat 
laimi nevaidmaininga širdis, mei 
lė, mielas sparnuotas žodis, švel 
ni paguoda ir gražesnės naujo 
gyvenimo viltys.

Šį dėsnį, šią didžią jausmo-gro- 
žio- meno reikšmę žmogui, pir
miausia turėtų gerai apsvarsty
ti visi išdidūs praktiškųjų profe
sijų atstovai: gydytojai, advo
katai, inžinieriai, diplomatai, vi
suomenės veikėjai, biznieriai ir 
pagaliau aukso bei pomėgių gar
bintojai. Jei jie sakosi nevaid- 
mainingai mylį savo tautą (sa
vo dvasinę motiną), jie visi dau
giau ar mažiau turėtų mylėti, o 
reikale ir remti, savo tautos me
ną.

Liaudies meno jėga ir prasmė

Be mokslo, be technikos išra
dimų. be uhiversitetų ir gimna
zijų, be diplomatų ir partijų, be 
savos kariuomenės ir patrankų, 
be klinikų ir geležinkelių, be pra 
monės ir miestų, — tauta, kad 
ir sunkiai, vistiek gali ilgai gy
vuoti. Ji gyvuos net šimtme
čiais. Bet atimk iš jos religiją, 
jos liaudies literatūrą, jos mu
ziką ir melodijas, jos tautinę dai
lę, jos mitologiją, jos tautinius 
šokius, jos architektūrinę sta
tybą, jos kūrybinėmis nuotai
komis ataustus sudėtingesnius 
papročius -— ji veikiai, per 2-3 
kartas, asimiliuosis, žlugs, iš
nyks. Ji neteks pagrindinio sa
vo gyvybės principo — savosios 
tautos sielos. Kitais žodžiais: 
netekusi viso savojo meno, tau
ta tuo pačiu neteks ir svarbiau
sio (specifinio ir gyvybinio) for
minio elemento, per kurį jos 
**********Ne*af9N*3»ę**3oe*Nf**Ne9«
VIKTORO KO ŽIGOS 
LietuvUks gazolino stotis Ir auto

dvasia gali reikštis, augti ir ob- 
jektyvuotis sugestyviomis lau- 
kujėmis priemonėmis.

Menas — tautos gyvatos ža
dintojas. Menas įkvėpėjas ir jos 
idealų ugdytojas. Menas, kaip 
tvirtina Emanuelis Kantas, įga
lina žmogų pajusti tikrą savo 
didybę ir vertę.

Menas — etninio atsparumo 
talkininkas 1

Sava kalba tautai yra svar
bus gyvybinis veiksnys. Taip 
mes visi tvirtiname. Tačiau, kas, 
sakykite, verčia tautą nepamirš
ti savo kalbos? Kas papildo tą 
kalbą naujais reikalingesniais 
ir dvasingesniais (abstrakti-1 
niais) žodžiais? Kas šimtmečiais 
išsaugo retas specifines kalbi
nes formas? Kas galutinėje sąs
kaitoje akstiną savo kalbos neiš
sižadėti ir jąja didžiuotis? Kas 
duoda vidinio atsparumo mote
riai ir motinai, tai pagrindinei 
kalbos saugotojai, kalbą ugdy
ti ir ją perduoti naujoms kar
toms? Ar ne liatfdies meno ša
ka — literatūra? Ar ne liaudies 
herojinis epas, ar ne tautos mi
tai, padavimai, išgražinti atsi
minimai, pasakos, dainos, rau
dos, patarlės, priežodžiai ir mįs
lės? Pagaliau ar ne visas tau
tos menas, o drauge ar ne visa 
jos tautinė kultūra?

Jei lietuvių tauta iš'senovės 
būtų - paveldėjusi galingą savo 
tautinį epą, jei mūsų liaudies 
menas, ypač literat. menas, pri- 
leiskim, būtų buvęs dar labiau 
sugestyvesnis ir jei 15-18 šimt. 
Lietuvos bajorija (ano meto Lie 
tuvos visuomenė ir inteligenti
ja) bent šiek tiek būtų sielojusis 
tautinės kultūros reikalais, — 
nežiūrint gobšių mūsų kaimynų 
rankų, rankų maskolių, germa
nų ir lenkų, ištisi Lietuvos plo
tai iki šiais dienai būtų likę ne- 
nutautėję. Mūsų geografams, is
torikams, diplomatams ir šiaip 
patriotams nereiktų šiandie varg 
ti, visaip įrodinėjant kaikurių 
etnografinių Lietuvos sričių lie
tuviškumą.

Tai ryškus ir šiurpus pavyz
dys, iš kurio daug galėtų pasi
mokyti nūdienė soti, sąmoninga, 
piniginga ir partinga lietuviška 
inteligentija.

Individualinio meno galia

Amžių tėkmėje tautos gyveni
me įvyksta daug staigmenų. Su
sikuria ir vėl laikinai žūsta sa
voji valstybė, nyksta luomai, pra

Br. Murinas Saulėleidis (akvarelė)

237 psl.). Kas čia prof. Myko- individualybės atsiskleidimas... mene atgyja, išryškėja, prisi- 
laičio tarta apie rusus ir lenkus,! tautos genijaus ekspresija. Vi-Į kelia naujam gyvenimui. Tad 
tą pat mes galėtume pakartoti sa, kas buvo mirę, apnešta dul- j ir nenuostabu, hd tauta telkia- 
apie vokiečius, prancūzus, skan- kėmis, pamiršta, nepastebima, (Nukelta į 7 psl?
dinavus, anglus, italus..., vieton| — — - -----  -------------- -- -------
žodžio “literatūra” prikergda
mi: “menas apskritai”.

randami dvarai, nutausta inteli-. menininkų vardų? Kuo mes pa- 
gentija-bajorija, priešo okupan- tys save laikytume ir ką apie > 
to sunaikinamas tautos kamie
nas — šviesuoliai, žūsta prigy

Tautinis savitumas
“Kad mūsų menas mus gaivin 

tų, kad mūsų neužlietų kitų tau-l 
tų bandos, reikia visomis jėgo-l 
mis stengtis išlaikyti visa tai,! 
kas mūsų tautoje yra origina- į 

! lauš. Tuo mes ir kitoms tautoms | 
patarnausime. O tautos origina 

I lumas labiausiai pasireiškia jos 
menu. Menas iškelia savaimin- 

| gus tautos bruožus, išlaiko tau- 
1 *4 gyvą ir bešviesdamas daro ją 
garbingą ir visų mylimą. Jei yra 
tokia tauta, kurios gilioji min
tis pasaulyje dar neišnaudota, 
tai tokios tautos menininkai ga- 

(kom 
Romuva”,

1933 m., Nr. 106)

STRATFORI) OlIALITY CLEANERS
Geriausias valymo būdas mieste.

Kubus valome savo įmonėje. Visi rūbai grąžinami plastikiniuose 
maišuose. — Specialiai valome balines sukneles ir užuolaidas. 

NEMOKAMAI PAIMAME IR PRISTATOME

Skubiam patarnavimui skambinkite dabar:
GArden 3-4722 
9201 S. Cicero

GArden 3-4211 
4808 W. 83rd St.

| KEliance 5-9603 
4144 W. 63rd St.

STevvart 3-89*04 
7001 S. Halsted

Atliek&ml motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys

CALL-MC-MOTORS C0.
8759 8. WB8TERK AVB. TB 8-9633

venti turtai, sugriaunami bran
gūs tiltai, išsprogdinami milio- 
ninės vertės pastatai, išdrasko
mi pavyzdiniai javų-gyvulių ū- 
kiai, sudeginamos sodybos, iš
skiriamos šeimos, dalis tautos iš
vežama vergijon, dalis prievarta 
išemigruoja... Bet sukurtos kul
tūrinės, ypač meninės, vertybės 
išlieka tautoje amžiams. Jos ne
sunaikinamos. Jos atsparios ir 
vagims ir kandims. Jos nuolat 
yra bendru visos tautos lobiu. 
Visi tautos nariai, kur jie be
gyventų, šitomis vertybėmis be 
perstogės gėrisi, gaivinasi, di
džiuojasi ir reprezentuojasi.

Ak, kas šiandie, kultūrinėse

save žinotume? Kuo laiUytų » laikyti save laimingais 
mus kiti? Turbūt bedvasiu, be- P02' J- Gruodls. N- R” 
jausme, mirštančia, tegul ir ci
vilizuota, gentimi. Mes> lietuviai, kaip tik esame

tokia tauta. Fatališkąja istori- 
Kitų tautų pavyzdys jos skirtimi, mes dar neišeikvo-

SKIP’S 1ILR:1CE 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUF
ALL PHONES _ WALBROOK 5-8202

“Mes manome — rašė prof. 
Mykolaitis-Putinas 1937 m. — 
kad šiandie lietuvių tauta savos

jome savo tautinių jėgų. Mūsų 
individualinis menas tėra tik pra 
dinėje stadijoje. Ir patiems sau

dvasinės kultūros, meno, litera- *r žmonijai mes dar galime pa- 
tūros ir mokslo reikalas yra kas mes esame: kas yra
toks pat būtinas kaip ir duonos slaptingas, žavus, humaniškas, 

riteriškas, pilnas dvasinės poten 
cijos ir mistikos aisčio vardas!

kąsnis... Antai, įsivaizduokime, 
kad toki rusai neturi nei Puš
kino, nei Lermontovo, nei Gogo
lio, nei Dostojevskio, nei Turge
nevo, nei Ostrovskio, nei Tols
tojaus, nei Čechovo, nei visų di
džiųjų savo lyrikų, — ką mes 
žinotume apie rusų tautą ir ru-

tautų lenktynėse, būtų iš lietu-Įso sielą? Ką rusas žinotų apie
vių tautos, jei ji šalia liaudies 
meno neturėtų dar ir savojo au
tentiškai (individualiai) sukur
tojo meno: literatūros, muzikos, 
dailės, teatro, architektūros ir 
drauge visų mūsų žymesniųjų

save?... Atimkime iš lenkų Mic
kevičių, Slovackį, Krasinskį, 
Sienkevičių, Vyspianskį — ii’ 
lenkų tautos nuotaika, gal ir po
litinis kelias, būtų visai kitoks” 
(“Literatūros Etiudai”, 235 ir

Tautinio meno reikšmė

“Mene plaka tautos kraujas, 
spindi gimtosios šalies gamta, 
dvelkia tautos dvasia, aidi jos 
vidaus gyvenimas, iškyla jos 
pasaulėvaizdis, plazda jos didie
ji troškimai... Menas yra tautos

Šv. Mišių ir Maldų
NOVENA Į NEKALTAI PRADĖTĄ 

ŠVČ. PANELĘ MARIJĄ 
bus laikoma naujoj Tėvą Marijonu Chicagos vienuo
lyno koplyčioj, nuo Lapkr. 29d., iki Gruod. 7d., 1957.

Kurie norėtumėte dalyvauti šioje novenoje savo intencijo
mis, jas pasiųskite šiuo adresu: Mariau Fathers, 6336, S. Kil- 
bourn Avė., Chieago 29, Iii.

BRIDGEPORT CURRENCY 
EXCHANGE

748 W. 35th St.
(arti Halsted St.) 

Atvykite dabar užsisakyti 1958 
License Platės.

Mums tereikia tik Jūsų parašo, 
kitką mes sutvarkome. 

LABAI LENGVA!

NOVEMBER-LAPKR. 21, 22., 23, 25, 26, 27 d. d.

HENNESSY, Three Star Cognac Fifth $5.09
MARTELE, Courvosier or Gauthier

Imported Cognac Fifth $4.98
VAT—69 or AMBASSAD0R Scotch Fifth $4.19
GRAIN ALCOIIOL 190 PROOI U ,S.P. FU t b §4 89

POPULAR BRAND OF FLAVORED
BRANDIES Fifth $9>.98

KRUPNIK (Iloney Punch) Fifth $3.39
POPULAR BRAND IMPORTED ’ • * 1 - •i

CANADIAN VFHISKEY Fifth $3.98
CANADA DRV OR BARCLAY GIN

Full Quart Quart $3.29
DON Q RUM Fiffh $2-89
Hamms, Schlitz, Pabst, Budvveiser or 

Millers (Case of 48 cans) Case $7.95

B3B

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO!
Jau dabar Įsigykite Šventime:
• Modemišką televiziją
• Hi F1 fonografą
• Nuostabius Importuotus radijus
• Stebuklingus translstorlnius 

radijukus
• Patogius radljo-lalkrodžlus
• Gražius elektr laikrodžius
• Naujausią patefoną plokštelių. 
Taip pat čia rasite didel) pasirin

kimą elektr. namą apyvokos reikm., 
k. a. virdulių, prosą, tosterių, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurblių Ir kt.
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Pirkite visados Šioje moderniškoje
parduotuvije.

lAiDflinfi-

IPlTCLtvision
isate3 - Service)

Rav. inl A. OTMftKAS 
3331 H. Halsted — CUffskle 4-3AA5 
Atdara kasdien 9—8. pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9 
oooooooooooooooooooooooooo

□ Už atsivertimą ir
pasitaisymą.

□ Už tėvą ir motiną.
□ Už šeimą.
□ Už vaikus.
□ Už Marijos ir Bažnyčios

pergalę.
n Už Šv. Tėvą.
□ Už pašaukimą į dvasinį

luomą.
□ Kad mūsų jaunimas išliktų 

* dorai
□ Už bendrą sugyvenimą.
□ Už pasaulio taiką.
□ Už Rusijos atsivertimą.
Kitos mano intencijos ..............

□ Už nusidėjėliu atsivertimą.
□ Už visokios bedievybės

išnykimą.
□ Už kenčiančią Lietuvą ir jos

laisvę.
□ Kad gaučiau darbą.
□ Padėka Dievui už gautas

malonei.
n Padėka Marijai.
□ Už misijas pagonių

kraštuose.
□ Už mūsų parapiją 

1 Už kunigus,
n Už sielas skaistykloje.
□ Už mirštančius.

SKOLINK IR TAUPYK

Vardas, pavardė

Gatvė ..

Miestas Valstybė

"If:

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6.1882

SIUNTINIAI | LIETUVA — KALĖDŲ SEZONAS
ORBIS Mantiniai 22 svarų svorio. Greičiausias pristatymo laikas. 
Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje, žemiausios kainos. Aukota 
prekių kokybė. Siunčiame viską kas yra leistina. Siunčiame maistą 
įvairiausių rūšių pagal Jūsų pageidavimą ir pasirinkimą, riebalus, 
mėsos gaminius, pieno gam., vaisius, miltus, įvairias kruopas, sal
dainius šokoladą ir kitką.
pa v.: 22 sv. taukų kiaulinių (su muitu ir persiuntimu) $21.60 

22 »v. cukraus ” ” $12.95
22 Nv. lašinių

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

” ” ” 9.45 ”
Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per

ORBIS
Chieago: 4414 S. Rorkwell St, Chieago 32, I1L Tel. Y A 7-2445 
Centras: Toronte. Bathurnt St 298, Toronto 2B, Ont, Canada

FEDERRL 
ING

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Fcdcral Savinas—
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

VIrginia 7-7747
AND I.OAN ASS’N.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

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

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

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

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir «l«•- 
presijos laikais t3upytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolcrui

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEIVICH, President 
JUSTIN MACKIEIVICH JR., Vice-Prestdenl ’

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

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATIONAND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. ai Satramento) 
PHONE: VIrginia 7-1141

J’

v
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£

Lietuviu Prekybos Na m ai
«*et4MRMnen*«niiMMe

i l
Prekės be broku, sugadinimu, klientu sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

Turistams apie Vilnių
J. GOBIS, Los Angeles, Gali!.

PIRKDAMI UŽ $5000 

AR DAUGIAU 

GAUSITE KALAKUTĄ

DOVANAI!

Lietuvoje išėjo iš spaudos kny , namais, o carų politikos įpėdi- 
ga: "Vilnius, svarbiausios ži-lniai — komunistai — katalikų 
nios turistui”. Paruošė R. Salų-i šventoves paverčia paveikslų 
ga, dail. K. Preikštas, red. U. galerijomis arba sandėliais. Se- 
Lurie, teehn. red. A. Pereviėius,
korektorė Vaitkūnienė. Pasira
šytas spausdinti 1957.V1.14 d.

su duonos nupirkimu, tad var- ti pačioje gamykloje ir kad 
gu vilniečiams imponuoja mu- "Naujoje Vilnioje, prie pat sos- 
zėjai ir paveikslų galerijos, ki- tinės, pastatytos didžiulės stak- 
nai, teatrai, sporto stadionai ir lių ir dažymo aparatų gamyk- 
poilsio bei "kultūros" paikai, los, kurių gaminiai dabar pa- 
Kaip sunku, pvz., būtų tokiame siekia net tolimą Kiniją, Indiją 
Detroite, jei jame tebūtų 28-29 ir Vietnamą. Eksportuojamos 
duonos parduotuvės (Detroito taip pat ir kitos sudėtingos ma- 
ir Vilniaus gyventojų santykis šinos ir aparatai".
yra 1.850,000:200,000). Vilnių-_________________________
je teatrai 4, kinai 7, o duonos

nos ir meniškai didingos švento
vės pavertimas dailės galerija 
yra maždaug tas pats, kas pran

' cūzų revoliucijos metu Notre parduotuvės — tik 3. Gal kny- 
Tiražas 30,000, 96 pusi. Kai- Dame de Parig katedros *šnie. gėlės autoriai ir nepadavė ma

na 3.50 rublių. Išleido Valst. kinimas paiaįdos artistės paso- žesni9 duonos parduotuvių adre 
Polit. ir Moksl. Lit. leidykla Vii- dinirnu j altorių ir jos pagerbi- s4- bet visdėlto gaunasi įspūdis, 
niuje 1957 m. Knygelė gausiai mu kajp proto simbolio iš revo- sovietinėj santvarkoj duo-
ir gražiai iliustruota. liucionierių pusės.

Visų pirma tenka pripažinti, .... . . . ,
kad knyslės autorius ar ao- X.'?"“’ ,daug
toriai) myli Vilui,, ir stengiasi ?raz'ų. r,™ų, ':av,fl,ka"1 ?a,TJa' 
„„„ . . .. .... . įrengti, tad katalikų šventovesavo jausmą įkvėpti Vilniaus ; 6 ’ . ,

. i tam tikslui nebuvo reikalinga,’ankvtoiams, turistams. .. . ,, . . • , ■ , ,mon on _ a. . , , Nekalbant jau apie tai, kad si-1929-30 m. teko turėti reikalo ,
su Sovietų universitetiniais va
dovėliais Lietuvoje: tuomet jie 
buvo spausdinami ant labai pras
to laikraštinio popieriaus; dabar , T, „r. „ o a • • • neturėjimą. Kulto pastatas taipSov. Sąj. tun gero popieriaus.; ,. . , ... . .. . , .Tj , , , , „ . I netinka dailės galeniai, kaipĮdomu, kad dr. J. Basanavi-:, , . , . . \ , . .-• . . kad šokių rengimas ant kapinių,cius nėra pasmerktas; jo var- .... . , . x
. .. . • .. .. į Vilniaus katedra susilauks to-

tuo Maskvos įsakymu buvo skau
1 džiai įžeisti visos katalikiškos 
lietuvių tautos religiniai jaus
mais, stalinistai parodė skonio

VISOS PREKĖS JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

®*5U| PSTO, I «

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

0x12 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 softfc 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

du yra pavadinta viena iš di- 
džiaus'ų Vilniaus gatvių, nors 
iis nebuvo nei komunistas, nei 
marksistas, o tik Lietuvos ir 
lietuvių tautos patriotas ir svar 
biausia, pirmasis Lietuvos ne
priklausomybės akto signata-

kio rašytojo, kaip Victor Hugo, 
kuris puikiai atvaizdavo jos re
liginę ir moraline reikšmę iš is
torijos ir žmoniškumo perspek
tyvos. Vilniaus katedra yra pa
našiai bolševikų išprofanuota, 
kaip kad buvo su Paryžiaus 

Dame katedra. Į Pary- 
| žiaus katedrą grįžo Dievo kul-

raS- l Notre
Knygelėje piktai atsiliepta a- ..• • • . 2»1pie įvairius Vilniaus ir Lietuvos'. .... . ...... ,, . , . , . , . 'tas; grįš jis ir į Vilniaus kated-okupantus, bet arba labai san- & f J '

tūriai arba ir meilingai minimos i r^ T . ... , , .1 Informacijų ir adresų sky» 
riuje krinta į akį, kad 200,000' rusų invazijos ir okupacijos,

; nors jos anaiptol nebuvo geres
nis negu kitų imperialistu (šve
dų, prancūzų, lenkų, vokiečių).

' Ir nemaža dėmesio skiriama ru
sų caro Petro I atsilankymui 
Vilniuje, nors tas jo vizitas jo- 

1 kios laimės Lietuvai nebuvo at
nešęs, bet jis yra Rusijai už
planavęs Pabaltijo okupavimą 
ir prijungimą, už tai jis Mask
vos bernams toks mielas, bent 
formaliai.

Knygelėje pripažįstama, kad 
Vilniaus universitetas vra se-

nos nusipirkimas bus nedaug 
lengvesnis kaip jos užsidirbi
mas. Kodėl valdžiai malonu žmo 
nes varginti prie maisto par
duotuvių, sunku atspėti.

Kas knygelėje pasakyta apie 
naujas pramonės šakas, reikia 
laikyti tikru faktu. Reikia tikė- 
ti, kad “Elfą" gamina elektri- *• 
nius motorus šaldytuvams, elek 
trinius patefonus. Visoje Tary
bų Sąjungoje gerai žinomi “El- 
fos” magnetofonai, sukonstruo- 1
------------------------------------------- y

Vestuvių nuotraukos ir 
ausytos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

1’REflN PHOTO STITDIO
(Incorporatedį

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

MOVING
A BENIULIS atlieka vairiu 
>erk raust vm us hei nervežimn 
o *olimų ir artimų atstumų.

Tel Blshop 7 7075

KAZYS ČESNAUSKAS

6444 80. TROV ST. 

Telef 'VAlbrook 5-7670 ii
- Ulbson 8-4938

• Genuralla kontraktorius oau 
jų namų statybai, įvairiems re- 
tnoniamF Ir namų pertvarky 
litams • Turime didelj patyri 
mą namų statyboje • Patys 
itliekame otmento Ii medžio 
darbus • Apkainavimal nepąo 
kainai

S 0 P H I E BARČUS

RADIJO VALANDA
Iš stoties WOE8 139b k. kasdieną 

mieste tėra trys duonos parduo- nu<> pirmadienio iki šeštadienio nuo 
L... *. j k: 30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma-1 tuves. žinoma, duonos yra res-1 dienj nuo 7 iki

ir valgyklose. Įgy-toranuose
I vendiniame komunizme visi val
dysią viešose valgyklose ir duo
nos parduotuvių visai nereikė
sią, bet tuo tarpu, Kremliaus 
valdovų teigimais, Sovietų Są- 

' jungoj tėra įgyvendytas socializ 
mas, o socialinėj visuomenėj 
dar valgoma privatiniuose bu
tuose. Nėra abejojimo, kad tos 
trys Vilniaus miesto duonos par 
duotuvės yra milžiniškos; kiek-

8 vakare. 
SEKMADIENĮ iš radijo stoties 

Wl)PA 1490 k. ir KM 102-3 MC. 
8:3o iki 9:30 ryte.

Tel. HĖmJork 4-2413 
71514 So. AlapleuiMMl Avė.. Chicago 20

Duoną ir įvairias ski rtinga* 
bul kūtes kepa

fiRUNO’S KEPYKLA
4339-41 S. Litu&nica Avė 

Tel. CUffkid) 4-0376
i istalumv | vUiao krautuve* 

ir restoranus taip pat ik 
■nunčiainv j .Įsus vrtimun 
ule utį*‘Siu*

niausiąs Sovietų Sąiungoie, o . ... ...x , j t . i , viena is tų aprūpina duona apietai reiškia, kad Lietuvos kultu- * . .' .’ . _ 70,000 gyventojų. Badu nemirsra yra senesne ne?u Rusijos, . ,. ,, / , tama, vadinas trys duonos par-kun smurtu sulaikė Lietuvos , , - ,,, ,,_ . „ . . . duotuvės savo paskirtį atliekakultūros pažangą. Komunistai, , .. . , . . , , .. . A. , . , . 'pakenčiamai, betgi kokios zmo-Svietimo bei kultūros srityje . . . . ? ,... . . , x . nių spūstys prie tų parduotuviųdirba energingai, bet visa nelai-' ... , .. „ , , ,, - .x • ir kaip toli reikia eiti kasdieni-me, kad kultūra užtempiama . , . , T u * -j-r nes duonos pirkti! Ir be stoveji-ant siauro lejiinistinio kurpalio 
ir tuo labai žalojama.

Garsiosios Vilniaus katedros 
pavertimas “paveikslų galerija” 
yra chamiškas veiksmas, kuris 
vargu kuriam Vak. turistui pa
darys malonų įspūdį, o kiekvie
nam lietuviui yra barbariškos 
religinės priespaudos simbolis. 
Baltieji Rusijos carai konfiska
vo katalikų bažnyčias tam, kad 
jas paverstų pravoslavų kulto

mo eilėje vargu kas begali duo
nos nusipirkti. Kai taip sunku

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* specialūs didelis 

sunkvežimis m pilna ap- 
drauda Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
3047 W. A7tb PI. Oblcago.

UI. WAIbrook 5-8063

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LJTWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristatę 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidara kasdien nnc 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
fteštadienais iki 3 vai. vakaro

Pradėkite taupyti šiandien; turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indeliai apdrausti Ud $10,000.00

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

CHARI.ES ZEKIJS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad penktad ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad 9 vai ryto iki 4:30 p.p Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v

PERKRAUSIjy™

" 15 TOLI IR ARTI
NAUJI DIDELI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTSMO (HANK/A! 

HfitJ METŲ RATTRIMAS- PIGUS IRSAtlNINGAS MTARNAVIMAt

JUOZAS NAID3KAITIS
?0?5> W 69 St CHICAGO 36, ILL Tel. U/AIUok 5-9209

MOVI H C

1Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
tik ....................................................................................................................................... $99.00 iki $129.00

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

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

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už............................................................................ $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 .......................i... $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 raiid onmedžio ar šviesaus mahagr.tii, jpatingų

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

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO

Šaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor, General 
Electric, Hotpoint ir kitų .................................................................................................................. $159.00

Virimui Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai ............................................... .. ........................... $89.00
GASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Sieglcr, Que<,er nuo ...................... . $99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RCA, General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

nuo .......................................................................... .......................................................... $99 00 — $200 00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik $29.00 — $49.00
IJnoleum 9x12 įvairiausių spalvų ir dydžių, geriausių fabrikų tik .................................. $6.50

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

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

Kas Turi Gerą Skoni — viską perką pas Lieponi

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

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom di*» 
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
langu Ir pelninga

Universaf Savine* «nd lx»an \»«*<v4at1nn užtikrina vangumą 
Ir gražu pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytu Val*tvhtų saldžio*, agentūra Ik 
filO.OOOOO klek\ieoam Indėliui Ir iclkallngi re-rertal i. pelną - 
patyniMo Ir »ažlninsm vedėju oa»tango*

Galite taupvtt atvykdami asmeniškai ar per lalAkn* ftn* erei 
ta* Ir draugiška* patarnavlma*

<W*I pankoli! lt Inai* Onanrimal, reikalai* kreipkite* |UN1VERSA1 SAVINGS
AND I.OAN ASSOtlAIION 

180(1 S. Halsted Street, Chicago 8. Illinois

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvę pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 Vien t 7l»t Street > PRoapect 8-5374

,nokame

pįvičcočą

MIDLAND
1

Savings and Loan 
Association S.

r
[iHsumaj

«R 40 MfTU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

»E NOROVl

4038 Archer Avenue Tai. la3-«7i» 
AUGUST SALDUKAS Pmsia»M

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998

RADIJAI, PATEFONAI, TF.LEVIZIJOS, 11! Fl 

(TELEVIZIJOS nuo $9500
I ni’MONT. RCA. CE, ZENITU EMERSON, SONORA.
| BLAUPUNKT. GRIINDlG, MOTOROLA, VM IR KIT.

Duodame išaimokčiinai. Priimame Menus. Taisome.
Mdara kandi* n ik« » i . ? • e» ,ų qi 4< ki»' ’ifcdRrv**

II

Uickame didėliu r n žu* automobilių remontu* byginimaa, d* 
tvmae Elektriniu auli'tiinima* ♦'•ni'>hiiiu daltr

Sinclair gar. line afotla "P1GAI.B4"
Sinclair gazolino stotis "PAGALBA' A <tanevlėlna. Sa»

2641 West 71st Str. (Kampas Taiman Avė.)
Telef PRo?ppct 8 9842 Namu tel VVAlbiook 5-5934'I

IR PEČIAMS AL|F.»U 
PRISTATOM I VISAS MIESTO

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustyma* 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

CHARI.ES


ii ,
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SV. TERESES SUKAKTIS
DK. K. A. MATVI.AIT1S. ( lan ntlim llills. III.

„Šv. Teresė, ispanietė, (Tere- 
sa Sanehez Cepeda Davila y A- 
humada) mirė 1582 m. spalio 
4 d. Šiemet sueina 375 m^tai 
nuo jos mirties, o jos dvasinė 
įtaka dvasinį gyvenimą parbė
gusiems žmonėms nesiliauja že
mėje. Ji yra parašiusi keletą 
stambių veikalų. Juose ji nagri
nėja savo dvasinės patirties Die 
vo malonės veikimą sieloje ir jos 
apraiškas. Tie veikalai yra vers
ti į daugelį kalbų. 1930-1931 m. 
“Laive” tilpo šv. Teresės "Išvi
dinės pilys arba rūmai”. Verti-1 
mą iš anglų kalbos padarė ka- 
zimierietė Sesuo Marija Scho-Į 
lastika. Kiti jos veikalai laukia Į 
tinkarrfų vertėjų: “Tobulybės ke 
lias”/ jos autobiografija “Gyve
nimas” su vienuolika “Praneši
mų” savo nuodėmklausiams.

Daug kas jos raštus stato gre 
ta su šv. Augustino “Prisipaži
nimais”. Ji nauju ir aiškiu bū
du paryškina sielos gyvenimą, 
augantį Dievo malone, sielos ke
lią į tobulybę.

Basoji karmelite, šv. Teresė, 
savo nieko neturėdama, nuolat 
sirgdama ir nepalankiai žmonių 
sutinkama, darė Dievo darbą ir 
padarė daug. Ji atnaujino griež
tą seną karmeličių regulą, įkūrė j 
17 seselių vienuolynų, 15 vienuo 
lynu basiems tėvams karmeli-i 
tams.

Perėjusi visą dvasios prislėgi- 
mo, baimių, sielvartų ir skaus
mų skaistyklą, pasiekė glaudaus 
susivienijimo su Dievu žemėje, 
besidžiaugdama Dievo suteiktą-

Ar jums reikalingas dailyde-Uar- 
P^nterin pata.iKjti arba atremontuo
ti jūsų namas?

Jei taip, lai skambinkite HAy 
nvu-ket I-:<»««. Apskaičiuojame ne
mokamai. Mes esame General Re- 
modeling Kontraktoriai. Ilaibas ga
rantuotas.

I54K W. lXth STKEET

ja tikėjimo tiesų nuostabia įžval 
ga. Ji, anot Kvotos arkivysku
po Theotonio, pasiliko savo dva
sios seserims ir kitoms pamal
džioms sieloms mokytoja net po 
mirties, palikusi savo mintį ra
šytame žodyje, knygose.

Ji ragina savo dvasios sesu
tes ir visus dvasininkus laiky
tis savo vienuolijos visų įstatų, 
būti susikaupusiems ir apsimari- 

usiems, rankų darbus pavers
ti malda? Nurodo, jog reikia vi
siškai pasitikėti Dievu visame. 
Jis suteikia kūnui ir dvasiai jė
gų, kad galėtume ištesėti gera
me iki galo.

Besirūpinant savo ir seselių 
tobulėjimu, šv. Teresė nurodo 
į sielos ilgesį bei Dievo troški
mą. Jos dvasinius pamokymus 
galėtume santraukoje šiaip iš
reikšti:

Br. Murinas Priemiesčio kiemai (akvarelė )

mąstymu. Šv. Dvasia duoda pa
justi maldoje, kaip Viešpats yra į 
saldus, malonus, skatindamas j 
mus j dorybių veiksmus.

2. Savo pomėgių ir savo va-l 
lios apmarinimas leidžia sielai

1. Noras tobulėti auga su ge-į laisvai melstis, o patiriamas 
ra malda, su tikėjimo paslapčių i maldos saldumas, pašalina iš

sielos apsimarinimų aitrumą. 
Malda ir apsimarinimai yra iti 
į dangų kylą Dievui smilkalai^ 
ir aitri myra, apsaugojanti kū-i 
ną nuo gedimo.

3. Reikia būti dvasia nuolat; 
susitelkusiems ir vengti visokių

tuščiu pokalbių, net su artimiau
siais ;>.tninėiiiis ar tėvais, sten
giantis juos patraukti j dvasi
nio gyvenimo pamėgimą.

1. Reikia pamilti Kristaus ne
turtą ir savo rankų darbu pel
nyti sau maistą, šv. Povilo apaš 
talo pavyzdžiu.

5. Reikia sekti kryžių nešantį 
Kristų Jis vykdė dangaus Tė
vo valią. Kas pasiima vienuoli
nį gyvenimą, tam Dievo valia 
yra išreikšta vienuolijos įsta
tais: juos visus privalo laikyti 
pilnai.

6. Sąžinės dalykuose reiki a 
paklusti dvasios -vadams, nuo
dėmklausiams.

Kas turėjo progos pasikalbę-| 
ti su šv. Terese, liudija, kad jos 1 
patraukli kalba skatindavo juos 
į gera. Ji pati, galingos Dievo 
meilės apimta, ištobulėjo, su
laukė ramybės, dangaus laimės 
ir amžiais šviečia po mirties sa
vo šventumu ir paliktais raš
tais.

ANTANAS TVERAS
DIPL LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devoeionalal), 
nrekėg dovanoms
2646 W. 69th St. RE. 1-1941

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

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai’ 
ir elektriniai reikmenys.

1901 Mest 47th St. TeL LA 3-4139

PRALEISKITE KALĖDŲ 

ATOSTOGAS

ITALIJOJE
S. S. VI LCAN I A, Italų linijos laivas,
s K |\|,| ....Aiw».iM- Vertu* Išplaukia graudžio 4 d.
s. s. l\hl.l LMlh.M h, Anterimn Evjiort Unijos,
S K i.inniTL' » •-plaukia iš Seu Yui-kn gruodžio II d.
S. s. MURKI E. Prancūzų linijos laivas,

išplaukia Iš \c» Yorko gruodžio 7 d.
S S. Al RI STI'S, Italų linijos laivas,

išplaukia Iš Acvv Yorko gruodžio 7 d.
S. S. < KISTI IROKO. Italų linijos laivas,

išplaukia gruodžio 12 d.
S. K. COASTITI ’TION, Aun riian Uvpori linijos.

išplaukia jš \ew Yorko gruodžio 13 d.
Kaina keliones laivais: iki Prancūzijos uostų Iurisl. klase nuo $1X2.00

('akinu klase nuo ................................................................................... $237.30
Kelionė laivu iki Italijos uostų: turistine klase nuo $205.00

t abinų klase tino ............................................................... $2X0 00
Galite pasirinkti bet kurį iš .šių liuksusinių laivų ir praleisti

Kalėdų laikotarpį Europoje, (sėdę j laivų Jūs pamiršite visus savo 
rūpesčius ir vargus, nes mes aprūpinsime' visus reikalus susijusius 
su kelione ir jūsų bagažų pristatysime j jūsų nurodytų vietų,
• P^yžnj1'"' S S 1.1 KERTE pravažiuodami galėsite aplankyti ir

• Visuose laivuose yra puikus maistas ir yra įvairi pasilinksminimų 
pi ogi amu, kad ju.su kelione bfltų malonus prisiniinirpas.

k..ei lLP'.-pi,n,SnilJ 'n*°roiacijų ii- kelionės dokumentų sutvarkymo 
KieipKit.es j:

Seghetti Travel Bureau, Ine.
2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

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

YERKES HARDWARE

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. KELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West 11 lth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
' Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ItoYAI. STORU WIVIM»W «*«». 
ililH W. «3ril St.

Žieminių (luti) ir langų specialistai 
Aluiiiiiiiiin ts-i nerūdijančio plieno

KontrtrilReija. Skambinkite arba at
vykite daliui- neniokairii'Uns apskai
čiavimams.

KEliiini-e 5-2X58 
» PAT STAPLETON

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYCIfl
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketu laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2143 Mest 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 Ir PR 8-0334

A ŽINIA
AURIU sftjNCIA PINIGUS 

ARBA SIUNTINIUS 
I LIETUVĄ

Dabar mes jau išmokesim 
10 RUBLIŲ (NE 4) 

Siunčiant pinigus per 

mūšy banką j

LIETUVĄ
Pristatymas garantuotas 
ir gausite kvitą su jūsų gi
miniu parašu. Daug kas 
anksčiau siųsdavę siunti
nius dabar siunčia pini
gus. Dėl pilnesniu infor
macijų rašykite a r b ą 
skambinkite

Foreign Department 

AMALGAMATED BANK

III S. Ilearborn Street 
Chicago 90. III. 

TelephiVie t'Ranklin 2-4160
Member Federul Depnsit 

InHiimnce Cnrjwirntinn

Senoviškas, gimtojo krašto sūris, labai skanus, ‘‘kaip tik teks 
kokį senelė gamindavo.” BABUŠKA BR.AND Europos skonio kai
miškas sūris sukels jums praeities svajones. Dabar galima pirkti 
jūsų apylinkės krautuvėje. Pirkite šiandien ar rytoj.
C. E. ZUERCIIER & (X)., 313 N. Carpenter Street

Chicago 7. III. MOnroe 6-6692

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO 

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS
IR1

f*

(
į

i
I

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki S 10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
lengvomis Salygomh

CHICAGO SAVINOS g LOAN *S*N

H24S ę Wo<?|om Avė Clricane l»

fTelef. GRovehill 6-9314
Elektros Reikmenys — RAŽAI:

1 ~ "y.H l»« TI’H BOY: MARTIN KENOl'K ir kt.

+ ♦
KOTO N -lažai, kuriuos galima naudoti 

ir lietingame ore — lyjant.
6822 So. Western Avė., Chicago 36, III.

Pas mus galite apmokėti elektros ir gazo sųskaitus.

ATVYKITE IR

ĮSITIKINKITE

MŪSŲ KAINOS MAŽESNĖS 
NEGU KITUR!

— o —

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

Pasirinkimas didžiausias

OHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9g52
VMBUI.ANCE DIENĄ IR N KKTjf'

bPMi

DIDŽIAUSIA MEDŽIAGŲ KRAUTUVE ftlO-IF.
A P Y L I N F. -I E

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, ® VELVET. • MEDVILNE, LININĖ IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ! RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Paulio viliam los: Kasdien nuo H:3O vai. ryto iki O va.1. vak.; 
Pirmadienį Iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.

LIODĖSIO VALANDOJ 
fiiaklfr

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6843 8o. Wextera Ava. Air Condltioned koplyčia 
REpublie 7-8600 — 7-8601 AutomobUlama vieta

TUra* kurie gyvena kltouu dalyau; gauMna*
koplyčių arčiau Jūsų namų.

'Crį,-., ■> i'tnar;’—

HENRY S. Tek YVEbster

9-4187
215 WEST JACKSON AT WELLS

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotos^ patalpose rasite didžiausj pasi

rinkimų moderniausių baldų, T.V. ir Radin aparatų, ir kitų 
namams reikmenų.

Pirkę Roehevelt Fumiture B-vėje iiž $166 00 ar daugiau iki 
Thanksgiving, nemokamai gausite __
KALAKUTĄ DYKAI!

'I ,
☆

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

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevclt Road Tek SEeley 3-4711

%

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

TROOST - PAfHANKIS MOM MENTS
JOHN W PACHANKIS fPATCH). Vlce-Presldent

6819 So. Western Ava. Tel. GRovehill 6-3745

~ — ..

Y,

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI GlfICAGOS IJETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACUOS

Amhulansų patarna
vimas dieną ir nak
ty. Reikale šaukti
mus.

Mes turime koplyčias* 
v s o a e Chicagos ir • 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame.!

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
48D7 8. IJTFANICA AVĖ. Tel Y Artis 7-3401

ttft» I8th STREET
PETRAS P. GURSKIS

Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIOIKAS
4854 S HAUSTED STREET Tel t Anl> 7-191

LEONARDAS F BUKAUSKAS
• <*X21 MICTIIGAN %VF Tel. Ctlinniodnre 4-2228

llllllllllllliųillllllllllllllllllllllllllHIHIIII

Lietuviški nnšto ženklą
Geriausias pririsinimas 

iš Tėvynės
50 įvairių ................... $l.«0

IIMi įvairių .................... $3.00
150 įvairių ...............  $6.00

Galima gauti ir kiti lietuviški paš
to ženklai. Pareikalavus kainoraš
tis nemokamai. Prašau rašyti vo
kiškai arba angliškai. Pardavimas 
tik per laiškus.

CHAS. F. KEZBERS
2907 W. Belden Avė.

Chicago 47, III.
Illllllllllllliumilllllllllllilllllllllllllt

CONTINENTAL SAVINGS A LOAN ASSN

45S9 So Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145
CRANE SAVINOS & LOAN ASSN

25SS W 47tb St ChicAoo H’
DISTRIOT SAVINOS A LOAN ASSN

3430 S Hahted St. • Chicago A !l«

ST ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN
1447 S 49th Ct„ Cicero SO, PI., tel. TO 3-8131 37

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN_

IROn S Hatated St. . Chicago 8. III

tHlp * j n» INK ’ % ve
JURGIS F RUOMIN

Tel V Ar.U > i 138 I |.T‘

"T

VASAITIS — BUTKUS '
i M«i .MMb UK. CICERO Iii Tel. Ol.yntpie 2-ltMM

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
.646 M Itith STREET YArds 7-0781

| paminklų patalpax Ir atgal mes visuomet parūpiname 
trnnsportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir nekmnd nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

STEPONAS C IACKAWICZ
J424 M rtDth STREET RF.puhlh 7-1213
!3I1 ». 28rd PLACE Vlrginia 1-0672

VANCE FUNERAL KOME
• v»4 s M M b Mr Ol.yntpie 2-5245 ir TOwnhall 34687

ju.su
KieipKit.es
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(Continuation irom 
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A Happy Thanksgiving Day To Ali

R I C H A R D’ S 
PLASTICS

MANUFACTURTNG COMPANY 

PHONE GARDEN 2-8378

10800 Central
CHICAGO RIDGE

A Happy Thamksgiving Day To Ali

RIDGELAND 
GROCERY

Phone GArden 5-0660

8928 Ridgeland
OAKLAVVN, ILL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali i

CERTIFIED 

SUPER FOOD 
MARKET

MR. ED. DAMBRAUSKAS, prop. 
PHONE GARDEN 4-2850

6934 West 95th Street 
OAKLAVVN. ILL,_______

A Happy Thanksgiving Day To Ali

JACK and AL’S
ROYAL BLUE 6ROCERY

Complete Line of
♦ * r \

Quality Grooeries 

PHONE GARDEN, 2-9635 
5718 West 87th Street 

OAKLAVVN, ILL.

A Ilappy Thanksgiving Day To Ali

O’ L E A R Y’ S 
' DINING ROOM

"H)B" nrOGARDI, managerI I

Luncheons & Complete Dinners 

PHONE ESTEBROOK 8-9401

5942 West Madison 

CHICAGO, ILL.

A Ilappy Thanksgiving Day To Ali

AN N
NURSING HOME

Phone SAcramento 2-8923

3314 WesL Wajnut St.

CHICAGO, ILL.

A Ilappy Thanksgiving Day To Ali

M. A. SCANLAN
Painting and Deeorating

CONTRACTOR

160 So. Linden

CHICAGO, ILL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali

W. F. JOHNSON
Wrecking & Lumber Co.

Ncw and Used Lumber

For Information 
PHONE KEystone 9-2542 

3300 West BeLmont Avė.

CHICAGO. ILL.

f

f

f

A ILAPPY THANKSGIVING DAY flO ALL

A FRIEND

A Happy Thamksgivimg Day tTo Ali

VANDER WAGEN 
BROS.

Better Coal — Fuel Oil For Lesa

PHONE PORTSMOUUTH 7-8020

4552 West 63rd Street

A Happy Thanksgiving Day To Ali A HttWy "“nkaghlng Day To Ali

__
j?

CHICAGO. ILL.

B and M
AUTO RADIATOR 

SERVICE
Phone HEmloek 4-8342

6826 South Ashland St. 

CHICAGO, ILL.

A HAPPY THANKSGIVING DAY TO ALL

DREHER and SON
e

SANITARY SERVICE

Phone GArden 2-5277 10441 Mansiield

OAKLAWN, ILLINOIS

A Happy Thanksgiving Day To Ali

BELL
BETTER DECORATING 

SERVICE, Ine.
Phone JUniper 8-7460

3119 We«t Montrose Avė. 

CHICAGO, ILL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali

A FRIEND

A A R O N C O.
v '

MR. F. SMITH, ovvner
Phone Flllmore 4-0263
709 W,lcox Avenue 
MAYVVOOD, ILL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali

ACCURATE
LITHOPLATE SERVICE, Ine.

Phone CEntral 6-9144

14 North Clinton Street

CHICAGO, ILL.

A HAPPY THANKSGIVING DAY TO ALL

PIONEER
Plating Company

Phone BErkshire 7-6096 2101 No. Cicero Avė.

CHICAGO, ILLINOIS
4'

A HAPPY THANKSGIVING DAY TO ALL

GALLAGHER ASPHALT COMPANY

Phone TRoįan 7-7160 1 Qlst St. & Indiana Avė.

THORNTON, ILINOIS

A Happy Thanksgiving Day To Ali

JAMES C. DUNLOP

Builder oi Fine Homes

A Happy Thanksgiving Day To Ali

S C H A A L’ S
HARDWARE

Servin Worth & Oaklawn Area 
Hardware - Paints - Electrical

\ Happy Thanksgiving Day To Ali

KINSMAN &
GOLK, Ine.

Electrical Contractors
PHONE HILLTOP 5-7122

9045 So. Western Avė.
CHICAGO. TLL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali

TRIANGLE TIRE & 
BATTERY CO., Ine.

PHONE GROVEHILL 6-1600

6709 S. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL

A Happy Thanksgiving Day To Ali

CHICAGO
ELECTRIC C0.

J

NT

A HAPPY THANKSGIVING DAY TO ALL

VARIETY FIRE DOOR CO * f
Phone KEdzie 3-3433 2958 West Carrol Avė.

CHICAGO, ILLINOIS

New and Used Motors

A Happy Thanksgiving Day To Ali ALSO MOTOR REPAIRING

KING PUNCH CO.
PHONE MONROE 6-6276

447 North Wood St.

CHICAGO, ILL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali

A. B. C.
PRODUCTS CO.

PHONE GRACELAND 2-2600

1825 West Belmont Avė.

CHICAGO, ILL.

PHONE CANAL 6-2900

1328 West Cermak Road

A Happy Thanksgiving Day To AJI

B I L L’ S
AUTO REPAIR

Specialists On
AUTOMATIC TRANSMISSIONS 

And Motor R^pair 
SINCLAIR GAS AND OILS

Phone TUxedo 9-1363 
7640 WEST ADDISON 

CHICAGO, ILL.

A HAPPY THANKSGIVING DAY TO ALL

JOHN C. DORGAN
TILE SALES

Complete Stock of Floor and Wall Tiling 
, NATIONALLY KNOWN BRANDS

Phone GArden 5-2145 4934 lllth Street
OAKLAVVN, ILLINOIS

A Happy Thamksgiving Day To Ali
R0CKWELL

SERVICE STATION
Phone BIshop 7-9439 

2550 West Cermak At Rockuell
A Happy Thanksgiving Day To Ali

ADVERTISING ARTS 
STUDIO

TR 4-6666, 7446 S. Vbioenmes Av. 
CHICAGO, ILL.

A Happy Thanksgivlng/Day To Ali

KEYSTONE 
TUBE CO.

PHONE WATERFALL 8-9522

40-44 East 117th Place

CHICAGO, ILL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali

DOROTHEA’S 
BEAUTY SALON
“Your Invltation To Beauty” 

PHONE AUSTIN 7-7424

4956 WEST MADISON 
CHICAGO, ILL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali

KLOREK
Electrical Contractors

ALL WORK GUARANTEED 
Licensed - Bonded - Innured 

Phcme WEIington 5-2600 
1141 ĮVEST BELMONT AVĖ. 

CHICAGO. ILL.

A HAPPY THANKSGIVING DAY TO ALL

RAY SULLIVAN
SEPTIC TANK SERVICE

, Installed - Cleaned - Pumped and Repaired
Fully Insured for Your Protection

Phone Fleldbrook 9-3330 14680 — 94th St.
ORLAND PARK, ILL.

A HAPPY THANKSGIVING DAY TO ALL

ARTHUR A. GOUVIS
A RCH ITECT

Phone WAterfall 8-2379 10837 S. Michigan

CHICAGO, ILLINOIS

J

A Happv Thanksgiving Day To Ali

BEJDA’S WELDING SERVICE
Phone CApital 7-9006 

2332 North Pulaski Road
Chicago, Illinois

A Happy Thanksgiving Day To Ali

F R AN K 
GI NAL SKI 
General Insurancea

Auto - Life - Fire - Casualtv 

PHONE MITCHELL 6-2227 

13258 Baltimore Avenue

A HAITY THANKSGIVING DAY TO ALL

MAJNZO’S RESTAURANT & 
COCKTADL LOUNGE

Phone GLadeione 5-97 H 2305 No. Mannheim Rd.

FRANKLIN PARK. ILLINOIS

i,, ____ ' . .

A Happv Thanksgiving Day To Ali i A Happy- ThanksKiving Dny To A11

HALE PNARMACY
Phone REverly 8-0257 
10701 So. Hale Avė.

Chicago 43,, m.

GENE’S BAKERY
Phone REgent 4-4561 

2611 East 8Srd Street

f

Phone SAginaw 1-9281

3705 East 1061 h Street

CHICAGO, ILL.

and Plumbing Supplies

Phone GArden 4-8280

10721 RIDGELAND
CHICAGO RIDGE, ILL.

A Happy Thamksgiving Day To Ajl

BUD and DOTS
DELICATESSEN
COMPLETE LINE

Dairy Products — Cold Meats
Freah Bakery Goods Daily

PHONE LINDEN 4-2661

3406 Butt«rfield 
BELLWOOD, ILL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali

VAN GOGH
STUDIO

Phone EVerglade 4-6363

1962 Milwaukee Avė.
CHICAGO, ILL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali

K. VANECK
VAN and STORAGE

Phone PUllman 5-2921

127 West lllth Street

CHICAGO, ILL.

A Happy Thamksgiving Day To Ali

L and J
BLACK TOPCO.

Drivevvays — Aprofis — Sidewalks

FREE ESTIMATES

Phone FOrest 6-3861

152 ELGIN

FOREST PARK, ILL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali

P E AK
CONSTRUCTION

COMPANY
Phone GIbson 8-1727

■
11428 Harlem Avenue

WORTH, ILL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali

ALL ECONOMY 
ELECTRIC

Licensed Electric Contractor
Commercial — Industrial —

Residential
Wiring- Repairs - Maintenance 

PHONE FULTON 5-3118
2345 West Pralrie

BLUE ISLAND, ILL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali

PATS PIZZERIA
SERVING THE FINE ST

ITALIAN FOODS and PIZZA

Phone EStebrook 8-9834
5910 West Roosevelt Rd.

A Happy Thanksgiving Day To Ali į

EL-MAR BOWL į
Phone GARDEN 3-5250

LOCATED

85th and Harlem
/

A Happy Thamksgiving Day To AJI

E.A.
MUNSTERMAN R CO.

MR. JOS. SCHOBER, owner 
Ducts For Fumaces and

Sheet Metai Work
Phone AUstin 7-1729

526 NO. PARKSIDE AVĖ. 
CHICAGO, ILL.

BIRCHWOOD
BEACN COMVALESCENT

HOME
Phone AMbassador 2-9860, '■ >*'

7350 North Sheridan Rd.
i ‘

CHICAGO. ILL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali
KSl

LAWRENCE W0RWA

TOURIST CABINS
Phone GArden 2-1252

6200 — 95th St.

OAKLAWN. ILL.

A Happy t'hanksgiving Day To Ali

BIRD PRINTERS
MR. S. IGLEWSKI, ovmer

Phone ESsex 5-0470

10148 South Escanaba

CHICAGO, ILL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali

POHLMAN
TRIJCK & AUTO P.UNTING

ALSO
Automotive Repairing

MR. ROBERT POHLMAN, owner 
PHONE GARDEN 2-0335

5717 West 87th Street 
OAKLAWN, ILL.

A Happy Thanksgiving Day To Ali

. BAR - LINES,
PRINTING

MR. B. A. ROSE, ovmer
Phone FLcetvvood 4-1595

59 Bluff Avenue
LA GRANGE, ILL.

A Ilappy Thanksgiving Day To Ali

AUSTIN SCREW
PRODUCTS COMPANY

t
Phone NAtional 2-3035

4873 West Armitage Avė. 

CHICAGO, ILL.

Ilappy Thanksgiving Day To Ali

B and F
SUPPLIES

MR. F. CARACELLO, own.
Phone Financial 6-0829 

108 North Jefferson Street 

CHICAGO, ILL.

BEST BUILT
FABRICATIOM C0.
Phone ESsex 5-1659

8701 Exchange Avenue 

CHICAGO, ILL.

tappv Thanksgiving Day To Ali

A FRIEND

A Happv Thanksgiving Day To Ali

A FRIEND

A Happy Thanfksgiving Day To Ali

Charland Candy Mfg. Co.
9

Phone \VEbster 9-3729'?

707 South Wells Street

A Happv Thanksgiving Day To Ali

WE$T SIDE OWNING C0.
Phone AUstin 7-8166 

544,3 West Division St. 
Chicago, llinois

A Happy Thanksgiving Day To Ali
LEE’S FOOD SHOP
Phone GArden 2-9638 

8807 95th Street 
Oaklawn. III.

A Happy Thanksgiving Day To Ali

. TODAY THEATRE
Phone STtate 2-4344 
58 WEST MADISON 

Chicago, Illinois

A Happy Thanksgiving Day To Ali

MICHAEL SIGN SERVICE
Phone Rogers Park 1-1540 
6340 North Clark Street

Chicago, Illinois

A Happv Thanksgiving Day To Ali

Howard’s Standard Service
Phone IDlevvood 2-3373 

2645 Skokio Valley Road
_______ Highland Park, III,______
A Happy Thanksgiving Day To Ali

MAVVKIN’S and C0.
Phone BRiargate 4-8607 
6334 N. Califomia Avė. 

_Chicago, IUtnoia

(Continued on page
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A HAPPY THANKSGIVING DAY TO ALL

SHORE DRIVE MOTEL
Phone MIdway 3-2300 5540 S. South Shore Drive

CHICAGO, ILLINOIS

A TIAPPY THANKSGIVING DAY TO ALL.

W and S

SERVICE ENGINEERS
‘ Phone FUlton 8-3565 14218 S. Westem flve.

A HAPPY THANKSGIVING DAY TO ALL

UTILITY ENGINEERING CO.
Phone EUclid 6-7380 6142 Roosevelt Road

OAK PARK, ILLINOIS

A HAPPY THANKSGIVING DAY TO ALI.

J O H N’ S
Landscaping Service

JOHN GABĘIS, owner
Complete Landscaping and Maintenance Service 

TREE SURGERY and REMOVALS

Phone ORchard 4-1757 8505 Gross Point Road
SKOKIE, ILLINOIS

STO-A-CO OF ILLINOIS, INC.
FEATURING 

Year around Aluminum 

Combintation Storm Windows and Doors

Phone TErrace 4-3920 Factory Road.
ADDISON, ILINOIS

A HAPPY THANKSGIVING DAY TO ALL

ROCKET
EQUIPMENT CORPORATION

Phone WAlbrook 5-1400 2350 W. 58th St.
CHICAGO, ILLINOIS

A HAPPY THANKSGIVING DAY TO ALL

CO-OPERATIVE MUSIC CO.t ’
BRINOING YOU THE MUSIC YOU LOVE TO HEAR

Phone Skyline 5-4684 1728 South Halsted

CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS

A HAPPY THANKSGIVING DAY TO ALL

SUBURBAN JUICE PRODUCTS, Ine.
Phone GUnderson 4-2120 6738 West Ogden Avė.

BERWYN, ILLINOIS

VANDIVERE REALTY &
: CONSTRUCTION COMPANY
_ Complete Real Estate aind Home Building Service

•!'fcone TErrace 4-0606 531 South York St.
„ ELMHURST, ILINOIS

.0

I I I

DTk'NRASTlS DRAUGAS. CHTCAGO. TTJJNOIS

MENAS . . .
(Atkelta iš 3 psl.)

si apie savo didžiuosius kūri
nius, jais egzaltuojasi, jais save 
gaivina ir stiprina, jiems nusi
lenkia kaip relikvijoms... Nes Į 
menas magišku būdu pažadina 
tautą didžiam gyvenimui’’ (J. 
Keliuotis, “N. Romuva”, 1939 
m., nr. 48).

Lietuvio menininko misija
Iš to kas pasakyta, aiškėja 

lietuvio menininko galia, vertė

■ čiausias mūsų nuotaikas, kurios 
dažnai blykčioja mūsų sąmonė
je, lyg tolimos nepasiekiamos 
jūrų ugnys, bet kurios visuomet 
taip sunkiai menininkui pagau
namos, išryškinamos ir taip sun
kiai originaliai įforminamos. 
“Čiurlionio kūryba — ištisa pa
saka’’, sako Valerian Cudovsky, 
didysis jo kritikas ir įvertinto- 
jas.

O taip!.. Pasaka, vizija, ale
gorija, simbolis (tas švelnus, 
netiesioginis, moteriškas ir lietu
viškas priėjimas prie gyvenimo,

ir misiją.. Lietuvis menininkas ' Prie realybės ir prie dvasios pas-
(tiek liaudies menininkas, tiek 
individualus kūrėjas) yra ir pa
liks savosios tautos gyvatos reiš 
kėjas. Jis buvo ir tebėra: vaidi
la, negęstančios šviesos ir gro
žio kunigas, sielų įkvėpėjas, jau
nimo ugdytojas, tautinės indivi
dualybės ryškintojas, šauklys, 
kviečiąs visus į gražesnį asmeni
nį ir visuomeninį gyvenimą. Kur 
damas ir tuo įprasmindamas sa
vąją būtį, lietuvis menininkas i 
drauge įtaigoja, guodžia, užde
ga ir nušviečia visų kitų žmo
nių būtį: ir savo tautiečių ir 
svetimųjų.

Tautiški individualūs mūsų 
kūrėjaiy

Prisiminkime šia proga vieną 
kitą ryškesnį individualiai kū
rusį lietuvį menininką. Ju sumi- 
nėjimas gal stipriau išryškins 
mūsų teigimus ir bus pavyzdžiu 
kitiems mūsų menininkams, ku
rių pareiga ne tik juos sekti 
(ryškinant tautinę'dvasią), bet 
ir toli juos pranokti.

lapčių) būdingas lietuvio sielai!
Iš Čiurlionio visi lietuviai me

nininkai gali pasimokyti, bet 
daugiausia gali pasimokyti — 
nenustebkite! — mūsų rašyto
jai ir muzikai. Dailėje Čiurlionis 
nepakartojamas. Bet jis bemaž 
originaliai gali būti pakartoja
mas žodiniame ir vokaliniame
mene.

Didžiosios pasaulio operos
Turtingų operų antologiją pa 

ruošė George R. Marek. Jo kny 
ga “The World Treasury of 
Grand Opera”, kurią išleido Har 
per & Bros., turi 673 pusi., kai
nuoja $6.95. Autorius yra su
rinkęs vertingų ištraukų iš vi
so pasaulio raštijos apie jo api
būdinamas operas. Čia net ga
lima rasti Flauberto, Turgene
vo, Th. Mann, Tolstojaus ir ki
tų kūrinių.

Seniausias Vokietijos 
universitetas

Seniausias Vokietijos univer
sitetas yra Heidelberge, įsteig
tas *1386 metais.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas —- 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST IMN AND 

PIGKiC GROVt
83rd St. and WlHow Springs, Rd.

Willow Springs, Ilinois

28,224 vai. prie Pietų 
poliaus

Jau su pirmąja R. E. Byrd 
ekspedicija vykęs į Antarktiką 
(1928 m.) Jack Bursey iš viso 
išbuvo ten 28,224 valandas ir sa
vo patyrimus aprašė veikale:
“Antarctic Night: One Man’s 
Story of 28.224 Hours at the 
Bottom of the World”. Knyga 
turi 256 pusi., išleido Rand Mc 
Nallv New Yorke. kaina —
$4 95. Autorius 1939-1941 m
ekspedicijos metu šunų trau- vertingos, 
kiamomis rogutėmis Antarktiko 
je ankeliavo 1,220 mylių. ,Savo

iiiiiiiiiiiiiHiiinniimiuiiiiiiiiiiiiiiimini 
Pagelbėkite Dabar Savo 

Giminėms,
Draugams ir Pažįstamiems

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

kanų.
Dabar, kai jau negalima siųsti 

dėvėtus rūbus, joms dar mažiau 
kainuos pasiųsti medžiagų liekanų, 
kuritfc Europoje yra tikrai labai

MULTIPLE SCLEROSIS?
Multtple sclerosis panireiSkia ne- 

tvurkintcu raumenų vaikiniu. Pa- 
sveikimas pitklauno nuo atgaivini
mo nervinių c*ntrų—tik tada nor
malūs k fino procesai gali v6I har
moningai veikti. Chlropraktikai 
stengiasi tų pasiekti — yra Jau tu
rėjusi sekinės savo gydymo būdais 
padėti daugeliui sergančių mui- 
tlple aclerosis, duodama Jiems 
šviesesnės ateities vilt) gyvenime.

Tyrinėjimai Spears Hospital pa
gerino šios žalingos ligos Chlro- 
praktin) gydymų. Matykite Jūsų 
vietini ehiropraktų ir rašykite dėl 
nemokamos literatūros apie M.t 
bei kitus problematines ligas. 
SPEARS CHIKOPRAGUC 

HOSPITAL
Dept. L-106, Denver 20 Colorado

Donelaitis davė mums bemaž paskutinėje ekspedicijoje Bur- 
genialią Maž. Lietuvos lietuvių sey tarp 1955 m. lapkričio mėn. 
būties iškarpą. Su nuostabiu pa- ir 1957 m. kovo mėn. įsteigė 
sigėrėjimu mes skaitome jo “Me t bazes, kur mokslininkai daro

metų stebėjimus. 
Knygoje autorius lengvu stilių 

rinį su tokiu pat pasigėrėjimu i mi nupasakoja savo patirtus į- 
yra išsivertę į savo kalbas vo- spūdžius visų stebėjimų metu. 

i kiečiai, lenkai ir, rodos, latviai įur * •
!-estai. “Metai” pilni įietuviš- mažyčiai rentgeno 
kosios būties ir specifinių tau- aparatai
tihių (ne patriotinių) nuotaikų. Armour Tyrimų įstaigoje iš-(

Vydūnas tas originalus žmo- rasti labai maži rentgeno apa- 
giškasis žmogus, tas tikrasis ais ratai, kaip degtukų dėžutės, ku- 
tis, tiek kūrybinėje veikloje, rie gali būti lengvai gydytojo 
tiek privatiniamerintimiame gy- nešiojami krepšyje ir panaudo-

tus”. Nežiūrint stiprios tautinės 
-lietuviškos tendencijos, šį kū-

vemme, seniai sužavėjo mus sa 
vo tyromis ir šventomis aistiš- 
komis mistinėmis pajautomis. 
Jei forminis jo kūrinių įteisini
mas būtų buvęs efektingesnis 
ir rėmęsis stipresne individuali
nės kūrybos tradicija (kurios, 
deja, nebuvo), — jis, per savo 
originaliai išjaustą tautinę dva
sią būtų iš karto likęs pasauli
nio masto rašytoju.

Maironis uždegė mūsų sąmo
nę nau ja nuostabia savojo kraš
to ir Lietuvos praeities meile. 
Be Maironio nėra naujosios Lie
tuvos! Kiek jis davė lietuvių 
tautai moralinių jėgų, apie tai 
reiktų atskirai kalbėti. Neradęs 
dar tautoje tvirtesnės tradici
nės literatūrinės atramos, jis
pats, kaip poetas, 
ta atrama.

liko kitiems

Čiurlionis drąsiomis ir stebi
nančiomis — vien tik lietuviui 
arba rytų tautos žmogui pilnai 
suprantamomis — simbolinėmis 
ir mistinėmis vizijomis atvėrė 
giliausias aisčių buities paslap
tis, parodė kosminį, neapibrėž
tą, neišsakomą, aisčio sielos il
gesį ir tas visas slaptas slap-

VElfN * ANN’S TAVERN 
4054 West OSrd Street

Atvykite praleisti malonų vakarą 
su savo senais draugais. Šventėms 
specialios’ Rainos už Bourbon ir 
Scotch degtinę. RElianee 5-5219

MMT & POULTRT 
COLONT MEAT MAMIT

2433 V. 63rd St.
FRESH DRESSEn GRADF, *

Pan ready frybig chlckem 29c. 1b.

A Happy Thanksgiving Dav To Ali

DEMKO’S JEWELERS
* Phone GArden 4-5180

4101 Wea< 87tb Street 
HOMETOWN

A Happy Thanksgiving Day To Ali

DIXIE SHOE REBUILDER
Phone GArden 4-7760 
4913 West 951h Street

Oaklavvn, Bl, . „

Geofiziniu

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

Atnešę šį skelbimą iš "Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
gausite keturis jardus me- 

"! džiagos suknelei.
PALATINE BARGAIN 

BASEMENT
1263 North Paulina Street

Chicago 22, III.
Telef. HUmboldt 6-3353 

iilIlllllllllinillllllllllllllllllllllllilIlIlIlIH

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
resu: 2511 W. 69th St., Chicago 
29, Dlinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 

vėjais patikrinti, ar nėra lūžimo žurnalai, taip pat galanterija. Te-
kauluose * lefonas —— PRcspect 8—4585.

jami staigiais, nelaimingais at-

IŠPARDAVIMAS
VIETINIŲ >R IMPORTUOTŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ, 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS 
SIUNTIMUI | EUROPA.

$4,50
VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
S1/, yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
worsted (Sbarsldn) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
apeciaHai už jardą 
tik .................

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

... $3.50
VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina u»u»r 
nž jardą tik......... 15.50

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 nž jardą Ir aukšč. 
specialiai nž
tili •••••••■« J-,,00

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

HELFAND’S TEXTILE 
COMPANY

I2IG te. Union t»e. Telefonai: MOftree 6-1210 
SEeley 3-8806VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOK 

U* KIEKVIENĄ PIRKINI 
Krautuvė yra atidaryta kasdien. įskaitant Ir sekmadienius, 

9:30 ryto iki 5 vnl vakaro šeštadieniais (išdaryta
nuo

A HAPPY THANKSGIVING DAY TO ALL

A LC O
ELECTRIS SUPPLY CO., INC.

Phone RElianee 5-3131 3918 W 63rd St.
CHICAGO, ILLINOIS

Siųskite dovanas auk 

sti Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefonuo 

ar . parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

SIUNTINIAI {

LIETUVĄ
ir R U S I J Ą

Visi muitai iš anksto apmokami 
Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS RŪBUS, Medžiagas, 

Vaistus, Maistą ir 1.1.
f'
Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ 
VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

Reikalaukite mūsų naujo katalogo

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

Chicago 4, Illinois
WAbash 2-9354Ttel.: Mes turime tiesiogi

nę sutartį su Intou* 
rišt Maskvoje nuo 
1947 metų.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
4ei norite užsitikrinti nuo 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 COMPANY 
AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICAN INDEMNITT COMPANY
DUBUQUE PIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S PUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S INDEMNITT COMPaNY

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS PIRE & MARINE INSURANCE CO

PACIFIC NATIONAL FIRE IN8URANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANI
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY & SU RETY COMPANY

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrritera

OTMAILEI and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 8-5206

IR I KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 
SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS

SEROMICINAS

LARO AuTiLlS 
SERPASH.IS

VITAMINAS BĮ 2 
CYCLOS ERENAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

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

Telefonai BRnnsvvick 8-8419 ir 8-9494 
Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-19 dienų

SISTERS RESTAUMNT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th St., Tai. LA 3-8670

4*’' <6. J* J’4 J'1 .j

S'\
‘ 'O’’ i” ■

u.;, < << •

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIAMANTAR. tt,.

1806 West 461h Street
Chicago 9, III. Telef. LAfayette 3-3085

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminiug ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.

Pasinaudokite "Draugo" Classificd skyriumi.
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Mari?a Aikštaitė

Redeguoja ST. SEMCNIENE, 3321 S. Halsted St.. Chicago 8. 111., Tel. Cliilside 4-5665; VI 7-0618
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Naujas lietuves laimėjimas
Pr. Bičkienė visos Amerikos konkurse vienintelė 
lietuvaitė laimėjo apmokamas dainavimo studijas

Jauniems Amerikos operos lūs operos kursai. Dėstyti pa-
dainininkams perspektyvos atro 
do kiek šviesesnės. Ne tik New 
Yorko miesto opera prailgina 
savo dabartinį sezoną viena sa-

kviesti profesoriai iš Milano ir 
kitų Italijos muzikos lopšių. Ir, 
nors didžiausias tų studijų lai
mėjimas bus apvainikuotas iš-

vaite, bet dėka Fordo stipen-, vykimu studijoms Italijon, ta-

rtiaisto naminiams gyvuliukams! mų buvo pakeista į žavingai at- 
ir paukščiams. rodančią Amerikos matroną tik

•O apie užšaldyto maisto į jos, per keletą valandų. Jos kasos 
nuostabą “Kaip tai gali būti?", 25 colių ilgumo buvo nukirptos, 
J. Daužvardienė turėjo gerokai plaukai susukti pusmetiniui 
aiškinti. trumpai. Jai padarė manikiūrą. |

Romučio akys sužibėjo, prie Pirmą kartą kosmetikos nepa- 
braškių krepšelių ir vedėjas jam žįstąs veidas buvo pakeistas: jos 
davė vieną. Rūtai palietus švie-Į šviesiai mėlynos akys atrodė di- 
žius apelsinus, vedėjas įdavė jai; desnės. pieštuku švelniai paryš- 
maišelį. ** kinus antakius, jos lūpos, pa

sekanti sustojimo vieta būva žinusios tiek daug skausmo, šyp

OSTIJA MANO DUONA
Re Tavęs aš alkana, be Tavęs neiydi mana širdies stalas.
Be, Tavęs tuščias mano sielos kambarys, alkanas ilgesys

beldžia mano valandų lanyinę.
Be Tavęs man šiurpios visos kertės, jautrus minčių varpas,

užkimęs nuo šauksmo.
Todėl ateinu pas Tave, mano Eucharistija, mano lobių Sul

tini, mano Nemarusis Dieve.
Pagirdyk mane iš Savo Taurės, iš bazilikų Vienybės, iš Die

vo Tėvo rankų ir Altorių Kvapo.
Papenėk mane Savo Širdies kviečių Manna, Savo gyslų iš

augintu Grūdu, Savo kančios ir meilės dienų Alsavimu.
Ateinu . . . šešėlis ir dulkė ... O norėčiau prieš Tave žydėti 

nuotakos lelijomis, kūdikio šypsneliu, vaidilutės grožiu.

NAUJOJ “MOTERŲ DIRVOJ”

I visa šeima buriasi ir iš kurio se- 
Įmia šilumą ir stiprybę", baigia 
D. M.
IITIIIANIA AR LITHUANIA

SSR?
Vadovaujantis Lietuvos kon

sulo dr. P. Daužvardžio kalba, 
pasakyta sveikinant LB Tary
bos suvažiavimą Chicagoje, vie
nuoliktame “Moterų Dirvos” nu 
mery rašoma:

“Mes lyg ir neturime vienin
gos nuomonės dėl Lietuvos vals
tybės buvimo ar nebuvimo. To
dėl vieni sakome, kad Lietuva 
yra, o kiti — kad jos nebėra. 
Vieni Lietuvą vadiname Lietu
va, o kiti jau — Tarybų Lietu
va, Sovietų Lietuva. Vieni, ra
šydami laiškus į Lietuvą, ad-

“Amerikoje randasi gana , Autorė stebisi tų moterų leng- į resuojame juose Lithuania, kiti

dijų fondo, operos pavasario se- čiau ir to nepasiekus, naujie- batų krautuvė. Rūtai nupirko sojosi, lengvai lūpų pieštuku pa- 
amerikoniškus batus — rudus ryškintos.

Prudencija Bičkienė

su baltu “Žiemą nedėvimi balti Dabar .. afrod. kaįp -ayi
batai , vėl stebėjosi jie. žmona sėkmingai besiverčiančio

Perkantis baltinius, pardavė- Amerikos biznieriaus _ kuom 
i ja parodė nailono apatinuką
“O, ne”, sušuko M. Gaučienė, 
“Aš neišgaliu šitą nupirkti. Jis 
man perbrangus ir pergražus. 
Tokia gražybė turi kainuoti pa
sakiškai daug".

J. Daužvardienė įtikino ją, 
kad $2.99 buvo visai prieinama 
kaina.

Sekančią diena Monika Gau
čienė pirmą kartą savo gyveni
me nuėjo į grož’o saloną. Visa 
didž'oji amerikiečių spauda Chi
cagoje vėl aprašė kuo plačiau-

p ir yra.

daug moterų, kurios vilties pil 
nos laukia tos dienos, kada jos 
sulauks tikro pasitenkinimo gy
venime”, rašo D. M. paskutinia
me lapkričio mėn. “Moterų Dir
vos” numeryje. Kaikurios gal
voja, kad tai įvyks, kai jų vai
kučiai bus mokykloje ir jos tu-

Rūta, pamačiusi savo pagrą- rės daugiau laisvo laiko, kitos 
mtą mamytę, sušuko: “Tu, Ma tiki surasiančios laimę su vyro 

ma atrodei gerai ’. Šitą jos sa- paaugštinimu ir algos padidėji- 
kinį lietuviškai atspausdino “Chi mUi dar kitų svajonės galas —

vu savęs prigaudinėjimu minti-1— Lithuania SSR. Lietuva lais- 
mi, kad ji tikrai būtų laiminga, vės neteko, bet jos okupacijos 
jei ji turėtų tai šį — tai tą! A- nei Amerika, nei kiti laisvieji 
not autorės: “Linksmiausios mo kraštai nepripažįsta, kodėl A- 
terys tai tos, kurios supranta,, merikos lietuvis turėtų adresuo- 
kad reikia visiškai gyventi šian-1 ti Lietuvon laišką Lithuania 
dien ir nesirūpinti apie nepriei- SSR, jei tokios valstybės Ame- 
namus ir nereikalingus pašau-i rika nežino ir oficialiai nepripa-

cago Tribune”, paaiškindami, ką 
tai reiškia

zonas yra užtikrintas. Taipgi' siems talentams suteikimas pro 
kiti Fordo stip. fondo nuopelnai 
yra. kad New Orleans opera 
duos ekstra sezonų ir visas ope
ros sąstatas bus vien iš naujo
kų dainininkų. Ir "American 
Opera Auditions, Ine.“, organi
zacija, įsteigta tik pirmi metai 
Cincinnati mieste, jieškanti ir 
norinti išugdyti naujų operos 
talentų Amerikoje, yra pasiruo
šusi priimti pirmuosius laimė
tojus dviejų mėnesių intensy
viam lavinimui Cincinnati.

Minimos orzanizacijos teisė
jai išrinko konkurso keliu 26 
dainininkus i® visos Amerikos, 
kurie ateinančių metų pradžio
je pradės dirbti, vadovaujami gos lavinti balsą studijavimo lai šiai. ją fotografuodami. Anot 
maestro G. Confalonieri, kuris kotarpy Cincinnati “negalėtų ūi. paprastai ir kukliai atrodau 
atvvksta iš Italijos jų lavinti >r būti duplikuotas šiame krašte, ti kaimo moteris iš Sibiro gilu- as ginklas”, 
padėti išrinkti iš jų šešetą ar išskyrus čia Cincinnati”, anot ___________________
septynetą geriausiųjų, kurie su- vieno teisėjų pareiškimo, 
datys griiĮię, kuriai sekančią va
sąrą bus suteikta proga dainuo- Lietuviškajai visuomenei rau
ti Milane ir Florencijoje ir per ’as musū populariosios solistės 
penketą mėnesių lavinti balsą | laimėjimas ir pakopimas augš- 
Italijoje. ' čiau muzikiniame pasaulyje at

neša su didžiuliu džiaugsmu liū-

žįsta? Laisvas ir sąmoningas
lietuvis neturi priimti Krem- 

“Laiminga ta šeima, kurioje . . , . . Alliaus primestų sąvokų. Lietuvon
tėvas yra šeimos galva, o mo-

lio turtus’

persikėlimas į didesnius namus, tina šeimos židinys, prie kurio

is. Gaučius paaiškino ameri- 
k.ieč’U žorna’istams. ka 1 jo žmo 
na kuri kirto medžius Sibiro me Priėmime visos šviesos štai-j 
miškuose, valė tvartus ir prižiū- 2’a užgeso ir Baltieji Rūmai su 
rėio gyvulius. paklausė, ar ru- ',V(’č:a’s trumpai paskendo tam
sai žino apie grožio salonus. Jis soie- Saros buvimo metu Bal-j 
nusijuok?: “Ji mano, kad gro- tuose Rūmuose buvo atšvęsta 
žio salonai vra Amerikos slap-j

gazo šviesa. Ta proga įvykusia

pirmoji Padėkos diena.

siunčiami laiškai turi būti adre
suojami tik Lithuania”

Moterys Baltuose Rūmuose
ALEKSANDRA KIVI ENK, Chicago, III.

Pereitą kartą, aprašydami bu tė, kurios vestuvės įvyko Bal-
Kad išrinktų geriausius iš ge- , . ’ . ,, n j o- vusių JAV prezidentų žmonas, tuose Rūmuose. Tai buvo 1820, . . . ; ... . desio priemaiša. Prudencija Bic r 1riaušių dainininkų, toji organi 

zacija rūpestingai parinko tei
sėjus, kaip: operos dainininkus 
— Mack Harrell, Marjorie Law- 
rence ir John Brownlee, taipgi

kienė buvo kviesta dainuoti Chi- 
cagos Vyrų choro statomoje o- 
peroje “Fauste” Margaritos ro
lę. Šiomis dienomis solistė ne

suminėjome Marthą Washing- metais, 
ton, Dolly Madison ir kitas, da- Louisa Adams — 6-to prez. 
bar tęsiame toliau. žmona, savo pasyvumu panešė

jo į E. Monroc, tačiau į vizitusEliza Monroe — 5-tojo prez.
Siamo dvynukės 4 metukų ,

Šios gražios mergytės, 4 metukų amžiaus Siamo dvinukės Folkje 
(kairėje) ir Tjitske De Vries, švenčia savo gimtadienį Frieslande, 
Olandijoje. Operacijos būdu jos buvo perskirtos lygiai prieš tre
jetą metų.

Nemėgus! triukšmingo 
gyvenimo

Margahd Taylor — 12-to pre
zidento žmona, labai nenorėjo 
ir net meldėsi, kad jos vyras 
nebūtų išrinktas prezidentu, nes 
jai, kaipo buvusiai armijos ka
rininko žmonai, viešasis gyve
nimas jau buvo nusibodęs. (Tay 
lor buvo generolas, herojus, lai
mėjęs garsųjį Buena Vista mū 
šį kare su Meksika). Gyvenda
ma Baltuose Rūmuose Marga- 

rodydavosi viešumon, 
gyvenamuosius kam 

taip pertvarkė ir perda
žė, kad jie panešėjo į jos buvu
sį namelį Baton Rouge. Šeimi
ninkės pareigas ėjo jos duktė 
Betty, linksma, gyva, mėlynakė

------ -- ----- -----------........ ii * • . , ...... iii atsakydavo, nors pati niekam — ----------- —operos dirigentus _ Fausto Oe- £c. * snt kt.a ausU apgatymona, buvo nesveikuojanti uz- a nPpareikšdavo pagarbos, ret retai ,rodydi
va — Metropolitan operos vy-:' " ' ’ , ' ' ' .'r"S° ' a^dazmsi nemėgo vizitų, iet ne snesvarbu kaip garbįngas asmuo Ji net savo gyve
riausią dirigentą, U. Adler ° , .°s S 4P‘"As su s u įjų žiūrint to, ji kartais pasirody- , barius taip pertriausią dirigentą, H. Adler 
San Francisco 
Wilfrid Peiletier, Julius Rudei 
ir Fritz Reiner — Chicagos Sim 
fonijos orkestro dirigentą. Gar
bės komitetan įeina: JAV am
basadorius Italijai J. D. Zeller- 
bach, Italijos ambasadorius JAV 
Manlio Brosio, Amerikos kongre 
so atstovai — W. E. Hess ir 
G. H. Scherer, Cincinnati meras 
Charles P. Haft ir kiti

sco operos dirigentą, savait^rnis- ,ia’ savo pa-ldavo labai elegantiškai ir žavin-
iletier Inlius Rudei sižaJėjimo išpildyti. Ji buvo pra! gai. Taip buvo 1818 m. Naujųjų Ilgosios salos rožė

soma dalyvauti nors paskutinia 
me spektaklyie ir nuoširdžioji 
Prudencija Bičkienė maloniai 
sutiko dalyvauti kovo mėn. 22 
d. spektakly, jei suspės sugrįž
ti.

Sp naujaisiais laimėjimais sol. 
P. Bičkienei atsivėrė durys į pla 

' tesniuosius horizontus: po iš
garsinto Amerikos didžiosios

Talentų jieškojimas užtruko spaudos (“New York Times” ir
visą mėnesį ir konkursai įvyko 
šešiuose didmiesčiuose, kad kuo 
daugiau suteiktų progos daini
ninkams iš visos Amerikos pa
bandyti savo laimę.

Chicagos dainininkų tarpe, su 
susirinkusių iš įvairių apylin
kių, laimėtojais išėjo 3: Milės 
Nekojny — baritonas, Barba
ra Baldiom — koloratūrinis sop 
ranas ir Prudencija Bičkienė — 
lyrinis-dramatinis sopranas.

kitų) laimėjimo į ją buvo atkreip 
tas dėmesys ir vienas Chicagos 
žymesnių koncerto menadžerių 
panoro išgirsti jos balsą. Susi
žavėjęs jos geru balsu, jūs jai 
pranašavo gerą operinę karje
rą ir po to ji gavo pasiūlymą 
pasirašyti sutartį su Communi- 
ty Concerts, Ine. Taip pat tuoj 
po to ji buvo pakviesta būti vie
nintele moterimi soliste prie vy
rų operinio okteto — Theatre

Metų dieną, kai puikiai, naujai 
išdekoruoti rūmai buvo atidary
ti publikai. Tada viskas spindė
jo kristalais, bronza, šilkais... 
Ir Eliza gracingai priiminėjo sve 
čius. Prieš tai jos vyras Monroe 
buvo užsienio ministeris Pran
cūzijoj ir Anglijoj, todėl Elizai 
teko buvoti karalių ir didikų rū
muose. kas padėjo jai įgyti ge
rą skonį. Dėlto vėliau, būdama 
Baltuose Rūmuose, ji įtaisė daug 
meniškų papuošimų, įvairių va
zų, paveikslų, laikrodžių. Dar ir

I>etitia Tyler — 10-to prez. 
žmona buvo paraližuota ir į Bal 
tusius Rūmus įnešta kėdėje. Po Į moteris.
3 metų ji mirė. Tada prezidentas 
neužilgo vedė Julia Gardner, ku
ri prieš tai buvo žinoma, kaip Į Abigail Fillmore — 13-to pre- 
“The Rose of Long Island”. Jos j zidento žmona, nemėgo Baltųjų

švedų lakštingala rūmuose

Sekančiais metais nuo sausio Men — kuri? duoda koncertus 
mėn. 15 dienos iki kovo 15 d. i universitetų studentams. 
Cincinnati bus pravesti specia-l St. S.

Sibiro lietuve Chicagoje
buvo girdėjusi apie užšaldytus 
maisto produktus, didžiules mais 
to krautuves, kur klientai patys 
sau pasitarnauia ar apie nailo-

pe buvo garsioji švedė Jenny; ★ Rūta Kilmonytė, filmų pa- 
Lind, vad. “švedų laikštingala”. šaulyje žinoma Rūta Lee vardu, 

gyvenanti Hollywoode, Calif., 
filmų ir televizijos aktorė, gavoBaltųjų Rūmų šešėlis

Jane Pieree — 14-to prez. 
žmona, matė, kaip pakeliui į 
inauguraciją, geležinkelio nelai
mėje žuvo *jos vienintelis likęs

garbei ir grožiui buvo sukurta! Rūmų sekmadienio vizitų ir juos 12 metų sūnelis. Dėlto iškilmių
daug poezijos. Ji buvo išsilavi
nusi, daug keliavusi ir apsiskai
čiusi moteris. Nors trumpai jai 
teko būti Baltuose Rūmuose, bet 
buvo puiki šeimininkė.

Sarah Polk — 11-to prez.
dabar yra l.kęs nuo ano laikoj b„vo jeit ,šventė 
garsu. Bambai laikrod,., «al'o-i5eSta<1..Sabą) 
jo] salėj ir Minervos _ Mėly-1 m(„erjs gėrimus 
nojoj sa cj. , i įr net kartas draudė vartoti Bal

uždraudė. Jaunystėje ji buvo mo metu ji vilkėjo juodai ir vėliau 
kytoja, įsimylėjo paprastą, bet1 dėl savo uždaraus, liūdno gyve- 
giedrų ūkininko sūnų ir ištekėjo nimo buvo vadinama “Baltųjų 
už jo. Vėliau padėjo jam įgyti Rūmų šešėliu”.
mokslą ir išsilavinimą. Ir tas ---------------
paprastas ūkininko sūnus tapo
13-ju JAV prezidentu, o ji — 
pirmąją moterimi krašte. Abu 
labai mėgo skaityti ir jų pastan 
gomis buvo įrengta Baltųjų Rū

IŠ MOTERŲ 
VEIKLOS

Genovaitė Kaneh-VVatkins
Maria Monroe — Elizos dūk- tuose Rūmuose. Jos rūpesčiu ' mų biblioteka. Taip pat m’ėgo mu ' (Vaitiekūnaitė), j08 motina

tė, buvo pirmoji prezidento dūk- 1848 rr žvakės buvo pakeistos ziką. Jų svečių dainininkių tar- Marcelė VVatkins (Vaitiekūnie
nė), iš Worcester, Mass., Mari
ja Rudienė, iš Chicagos, III., ir 
Birutė Vmckuvicnė-šlepetytė, jg 
Paryžiaus, dalyvavo II Tarpt. 
Pasauliečių Apaštalavimo kon-

Monika Gaučienė, kuri atvyko 
į Chicagą lapkričio 10 d. po de
vynetų rųetų ištrėmimo Sibire, 
pirmomis dienomis buvo dide
liu susidomėjimo centru visos na Ji buvo '-"rairšuri. kaip at-
Chicagos didžiosios spaudos, j rodo žalias pipiras, dydis, gera' 
Plačiai apie jos atvykimą ir pir- užaugintos bulvės ar vaizdas 
mieįi joR įspūdžiai bei pasipasa- šv’cžių va'sių, sukrautų eilių cl- 
kojįmas apie pergyvenimus Si- lemia.
biro buvo jau aprašyta “Drau-I Jinai kar'u su d’-krel" Rūta 
ge” anksčiau. : 16 metu Romučiu. 13

“Chicago Tribune", “Sun- metu ir t H uvnj, vpnfuip Ghi- 
Timcs” “Cbica?o American" ir ca o’e i n^rįVaT '’pne
kiti laikraščiai smulkmeniškai išėie vn):>Bųrv. nče:pirk-
aprašinėjo mūsų pirmosios Si- t’. p:rmiau8;a ii pamatė “’n- 
biro tremtinės Amerikoje per- stant" kava kurie "Mima ua^n- 
gyvenimus, pamačius visokiomis rvti per viena akimirireni šauk* 
gėrybėmis perpildytas krautu-'telį kavos užnvlus verdančiu 
ves. j vandeniu. Jai atrodė tai negali-

“Tai tik sapnas, tik sapnas",imu dalvku. Per savo devynerius 
ji apsvaigusi murmėjo lietuvis- metus kolektyviniame ūky Sibi- 
kai. re ji tik sykį ragavo kavą.

Monika Gaučienė, dabar gy-j Tada jos akis užkliuvo už 
venanti Chicagoj su savo vyru į maisto, paruošto vien šunims, ka 
William ir dviem vaikučiais, at-į tėms ir 1.1. Visi trys negalėjo! 
vykuuuL kai tu ui ja, niekuti ne būG liivinL prigrūuto^

iChieago American photo by Hnward Borvig.|

Jos pirmas vizitas grriiin salone

Ar buvo verta? — trauko pečiais Rūta Gaučiūtė, 16 metų, kai ji stebi aavo mamytę. Moniką Gaučie- 
nę, kuriai tik ką nukirpo 2 pėdų ilgumo kasas. Ji niekad nėra buvusi grožio salone ir tą savo norą ji 
pirmiausia išpildė Chicagoje. Dukrelė nutarė, kad mama atrodo gerai, kai salono salininkas — lietu
mi ii'juuit Lulaw ušUugu lulpuuą, plaukų pui-uiiul uų .ai.:uk:»Vnuų n budėjimą (Chu aį,u Aiutuitab kliūė)

vieną iš svarbesnių rolių filme 
“Wittness for the Prosecution”. 
Tame filme ji vaidina šalia to
kių žymių filmo aktorių-vetera- 
nų, kaip Tyrone Power, Marlene 
Dietrich ir Charles I>aughton. 
Rūta Kilmohytė aktyviai daly
vauja lietuviškame visuomeni
niame gyvenime, priklausydama 
kelioms lietuviškoms organiza- 

i cijoms Los Angeles mieste. Ji 
taipgi priklauso Šv. Kazimiero 
Romos katalikų lietuvių parapi
jai Los Angeles.

★ Lietuvių medikų žmonos
gražiai atstovavo savo draugiją 
bendruose pietuose lapkričio 12 
dieną, 12’ vai. 30 min. p.p. di
džiojoje Palmer House salėje, 
Chicagoje, per Public Relations 
dieną. Pobūvio organizatorės a- 
merikietės (The VVoman’s Auri-1 grėsė. Romoje. Kongreso veda- , to thc Medic,,

moji mintis buvo: "V.t.iiVooKatalikės 
moters misija moderniškam pa
sauly”.

G. Kaneb yra pirmoji Ameri
koje gimusi lietuvaitė, kuriai 
paskirta atstovauti Amerikos 
ir Lietuvos katalikes tame reikš

Society) priėmė lietuvaites į sa
vo tarpą labai nuoširdžiai.

★ Buv. Lietuvos Operos solis
tė Vincė Jonuškait?, iš New 
Yorko, davė koncertą Toronte 
Jaunimo premijos įteikimo iš-

, , . . . kilmių metu. Premiją už apv-
m.1"?.TO. k"nEr^e;. J"’ P-' .aka įminimui laimėjo »on» PI-
pavesta audiencijoje pas popie
žių atstovauti ir kalbėti visų 
katalikių moterų, esančių už ge- 
’ržinėo uždangos vardu. G. Ka- 
rmb laisvai vartoin lietuvių, an
glų ir prancūzu kalbas. Kongre
se kalbėjo lietuviškai

piraitė-Toniarienė.
★ Dr. Milda Budrienė turėjo 

turinin ra pasikalbėjimą su “Chi
ago Tribune” dienraščio repor

tere apie lietuvaičių skaučių 
veikla Dr. M. Budrienė įteikė 

„ žurnalistei naujus skaučių bei
__x._. \skautu leidimus anglų kalba.

★ Ds’la Keblinskaitė, Kuni- 
gundos ir Prano Keblinskų duk
tė. baigusi P’/name vidurinę 
mokykla, ten pat įstojo į Nekal
to Prasidėjimo kongregaciją.

Šiluvos Marijos dieną — rug
sėjo 8 d. kun. A. Paulauskas 

★ Zita Petrauskaitė, įvykusia atliko įstojimo (įvilktuvių) apei- 
me Sydnėjaus, Australijoje, fo- gas.
togeniškiausios merginos .kon- ★ O. Deveikienė ir E. Runinie- 
kurse iš 150 australių merginų nė sudainavo duetą per Buenos 
laimėjo pirmąją vietą Ir 1,200 į Aires lietuviškojo laikraščio 
dol. vertės dovanu. Varžybose i “Laiko’ 200 numerių minėjimą 
ji buvo vienintelė lietuvaitė, --- spaudos balių

nuošė gražiais lietuviškais tau
tiniais rūbais, kuriuos išaudė 
’ailin;ri<ė Anestazi.p Tamošai
tienė. Toronte. Kanadoje G. Ka
neb tautinį Vilniaus krašto dra
bužį pad'io išsirinkti Magdale
na Galdikienė.


