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• Poezija iš Lietuvos ir Sibi- |

• Jaunimo literatūros kon-

ro, surinkta į atskirą kuklią an- i kursas. Akademinis Skautų są(Tš “Vaisių rinkimo”)
tologiją, neseniai išleista pava- ' jūdis, norėdamas paskatinti
Ir prieš Didįjį karą į Ameri įgauna patoso, jausmingumo, į siveržė j geriau apmokamą angdinimu “Rūda ir rauda”. Pava jaunimą domėtis lietuviška lite
Tie,
kurie
vaikšto
išdidumo
taku,
trypdami
nužemintųjų
ką plaukė ne tik aukso ieškoti. galą pasidaro kiek griausminga lišką spaudą, bet liko dirbti liegyvenimą savo kojom, švelnų žemės žalumą pripildydami
dinimas paimtas iš eilėraščio ratūra, kurti ir ieškoti naujų
Ne kiekvienas, žinoma, to auk ir tranki, kad kumštis būtų tik tuviškuose laikraščiuose, kur
savo
pėdsakų
krauju
—
tremtinio, kuris apie išvežtuo jaunų literatūros talentų, skel
so susikrovė, kurie jo čio čia nereikalingas priedas. Kadangi atlyginimas menkas, o sugebanLai
jie
sau
džiaugias,
nes
jų
diena.
sius į žiaurias kasyklas sako: bia Jaunimo literatūros konkur
siekė. Tai nereiškia, kad tie, ku beveik visų kalbų turinys pat-' čių darbininkų, ypač anais laiBet aš dėkoju Tau, Viešpatie, kad mano likimas yra su tais “rausi rūdą su rauda”. Knygu- są. 1. Už geriausią prozos kū
riems pavyko sukaupti šimtus riotinis, tai jų uždegąs tonas kais, buvo taip maža.
nužemintaisiais, kurie kenčia ir neša jėgos naštą, ir slepia tų turi 39 pusi.; joje telpa 21 rinį — $150.00. 2. Už geriausią
tūkstknčių ar daugiau, buvo pa- yra labai darnus ir patraukianSpaudos darbą pradėjęs 1911
savo veidus ir slopina savo dejones tamsoj;
eilėraštis — daina. Kūriniai pa- poezijos kūrinį — $150.00. 3.
tys gabieji. Tokie dalykai pa- tis. Nesunku įsivaizduoti, kaip m. Kauno “Vienybėje”, pirmuoNes kiekvienas jų kančios subangavimas pulsuoja
Tavo nakties slaptose gelmėse, ir kiekvienas įžeidimas buvo dalinti į tris skyrius 1. “Už Už geriausią prozinį rašinį —
prastai pasiekiami veržlumu ir 1918—19 m., vadovaudamas sius eilėraščius ėmė spausdinti
Uralo, žemės galo” — vargs- $50.00.
pasiryžimu įveikti materijos at-. Lietuvai gelbėti vajui, savo pra- 1913 m. Philadelphijos “žvaigžsurinktas į Tavo didžiąją tylą.
tantieji Sibire apdainuoja tų
Prozos kūrinys gali būti apy
Ir rytojus yra jų.
! kalbomis surinko daugiau kaip dėje”. 1915 m. dirbo “Katalisparumą.
tremtinių
kruviną
vargą
;
2.
saka, feljetonas, trumpa nove
O, Saulė, tekėk virš kruvinų širdžių, žydinčių rytmečio gė
$100,000 (šių dienų verte tai ko” redakcijoje, 1916 m. redaAmerikos lietuvių rankose
“
Kruvinieji
metai
”
—
dainos
ir
lėse
išdidumo
degalo
linksmybę
paversk
į
pelenus.
lė ar kitas prozos darbas, savo
būtų arti milijono). Toks Ši- gavo “Vytį”, tuo pačiu metu
šiandie tikrai yra jau nebe mi
eilėraščiai iš partizanų kovų, i esmėje priklausąs grožinei litemutis yra, kai kalba tūkstanti- daug rašydamas “Darbininke”,
lijonai, bet bilijonai tų žaliųjų.
deportacijų,
kolektivizacijos; 3. ra turai ir netrumpesnis kaip
LAISVE
nei auditorijai. Kalbėdamas “Drauge”, “Moksleivyje”. 1918
Deja, tie žalieji yra slidžios pri
“Laukimo metai” — eilėraščiai, 2000, bet neilgesnis, kaip 8000
(Iš “Aukso laivo”)
rinktinei mažesnio ratelio pub- —26 m. redaguoja “Garsą”,
gimties : iš lietuvių rankų jie
sukurti
Lietuvoje dabarties ti žodžių.
likai, paprastai
nepanaudoja 1926 m. tas Amerikos lietuvis
Laisvės be baimės meldžiu tau, mano motinos žeme!
netrunka išslysti į svetimas.
ronų priespaudoje.
Poezijos kūrinys gali būti ei
patoso, už tai tada išryškėja išrenkamas į Lietuvos seimą,
Laisvės be amžių naštos, lenkiančios galvą, laužiančios pečius,
Ateina momentas, kada prirei
lėraštis
ar jų grupė, arba poe
kalbėtojo sumanumas, nuosek- 1926—27 m. gyvendamas Kau
akinančios akis ateities šaukimo įspėjimui.
Tie kūriniai tai ne tiek poe
kia stambesnį to kapitalo pro
ne, nemažai rašė “Ryte”. 1927
Laisvės be snaudulio pančių, kur pririša prie nakties tylos,
kimas, logiškumas.
tinio įkvėpimo žiedai, kiek prie ma epinio, lyrinio ar humoris
centą paskirti Lietuvai ar lietu
kad nepasitikėtum žvaigžde, kuri kalba apie būsimo tako spaudos ir vargo išspaustos tinio žanro, ne trumpesnė kaip
Būdamas daugelio organiza m. grįžęs į JAV, ima redaguoti
vybės išlaikymui. Prieš 40 me
fj raudos; jų poveikis, kaip taik-900 k neilSesnė kaip 1500 žo“Draugą”, kurio vyr. redakto
tų tuo būdu buvo sutelktas mi cijų vadovybės narys ar net jų
Laisvės
be
likimo
anarchijos,
kai
ima
bures
valdyti
netikri
gakoma
džių.
riaus kėdėje sėdi jau 34 metai.
kaip'
[vėjai,'
J > y
lijonas ar daugiau Lietuvos ne pirmininkas, kone kiekvieną va
Prozinis rašinys turi būti
perpus nulaužto jauno medelio
Šiuo metu kasdien paprastai
priklausomybei atkurti ir vals karą praleidžia posėdyje ar su
o vairą ranka vis kieta ir šalta kaip Mirtis.
ar rogių vėžių Sibiro sniege”. essay pobūdžio ir neilgesnis
įžanginį
“Draugo”
Laisvės be įžeidimo — gyvenimo lėlių pasauly,
tybės pagrindams pastatyti. Da sirinkime, o ir atostogos daž- parašo
Tai “alpios kančios dokumen-' kaip 4000 žodžių’ Autoriaus už
kur judesius pradeda besmegenės vielos, kartoja akli įpročiai;
bar iškilo gvvas reikalas sutelk nai praeina įvairiuose suvažia- straipsnį, o prieš 20 30 metų, i
kur figūros kantriai ir paklusniai laukia vaidybos režisoriaus, tai”. Į baisias kasyklas nublokš duotlS: ori^nalus minčių dėsty
ti milijoninį fondą mūsų pačių vimuose ar konferencijose. Pra- kada bendradarbių ir redaktotas tremtinys pasakoja: “Šach- T*'as ap*e kuri nors lietuviškos
kad jas pastūmėtų į momento šokančių lėlių gyvenimą.
tautinei gyvybei išlaikyti. To-' džioje, studijų metais, itin daug rių tikrai buvo didelis trūkutos rūksta pajuodavę, / švilpia kultūros ar visuomenės pasikiais atvejais išryškėja svarba dirba Lietuvos Vyčiuose, o nuo mas, vyriausiam redaktoriui,
kaukia vakarais, / Anglį kruvi "riškimo būdą.
VIENU PASVEIKINIMU
tu žmonių, kurie sugeba sutelk- 1947 m. yra jų garbės narys, be abejonės, teko net po kelis
Premijuoti rašiniai visų pir
ną išdavę / Su lavonais kruvi
nuo 1927 m. yra Labdarių S-gos straipsnius ar politines apžvalti tas sumas.
(Iš “Gitanžali”)
ma
bus atspausdinti “Mūsų Vy
nais”.
garbės narys, taip pat nuo 1927 gas rašyti. Jeigu per 34 metus
Vienas iš tų, kurie ne aukso
Apie raudonuosius tironus Si- čio” žurnale, vėliau gali būti
Vienu Tavęs pasveikinimu, mano Dieve, lai visos
m. stud. ateitininkų Kęstučio tik po vieną straipsnį kasdien
ieškojo
bire 1954 m. rašytame eilėraš- sPausdinami kitoje spaudoje.
mano jusnys bėga į Tave ir sudeda šį
korp. garbės narys, apie 40 me- būtų parašęs, tai lig šiol jau
pasaulį po Tavo kojų.
• ty sakoma: “Rankas ne vienas
Konkurse gali dalyvauti visi
Jeigu visi tebūtų buvę aukso tų buvo ALRK Federacijos būtų per 10,000: bet jų paraKaip lietaus debesis liepos mėnesį, pakibęs
surakinę,
/
Girti
pašėlusiai
kvalietuviai,
bet kokių pažiūrų (:šieškotojai, kažin ar daug bebū- centro valdybos narys, 20 metų syta po daugiau, ir tai ne tik
neišpilta našta, lai visos mano mintys nusileidžia
tos / Vergų pirkliai įgudę, / skyrus komunistinių) ir pritų likę Amerikoje lietuvybės ėjęs sekretoriaus pareigas; nuo “Draugui”, bet ir kitiems laikprie Tavo durų vienu Tavęs pasveikinimu.
Ir nuo tribūnų išdidžiai / Tai- klausą bet kokiai
lietuviško
ženklų, žymių bei pėdsakų. Ta- 1934 m. yra ALRK Susivieni- raščiams, taip kad tų straipsnių
Lai visos mano giesmės renkasi draugėn iš įvairių
kos
balandžius
mėlynus
/
Pajaunimo
organizacijai,
o taip
čiau atsirado ne tik šimtai, bet jimo pirmininkas, daugiau kaip gal net ir 20.000 susidarytų.
stygų į vieną srbvę ir teka į tylos jūrą
šauliui į akis paleis, / O minios Pat ir tie, kurie nėra tokių ortūkstančiai tokių, kurie laiku 20 metų vadovauja Amerikos Sunku ir įsivaizduoti, kiek įvaivienu Tavęs pasveikinimu.
kvailos atlaidžiai / Pagerbs juos ganizacijų nariai, bet jaučia losuprato ir įvertino reikalą lie Lietuvių Tarybai, kitais žo- rių dalykų teko išgvildenti, pa-1
Kaip būrys tėviškės pastigusių gervių,
laisvės vėliavom / Ir šypsniais jalumą Lietuvai ir jos kultūrai,
skrendančių dieną ir naktį atgal į savo
tuvius organizuoti, kurti para džiais yra ilgametis Amerikos žinti ir su jais supažindinti įvaivergiškai
žaviais”. Graudu skai- ne vyresni kaip 30 metų.
lizdus, lai visas mano gyvenimas keliauja
pijas, mokyklas, leisti laikraš- lietuvių prezidentas, Lietuvos raus išsilavinimo skaitytojus.
į amžinuosius namus vienu Tavęs pasveikt- tyti skundą, kad daug sūnų Kūrinių temų pasirinkimas yra
čius, knygas. Tų lietuviškų reikalais daug kartų vvkęs į
O rašė L. Šimutis ne tik pub[nimu. ir dukrų Kūčių paplotėlio / Jau laisvas. Nenustatoma jokių idedraugijų kūrėjų ir veikėju var- Washingtoną ir kalbėjęs su licistiką: daug grožinės literaVertė A. TYRUOLIS
nelaužys niekad
motinų na- ologinių rėmų, išskyrus tai, kad
dai šiandien jau užmiršti, kny- JAV prezidentais W;lsonu. Ro- tūros kūrinių išspausdino L. šimuos
”
,
nes
daug
išvežtų
į trem- konkursui pasiųsti kūriniai prigų autorių ar leidėjų, kain šer oseveltu, Trumanu, Eisenbowe- lėlio slapyvardžiu. Parašė eilę
asmeninio gyvenimo patogumus
ir «ratuose kūnai pražūsta valo sudaryti įnašą į lietuvių li
seenos veikalų (Už tėvynę, Kū- zacijų. L. Šimutį matome taip ir galimybes iškeitusiam į nuo- jauni„ Tėvynėje _ kruvini me_ teratūrą.
nas, kun. A. Milukas, Olšaus riu.
kas, vardai dar išl’ke in kny
Jeigu Amerikos Lietuvių Ta mutės...), daug beletristinių pat aktyviai jose dalyvaujantį, širdžią Lietuvos ir lietuvybės tai «Tūkstančiai lavonų pūva>
Rašiniai turi būti pasirašyti
gose, kurių bent dali dar an- ryba yra vienybės pavyzdys ki vaizdelių, keletą šimtų eilėraš- Atsimenu, Lietuvių Rašytojų meilę.
/ Vėjai gaudžia ant laukų”, o slapyvardžiu, o atskirame voke
tinkame kur bibliotekoje: išnv- toms tautybėms, tai, be abejo- čių. Rengė ir režisavo snektak- dr-jai ne kartą prireikdavo na--------------upeliai ir šaltiniai “žiedais krau- turi būti nurodyta pavardė, var
ko ar nyksta jau daugumas nės, yra L. Šimučio sumanumo, lius* Pats Juose vaidindamas, rių talkos. Žinant, jog L. Šidas. adresas ir gimimo data.
Iš Lietuvos kilęs dailinin- J° pražydės .
anų senųjų organizacijų, m?rš- takto ir organizacinio sugebėji- organizavo chorus ir pats dai- mutis užimtas įvairiais reikaJautriai
apdainuojama
nely

Rašinius prašoma siusti fil.
tant jų steigėjams.
mo išdava. Stipriausioji katali- navo- organizavo vakarinius li iais, kartais tiesiog nepatogu kas William Zorach už savo gi partizanų kova, kai “blizgė
P. Abelkiui — 2900 Reservoir
skulptūros kūrinius laimėjo
Centrinė Amerikos lietuvių kų grupė neapsiriko, parinkda- tuanistikos kursus — visa tai buvo užkrauti dar kokią Rašy
jo
durtuvai
ir
kniubo
vyrai
St.,
Los Angeles 26, Califomia,
JAV Meno ir Literatūros sklfigūra, be abejonės, yra Leo mą kandidatą tokiai reikšmin- iau išėjo iš laikraštininko ir ra- tojo dr-jos nario pareigą, bet
”; tada žuvo ir jauna Rašin’ai gauti vėliau negu 1961
jis visas
visas pareigas
pareigas mielai
tai kluonuos
jis
mielai >atlik- riamą. aukso medalį.
. Apie
.
Dartizanė o naakntini. in. nr.
nardas Šimutis, pusę šimtmečio gai pareigai. Kito tokio, žino- šytojo ribų.
Pastarajame
dešimtmetvje davo, pasirodydamas vienas is praneša žurnalas “Time”, pa- ;p
an ’ ° Paskutims jos pra- m. lapkričio 15 d. nebus jury
dirbęs ir tebedirbąs “baltą dar ma, nė negalima buvo rasti.
symas buvo: “Aš, broliai, išei komisijos vertinami.
Kartais išgirstame lyg ir prie- JAV ikurta ar iš Lietuvos at- drausmingiausių narių.
žymėdamas, kad dailininkas kinu... Palaistykite gėles...”; ir ji
Šio konkurso jury komisiją
Didžiausia lietuviška padėka 1§S iš Lietuvos neturtingos laičia lietuvišką gyvybę. Leonar kaištų senosios kartos veikė- kurta daug įvairiu kultūrinių.
susilaukė atsakymo: “Ne, gėlės sudaro: Alė Rūta - Arbienė, J.
vininkų šeimos. Būdamas ket
das Šimutis į JAV atvyko 1913 jams dėl to, kad jie ilgainiui lyg ideologinių bei politinių organi- priklauso Leonardui Šimučiui, vėrių
metų, su tėvais pasiekė neužtr°kš, tu jas krauju pagir Gliaudą, A. Gricius. P. Orintaim., jau išėjęs aukštesniuosius ir pasidarą nenavaduojamais.
JAV ir apsigyveno skurdžiame dei”. Tai vis žodžiai apie laiką, tė - Janutienė ir Bronius Raila.
mokslus Kaune ir Maskvoje, •’ “neužleidžią” vietos kitiems. Iš
Clevelando rajone. Pats išnešio- kada “stingsta ašaros ir krau
Šis konkursas skelbiamas tre
taigi, kaip mokytas, turėjo už tikro, kurie pažįsta Šimutį, židavo laikraščius, o jo tėvas, j33 ak™enėja”, kada iš miško čiu kartu. Per pirmuosius dve
kitus geresnes sąlygas tapti no, kaip jis džiaugiasi kiekvierinkdavo visokius atliekamus brolių prasiveržia dejonė: “Kur jus metus yra laimėję Kazys
prekybininku ar bankininku. na naujai iškylančia vadovaudaiktus. Sulaukęs 13 m., busi eisime šį vakarą, jaunyste ma Almenas, Bernardas Prapuole
Bet, paskyręs visą laiką lietu- jančia jėga, nebijodamas jokios
no, / Jei šiam pasauly artimo
masis dailininkas pradėjo dirb
nis, Liuda Širmulytė - Germaviškam laikraščiui ir lietuviš- “konkurencijos”. Ar jis nesiti litografijos įmonėje mokiniu. mums nieko nebėra. / Tik juo- nienė ir Dalia Kolbaitė.
koms organizacijoms, neturėjo, džiaugia, kad atsirado lietuvis
Sutaupęs pinigų, pasiekė New d°9 naktys - seserys klajūno
deja, laiko nė pagalvoti, kad <prel. J. Balkūnas), kuris, nupartizano, / Tik automatas prie
• 20 metų nuo rašytojo K.
Yorką, o vėliau — Paryžių ir
žroogui, tiek dirbusiam ir dir- vykęs į tą pat Washingtoną,
. širdies ir ošianti giria”. Ši mi- Kuprano — kun. Prano Urbonalavinosi mene. Paryžiuje jisai
bančiam, pravartus būtų bent kalba ne t'k lietuviu, bet ir viniatiūrinė Sibiro tremtinių ir vičiaus mirties sueina šiandien
pateko fauvistų ir kubistų įta
nuosavas namas, kad sulaukęs su kitų Europos kilmės ameripavergtųjų kūrybos antologija Mirė Salantuose 1941 m. gegukon. Jau 1913 m. išstatė savo
65 metų žmogus turi teise ne- kiečių vardu, arba kad toks V.
I neišdildomai mūsų atmintin žės 27 d., turėdamas 72 m. am
paveikslą New Yorko Armory
bedirbti. Šimutis bedirbdamas Sidzikauskas tain pat pasida...
,. .
, . . . I jrėš tuos košmaro klaikaus lai- žiaus. Buvo kilęs nuo Kartenos,
saleje
ruoštoje
parodoje.
Anais i ,
J
j
ij
—
visa tai bus užmiršęs. Tas dar- res nepakeičiamu Paverg+m'ų
kus, primenančius <<“tIr_ šiandien
Buvo vienas svarbesniųjų “Aplaikais jo piešiniai atrodė labai
bas, atrodo, lyg būtų užkonser- Euronos Tautų Seimo nirminmĮ dunkso šachtos Džezkazgane, / žvalgos” bendradarbių, taipgi
modernūs ir vienas
kritikas
vavęs jį: kaip prieš 10 metu ku? Greičiau reikia bijoti nrie1 Užkloję dulkėm broliškus ka rašė į “Šviesą”, “Varpą”, “Šal
apie juos išsireiškė, kad jo kū
užeidavau į “Draugo” redakei- šingo dalvko: jeigu kada š;mupus”.
tini”, “Vilti” ir kitus lietuvių
riny “kubistinė motina maitina
ja, taip ir šiandien vyriausias čiui ateitu laikas pasilsėti, s r
Ši knyggelė mums brangi pa laikraščius. Lietuvoje gana plageometrišką kūdikį iš trigonodienraščio redaktorius vis toks atsirastu k;tas. kuris su^bė.
našiai kaip Sibiro maldaknygė. č;ai buvo žinoma jo patarimų
metriško butelio”.
pat, nors tada dar neturėjo 60. tų vadovauti skirtingų pažiūrų
Tekainuoja ji 25 centus ir gau knvga merjraitėms. pavadinta
Kartkartėmis jis yra kūręs
o jau kitais metais švęs savo srovių junginiui?
nama adresu: ELTA Informa “CAsnlAj — RūtAlej”, kurios ’šėbiblinėmis temomis, bet jo, pa
70 metu sukaktį. Tai. tur būt, 34 metai — 10,000 strainsniu
tion Service, 1697 Broadway, in nof norą la’dų.
mėgta kūrybos srit;s yra jo
yra ne kas kita. kain žemaičio
Room 1105, New York 19, N.
• Dail. Antano Rūkštelės kū
aplinkos gyvenimas. Vėliau jis
Kai
kurie
spaudos
darbinin

Y. Reikia tikėtis, kad netrukus
(šilališkio! stiorvbės ženklas.
rinių
paroda atidaroma š. m,
i susidomėjo skulptūra ir net tri
kai turi laiko ir pajėgia suskai
iše's nauja jos laida, papildyta
Tūkstančiai kalini, dešimtys
birželio mėn. 2 d. (penktadienį)
jų jo skulptūrų vaizdus įsidėjo
tyti savo straipsnius, nors jų
kitais tos rūšies kūriniais, ku
organizacijų
7 vai. vakare Šv. Pranciškaus
I minėtasai žurnalas “Time”. Da
; yra prirašę tūkstančius. Esu
riu dauar daugiau yra gauta iš
lietuvių
parapijos salėje, 3903
bar
jis
yra
vienas
iš
p
;
rmaujanTeko girdėti daug Šimučio tikras, kad Leonardas Šimutis
už Geležinės Uždangos.
Fir St., East Chicago, Ind. Šią
čių dailininkų pasaulyje.
kalbų, kurių kiekviena pareika- niekad nebandė skaičiuoti savo
B.
Sovetski
(Savickas)
lieparodą
renga ir globoja L. T.
•
Dr.
Kazimiero
Matulaičio.
lauja nemaža sveikatos ir jėgų. straipsnių. Studijavęs teisę.
MIC, religinis veikalas “Meilės tuvis sku’ptorius. buvo pakv;es- sainngo^ akvrips. kp’-'o “irmiBūdamas puikus kalbėtojas, žurnalistiką bei literatūrą De
ugnis” jau spaudoje. Išeis bir- , tas Chicagos Meno institute pa- ninku yra inž. Kazys Pocius,
tiksliai nustato savo stipraus Paul ir 'Loyolos universitetuose į
Leonardas šimutis, “Draugo” vyr. redaktorius: rytoj 4 vai. 30
želio mėnesį; turės arti 400 demonstruoti, kaip iš medžio Paroda bus atidaryta birželio
balso skalę: pradeda iš reto, lė- Chicagoįe, nepasirinko pelningo
min. p. p. Jaunimo c< ntro salėje bus iškilmingai minima jo 50 m.
3 ir 4 d. d.
pusi.
tai, ramiai, palaipsniui kalba advokatūros kelio, taip pat neveiklos ir spaudos darbo sukaktisrkuriamos skulptūros.
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• Dail. Edvardo Krasausko

Dr. Povilus Rėklaitis, da- ir Lenkijos meno paminklus.

• Anglų kalbos gramatika iš- jTeI- 0080 PR

50-tas gimtadienis buvo vakar, bar besilankąs JAV, o ilges- Lietuvos
medžiaga jau visa leido Terra, Chicagoje. Knyga
gegužės 26 d. Mūsų dailininkas niam laikui apsigyvenęs Stutt- įteikta, o Lenkijos medžiagą pa- turi 214 psl. ir tai bus plačiauyra gimęs Petrapilyje, daugiau- garte, per eilę metų renka me- baigs teikti šiemet; jau pada- šia su lietuviškais aiškinimais
šia zmomas kaip grafikas. 1936 dziagą apie Lietuvos Didžio- ryta didesne dalis ir šio darbo, išleistoji anglų kalbos gramatiRED. DL PL SKARDŽIUS
metais baigęs meno studijas sios Kunigaikštystes meno paMinėtasis atlasas bus prade- ka. Plačiai aptariamos visos
c
Kauno Meno mokykloje, dirbo minkius iki XIX amžiaus vi- tas leisti dalimis, turbūt 1962 kalbos dalys, kaip daiktavardis,
Susisiekimo ministerijoje. Vii- dūrio (moderniojo meno me- metais, greičiausia pačiame Her būdvardis, įvardžiai, skaitvarDomo Veličkos dovana
niaus grįžimo proga yra paga- džiagos nerenka; taipgi neren- derio instituto žurnale “Zeit- džiai, veiksmažodžiai ir t. t.,
minęs pašto ženklą. Yra suku- ka priešistorinio meno, apimda- schrift fuer Ostforschung”. paskiau pereinama prie sintakKiek geriau susipažinus .su tik pačiame gale duodamas reHerderio institutas tyrinėja ry- sinės dalies — apie sakinių forręs įvairioms organizacijoms
D. Veličkos tik ką pasirodžiu- tesnių žodžių žodynėlis,
— — tinės vidurio Europos kultūrą mavimą anglų kalboje. Prie
eilę ženklų, uniformų, vėliavų
šia antrąja “Lietuvių literatū
Literatūriniai terminai varto- projektų.
1942 m., Vokiečių
ir ūkį dabartyje ir praeityje, angliškų žodžių specialia tranros” dalimi, susidaro gana ma............................
. t
Dr. Rėklaitis yra gavęs dokto- skripcija duodamas jų tarimas,
loni nuotaika ne tik literatutradiciniai, ir visai gerai, okupacijoje, nupiešė Vytį, kuris
ratą Tuebingene, gilindamasis dar palengvinama vartojant žonovel>’ »>- buvo slapta atspausdintas. Yra
ros žmogui, bet ir kalbininkui- P7’ romanaf
į meno istoriją. Vokietijoje pa- dyje išskirtinas riebesnes rai___parašytas
Ve,e 'an^.gražia,
short story) ir kt., nutapęs eilę portretu, paruošęs
visas veikalas
laiko mokslinius ryšius su prof. dės. Taisyklės duodamos grafotik
gal
vienas
kitas
etimologieskizus
šakvnoš
bažnvč
’
os
de
taisyklinga ir lengva lietuvių
dr. Z. Ivinskiu. Dr. Rėklaitis mis, paryškinamos lentelėmis ir
nis paaiškinimas yra kiek truk- koracijai ir nupiepė 14 Krvž;aus
kalba, autorius savo mintis
taipgi yra aktyvus Baltų drau- braižiniais, duodamos pratybos.
tinas;
pvz.
dabartinė
drama
kebu
stoč
’
u
1943
metais
laireiškia atsargiai ir objektyviai,
.........
.
yra kilusi iš gr. drama (km. mėio ni’-ma n^emi™ ^ašto ženk
gij'09 narys, nuolat informuo- Gale dar sąrašas žodžių, varto
be jokio šališkumo ar pigaus .
. , u ,
.
...
_
dramatos) “veiksmas, veikla” lu konkurse. Atwk«»s i JAV.
damas apie 'lietuvių kultūrinį jamų su specialiais prielinkspasispiaudymo. D. Velička yra
(nuo drao “darau”, dran “da ■nuo 1950 m Wpterbi'iT-v Ponn..
gyvenimą periodiniame veikale į niais ir sudarytas sąrašas svarlituanistas mokytojas, studija
ryti”, ne nuo dram — “darau”, vionou snnUAfli? b^nHvnvrAę; H”VO
“Mitteilungen aus baltischen ■ biausių netaisyklingų veiksmavęs lituanistiką pačiais sunkiau
kaip kad autorius išveda).
Leben”. Šalia informacijų spau- žodžių. Gramatika praktiška,
pskirpstof Hoilirpnko iVned-rotosiais karo laikais Lietuvoje ir
dai,. dr. Rėklaitis talkina Bal-; plati ir daugeliui bus naudinga.
riaus darbui.
tuojau po karo Vokietijoje. Tuo
tų draugijos ruošiamose paro
metu, kada kiti bizneliais rūpi
• Mara Ingelevičiūtė - Vy• Dr. A. Račkus parašė
J išplauks atgal į Vokietiją,
nosi ar šiaip tuščiai laiką pragantienė,
siekdama matemati
straipsnį “Popieriaus gaminiai
Dr. Povilas Rėklaitis
dose.
Dr.
Rėklaitis
birž.
mėn.
švilpiniavo, jis Tuebinge stro
kos doktorato New Yorko uniLietuvoje ir vandenženkliai”; mas tik nuo xil gimt., nuo bi_
. . , _ . . ,
piai lankė lituanistines paskai
Dail.
K.
Zoromskio
kūrimų
,
versitete, jau išlaikė žodinius
straipsnis išspausdintas Filate- zantikos, iki romantiškojo metas, išlaikė baigiamuosius egza
listų draugijos Lietuva biulete- no) Dalis šį0 darbo jau yra už- Paroda Bostone’ vykusi visą sa- egzaminus ir dabar dirba prie
minus ir parašė neblogą diplo
ny, kuris leidžiamas Chicagoje. baigta ir įteikta Herderio insti- '^aitę’ uždaroma I7to3- Parodo3e disertacijos
minį darbą apie St. Santvaro
Jo redaktorius Liudas Kairys, tutui Marburge, o dalis medžią- išstatyta> eUe Krlstaus gyvemGI 8-0873
Rez. HE 6-1670
poezinę kūrybą. Būtų labai ge
4046 So. Montgomery Avė, Chi- gos yra tvarkoma. Šita medžią-!mo Paveiksh*’ dauS natiurmor- Rez. Dr.
Eisin
Dr. Batukas
Domas
Velička
rai, kad autorius tą darbą, kiek
cago 32, III.
ga yra panaudojama “Aiduose”,•
peisažų. Paskutinių DR. W. M. EISIN-EiSINAS
papildęs ir perdirbęs, paskelb
Žodynėlyje žodžiai rašomi ir
“Lietuvių Enciklopedijoje ir vo trejetos metų laikotarpyje dail.
DR. K. G. BALUKAS
K. Žoromskis yra palinkęs į AKUŠERIJA
tų platesnei visuomenei: St. aiškinami beveik gerai, tik vieIR MOTERŲ LIGOS
kiečių žurnaluose. Atskiromis
abstraktinę tapybą. Mūsų kūry 6152 S Kedzie Avė.. WA 5-2670
Santvaras vietomis yra gana nag
dalykas yra nepaaišatspaudomis vokiškai yra pasi
Valandos pagal susitarimą
MOVING
bingasis dailininkas, kruopščiai tei neamilupiH
skambint* Mi 3-ftOO
įdomus, nuoširdus poetas, ir
arba aiškinamas nevisai
rodžiusios
dr.
Rėklaičio
studiR ŠERĖNAS >erkrausto baldj ,
jam įvertinti toks žygis tikrai vykusiai; pvz. berlinka yra aiš- u kitus daiktu^. Ir iš toli. Mieste jos apie Šv. Onos bažnyčią Vil- dirbdamas prie kompozicijų kū- ofiso hf. 4-1414. Rezid. re 7-6867
būtų ne pro šalį. Reikia tikėtis, kiai slaviškas skolinys (žody. leidimai ir pilna apdrauda
DR. B. GAIŽIŪNAS
niuje, apie Lietuvos pilių baž- rimo, spalvų parinkimo ir tech
kad D. Velička tai kada nors nėly jo kilmė nepažymėta); gar 2047 W~ 67 PL WR 5~8063 nyčiose, taipgi apie Šv. Mikalo- nikos, ieško naujumų tapyboje. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė akušerija ir moterų ligos
padarys.
lionėlis iš galionas (iš lenkų —jaus bažn. Vilniuje. Herderio
2454 West 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas
D. Veličkos “Lietuvių litera- kalbos); kodelis “medinis ininstitutas nuo 1955 metų ruoVai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak.
P. ŠILEIKIS, 0. P. šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais
tūra” yra brangus indėlis mū- das, laukneša” iš kodis (iš guvestuvių
nuotraukos
ir šia Rytų Europos meno pamink- M
uždaryta.
Orthopedas. Protezistas
sų šių laikų vargo mokyklai dų kalbos); lietavinykump, su- auk^^ši^ fotografijos lų atlagą kurfo bendradarbių KI Aparatai-Protezai.
Med. bandažai. Spec. pagalba kojoms
DR. A. GARUNAS
svečiose šalyse bent keliais at- darytas iš daugiskaitos kilmi- PRECIN PHOTO STUOIO
“
(Arch SuDporta) ir t-t.
tarpan yra pakviestas ir dr.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
vejais • jis lituanistui mokyto- ninko *lietuvinykun ir polinksVai. 9-4 ir 6-8.
šeštadieniais 9-1.
(Incorporated )
Vidaus ir vaikų ligos
Rėklaitis.
Jis
tam
leidiniui
paEDVARDAS UOS, sav.
ORTBOPEDIJOS TECHNIKOJ LAB.
jui visų pirma suteikia vertin- nio -pi (pie), yra einamasis pa2787 VVest 71st St
2850 W. 63rd St., Chieago 29, UI. Vai. kasdien nuo 6-8 vai vakari
■
rūpins
medžiagą
apie
Lietuvos
gų, kartais gana sunkiai pasie-; šalio vietininkas, ne senovinis
Tel. PRospect 6-5084
eštad nuo 12:80 — 2:80 vai. p. p
Treč. ir kitu laiku tik susitarus
kiamų literatūrinių žinių, tiek naudininkas; mitukas “gūnia
Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017
informacinių, referencinių, tiek po balnu” kirčiuojamas ne prieLigonius priima pagal susitarimą.
aiškinamųjų, pavaizduojamųjų, sagoje, bet šaknyje, ir t. t.
tel. HE 4-7007.
. J. IR K. AGLINSKAI Ofiso
mokame už santaupas, padėtas
Namų-rez. teL PRospect 8-8081
Pastarajam tikslui itin apsčiai
Nepaisant atų kelių smulk.
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
investavimo sąskaiton.
duoda atskirų autorių tekstų, i menŲ
D Veličkos darbas
5480 So. Kedzie Avė.
(JOKftA)
r rĮima ligonis pagal sus tarimą
mspausdintų ^onginaline arba kalbiškai
padoriai sutvar-1
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
Už paprastoj sąskaitoj laiko
j61 valandos skambinti telefonu
VAIKU LIGOS
HEmlock 4-1562 nuo 2 Utį 9 ▼. p. p.
šių laikų bendrine rašyba.
2656 West 63 Street
kytas, ir tuo atžvilgiu jis yra
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.
mus pinigus mokame 4%.
Vai.: Plrmad ir ketv. nuo 2:80 iki
4:80: antr. ir -penkt. nuo 5 iki 8;
Pačiame veikale, rašant apie nusipelnęs visų didelės padėkos,
šešt. nuo 1 iki 4.
Kitu laiku tik
64
metus
saugiai
laikėme
ir
laikome
žmonių
san

ypač
šiuo
metu,
kada
mūsų
atskirus autorius, kalbiniai sti
DR. ANNA BALIUNAS
susitarus.
taupas. Jeigu nenorite ar negalite atvežti pini
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
listiniai dalykai, galbūt vietos gimtoji kalba raštuose daug
rel. ofiso PO 7-0000. rea. GA 5-7278
GERKLES LIGOS
gų,
tai
pasinaudokite
paštu.
Praneškite
mums
kur
negailestingai
m
aito
t
e
maitaupymo sumetimais ar dėl kitų
DR. A. JENKINS
PRITAIKO AKINIUS
telefonu, mes Jums pasiųsime adresuotus kon2858 VVest 63rd Street
priežasčių, mažai tepaliečiami, tojama.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.
vertus. Greitai sutvarkome ir duodame pasko
8844 VVest 6Srd Street
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. TrečlaVai kasdien nuo 1 — 4 p. p. tr 6
dien.
uždaryta.
Kt.
laiku
susitarus
las namams pirkti ir pagerinti.
iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt uždaryta
Ofiso telefonas PR 8-5228

MŪSŲ KALBA

4

KULTŪRINĖ KRONIKA

• 1941 m. Lietuvos sukilimui P. Ažubalis. Jau yra išleistos

1%
4

Kreipkitės pas mus.
Albert J. Aukers, Prezidentas

prisiminti Toronte, didžiojoje koncerto programos, kurioms
Eaton auditorijoje, ruošiamas viršelį piešė dail. T. Valius,
parengimas su stipria koncertie jUOiMs Audėnas New Yorne programa, kurią pildys pir- ko universitete skaitė paskaitą
AND LOAN ASSOCIATION t-F
niaujančios meninės jėgos iš
ūkio politika„
S4M SOUTH HALSTED STREET • CHICACO 8, ILLINOIS • ttMJ4»4A156
-SrM
£r»etlr AffJUnJ ««r
Chicagos solistai: Dana Stan- Po paskaitos valandą laiko atiaw omą Ne«M> monbat —Tueso*T » a ja <• 4
/ w«omooav etos*
IMUUOAI » AAL «. » ZJA / HIOAY » AJA •• 4 IJA Z (AIUtBAY » AJA » I YJA
kaitytė, Stasys Baras, Jonas sakinėjo j studentų paklausi
Vaznelis ir akompaniatorius mus.
muz. Aleksandras Kučiūnas.
Šalia kitų tautų garsiųjų kompozitorių, bus išpildomi kūri
niai Jakubėno, Banaičio, KarTAUPYKITE LIETUVIŲ SOSTINĖS CENTRE
navišius, Tallat - Kelpšos. Ant
roji koncerto dalis susidės iš
Verdi, Rossini, Puccini, Leon-’
cavalo, Gounod operų arijų, due
Pasidėkite santaupas į apdraustą, tvirtą finansinę įstaigą, visais atžvil
tų, trio. Koncerto globojantį j
giais išbandytą per pastaruosius 36 metus. Negalėsit rasti patogesnės
garbės komitetą sudaro arkv.
ir pelningesnės vietos. Puikiausi įrengimai, aukšti dividendai. Atdara
P. E. Pocock, vysk. V. Brizgys,
tris vakarus savaitėje. Du dideli kiemai automobiliams pasistatyti.
Ontario min. pirm. L. Frost,
Nemokamai teikiame daug pelningų patarnavimų.
Kanados pilietybės ministerė
E. Fairclough, Kanados Darbo
KVIEČIAME |
ministeris M. Starr, Ontario
Gerbūvio ministeris L. Cecile,
Ontario prov. sekretorius J.
Yaremko, Toronto burmistras
W. N. Phillips. Koncertą ren
gia Šv. Jono Lietuvių kapinių
taryba, kuriai vadovauja kun. ,

Dislriet Savings

CHICAGO SAVINGS B-VEJE

Hniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiiini

TELEVIZIJAS
Sąžiningai Ir nebrangiai taisau.
Už patarnavimą vietoje
83.00, už
dirbtuvės darbą — 110.00 ir dalys.
Pigios pavetkslinfis lempos.
J. MIGLINAS
2548 W 68th St. n s. PR 6-1665

IIIIIIIIIIIIIIIHllllllHHnilIlIlIHIlII
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G. TELEVISION 00.
2512 W. 47th St, FR 6-1998
TV RADIJAI, HI-FI, VfiSINTUVAI
•Pardsviinal-taisymai. Sek. uždaryta

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avė.
Chieago 36, Illinois
GRovehill 6-7575
ATDARA: Pinnadieiij nuo 12 iki 8, antradieni nuo 9 iki 4, ketvirtadienį ir
penktadieni nuo 9 iki 8. Trečiadienį uždaryta visą dieną, o žeAtadienj
nno 9 ild 12:80 vai. po pietų.

Rez. telef. WAlbrook 5-5076

DR. VLBLAŽYS~
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos ir Damen Avė.
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šešt. 2—4 vai. vak.
r
n Kito laiku pagal sutart,
Ofiso telef. LAfayette 3-6048
Rez. UAIbrook 5-SO48

Telefonas; GRoveheU 0-1585

DR. ALDONA JUŠKA

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal
susitarimą, išskyrus trečiadienius.

Ofiso tr Imto tel. OLvmpic 2-1581

DR. F. Y. KAUNAS

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo takų chirurgija
Tel. PRospect 6-1785
1500 W. 51st 8t„ Chlcago, HL
Oakley Medlcal Arta Bldg.
arba
454 Algona Avė., Elgin, nunok
Tel. OWem 5-0555
Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-5848, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GTDYTOJAS IR CHIRURGAS
2484 Weet 7lst Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Gourt, Cicero
Kasdien 10-12 Ir 4-7. Treč. ir 8a8tad. tik 10-12.

TeL: REHaaee 8-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietnvto gydytojas)
8925 VVest 59th Street
Vai.:

Plrmad., antrad., ketvirtad. tr

penktad. nuo 1—4 p. p., 6.80-8:80
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.

uždaryta.
Vai. Pirm., ketv+r., penkt. 1-4 Ir 7-9
Antr. 1-6, treč. Ir šešt pagal sutart}. Tel. ofiso tr huto OLympie 5-4152
Sekm. uždaryta._______________________ ■

Tel. ofiso HE 4-57S8; Rea. HI 5-

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
(Bendra praktika tr Alergija.)

2751 West 51st Street
? Valandos: pirm., antr., ketvirt., 2-9
. vai. vak.. penk. 10 v. r. iki 9 v. v.
Šeštad. 10 v. r. Iki 1 p. p.
' Ligonius priima pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA-BYLAITIS
Nervų-Smegenų Ltgoa. Chtrarg.
OAKLET MEDICaL BLDO

2800 We«t 51st Street
Valandos šeštad. susitarus
GRovehill 6-3408.

Neatsiliepus skambinti
PRospect 6-1785.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Spec. vidaus ligos

*■

Tel.' ofiso — REpublic 7-48O0

namų — GROvehlll 6-8101
Persikeis J naują ofisą
2858 West 63rd Street.
PRANCISOO MUDJCAL CENTPJt
PHima tik pagal apolntmenta

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Akušerija ir moterų ligos

DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4988 W. 15th SL, Cicero
Kasdien 1—t vai. ir 6—8 vai. vak
išskvrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef.
LAfayette 2-1210, Jei
neatsiliepia, šaukite KEdzie 5-2808

DR. EMILY ¥. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
4146 S. Archer Avė.
Vai
Kasdien popiet nuo 12—t vai
■ak- pirm., antr., ketnr. 6—9 vai
Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS

DR. Z. DANILEVIČIUS

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 6Srd St

VaL- Plrmad- lr

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIIU m VAIKU MOV

8PECIALIST2
7188 South Weatern Avenue
MEDICAL BUILDING
Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. tr nuo
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
•I vai ryto — 1 vai. p. šeštad. 11
zal. ryto Iki 8 vai p p
Office tel. RE 7-1168
Res. toj. WAlbrook 5-5765

ketvirtad. 1-4 p. p..

■■■ ......... .

Ofiso HE 4-1818, Rezid. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
spec. vidaus ligos

2454 West 71st Street
vii-oo ii Campbell Avė. Kampas)
vai., kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. »
šeštad.: 9 v. r. — Iki 2 p. p.
i rečiadieniais uždaryta.

DR. 10RAS V. MILERIS
.NERVŲ ir smegenų ligos
5480 So. Kedzie Avė.
PAGAL

SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kaadK
aą, išskyrus trečiadienį.

DR. JULIJA MONSTAVIUIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE
Vidaus ligos

10748 S. Michig&n, Chieago 28, Ui
relei, offiso: PLUinan 5-6766
Namų: BEverly 8-5846
Prišm vai.: kasdien 6 9 v. v.. MU
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta

t«l o«so vi 2-1484. Rez. re 7.881*

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
8259 South Halsted Street
Vai. kasdien: 8-7 p. p.; šeštad. 8-4
vai. Treč. uždaryta.

Ofiso telefonas — BIshop 7-5555

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAI kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. i. RIMDZUS
CHIROPRAUTOR
Headaches, - Arthiritis, Rheumatlsm
Spine & Nerve. Ailments
1428 Broadway, Gary. Indiana
Valandos — pirmadieniais 3 iki
6 P. M.
Kitu laiku pagal susita
rimą.
Telef. Office Gary: TUmer
5-8638. Kės. Ch-go BIshop 7-5853

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street
Spec. OKTHOPEDINfiS LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligonine
VAL.: Pirma., antr., ketv., penktad
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-6 vai. v
Šeštad. nuo 2-4.
Trečiadieniais b
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2280

Atostogose nuo geg. 20 iki birž. 19.

DR. ANT. RUDOKAS. Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinlos
keičia stiklus ir rSmos
4455 8. California Avė. YA 7-7881
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta. šeštad. 10 v. r. Iki 2 p. p.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nrajas adresas: 4255 W. 6Srd St
Ofiso tel. REliance 5-441C
RE*, tel. GRovehill 6-8617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m
Penkt. Mk 1—8 p. m
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart}

Ofiso telef. Cldffside 4-2886
Rezid. telef. YVAIbroock 5-3088

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1724 VVest 47th Street
(Bendra praktika ir specialiai
"hirurglja )
(Kainp. 47th ir S. Hennttage>
Vai., nuo 2 lHl 4 vai. ir 6 Iki 8 v. v
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai. lšskyr. sek.

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS
2422 W. Marąuette Road

8-7775. rez. PR. e-4755

Tel. ofiso TO S-0858
Res. tel. GA 3-6046

DR. FL TALLAT-KELKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8pec. chirurgines ligos
5002 West t6th Street, Cicero, OL
Vai.: kasdien S-8 p. m., šeštadien
1- 4 p. D. Kitu laiku ir *rečdiad su
sitarus,

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Bendra praktika Ir moterų ligos)

Ofisas Ir res. 2652 W. 59th St
TeL PRospect 8-1225 ar TR 5-8577
Ofiso vai.: Pirm 7-9 v. v. , Antrad.,
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad.
2- 4 vai, popiet Ir sulig susitarimu.

TeL ofiso HE 4-2135, rea. GI 8-8188

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
171st Ir Ro. Caa.phen Avė.)
Priima ligonis pagal susitarimą.
D61 valandos skambinkit tel.: HE
4-2123 nuo 1 iki s vai. popiet, kas
dien išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas

—

GRovehill

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2524 VVest 69th Street
SpecalyhS: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
UGOS
Valandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak.
šeštadieniais nuo 1>4 vai. popiet
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien; 2-4; 6-8
Šeštad. nuo 2 Iki 4. Troč. tr
tik skubiais atvejais tr susitarus.
""""

.

—■■

■

nu.i n

s .SS

Tel. ofiso PR 6-8448, rea. HE 4-8188

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 VV. Marųnette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. ▼. ir 7 Iki 8 v. v.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutart}.

0R. MARIJA LINAS

DR. P. Z. ZALATORIS

AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 Archer Avenue
2817 VVest 71st Street
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:20 v.
1821 So. Halsted Street
▼ak. šeštadienias nuo 2-4 v. popiet.
Telefonas HEmlock 6-8545
TaL^oflso CA 6-0257. rea. PR 6 6888
Trečiadieniais pagal sutarti.
(OFISO IR REZ.)
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0030
Rezidencijos teL BEverly 8-5244
valandos Pagal 8Usttartm4. ▼ei. u V. ryte Ika t c. b m
ir

,

6-
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ATSIMINIMU PLUOŠTELIS

VISIEMS TURĖTŲ PŪTI ĮDOMU IR NAUDINGA ŽINOTI:
1.

Tai, ką aš žinau apie Leonardą Šimutį

i

,

,

2.

DR. ALEKSANDRAS RAČKUS, Chicago, III.

,

.

J

’

3.

Tik ką išleista 10 liet. plokštelių — 126 kūriniai: liaudies dainos, operų
arijos, tautiniai ir kitokį šokiai
Visos lietuviškos knygos, rankdarb'ai. medžio, odos ir kiti dirbiniai, primeną Lietuvą.
Laikrodžiai — šveicarų ir vietinių fabrikų: vyriški, moteriški. įvairių
rūšių ir kainų.

Už Raseinių, Žemaitijoj, Šilą- daug būdavo visokių kits kitam
4. Rašomos mašinėlės su lietuvių ir kitų kalbų raidynais, skaičiavimo ir
lės parapijoj, ten kur pro lazdy- kulnų pamindžiojimų.
siuvimo mašinos.
nų šlaitus Lokystos upė kryPirmą sykį su p. Leonardu
5. Akordeonai, patefonai su radio ir televizija, įvairių užsienio ir vietinių
puoja, ir vis niurnėdama akme- Šimučiu susipažinau Chicagoje
fabrikų.
nėlius glosto, yra Šėrikų so- 1915 m. liepos 2 d., Lietuvos
6. Gintaro, kristalo, sidabro, aukso ir kiti gaminiai dovanoms tinką.
džius. Ar iš Šėrikų kas beliko vyčių Hl-me kongrese. Čia vySIUNTIMUI Į LIETUVĄ ŠIOMS PREKĖMS SPECIALI NUOLAIDA.
prie bolševikų užmačių, tai ne- čiai nutarė leisti savo dvisavaiYra visa eilė kitų prekių, visų išvardinti neįmanoma; prašome reikalauti
žinia. Bet kad tenai kadaise ta- tinį žurnalą “Vytį”. Šioji švakatalogų ir kitų informacijų.
kelius mindžiojo ir žemuogėles riausiojo elemento organizacija,
skynė, ir lakštingaloms gystant sutelkusi per 3000 jaunuolių, jusvajas svajojo tasai Amerikos to reikalą turėti savąjį laikrašJ. KARVELIO PREKYBOS KAZJAl
lietuviams didžiai mielas didis tį. Mane išrinko pirmuoju re3322 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois
patriotas Leonardas Šmutis, tai daktoriumi, o Kazį Pakštą ir
Leonardas
š.matis
ir
kiti
Alto
egzekutyvo
nariai
pas
prez.
Trumaną
aš gerai žinau. Nežinočiau, jei Anicetą Linkų pagelbininkais.
Telefonas — YArds 7-0677
su juo kartu “Aleksandryno vie gi Leonardą Šimutį administra"
nuolyne” nebūčiau gyvenęs, su- torium. Posėdžiui pasibaigus, augšte dviejų Kambarių patai- ją visokių anekdotų sukūrė...
sibičiuliavęs, konkuravęs... Mat prisigretina prie manęs į liūtu- pas (731 W. 18th St.), prie pat
Antrame didesn ame kambajis, nostalgijos slegiamas, gan ką panašus, su puškiniška šu- Dievo
Apvaizdos bažnyčios, ryje stovėjo Pakšto didokas ’a- pakūtninkai, kelkitės, ir marš
dažnai apie Lokystą su savo- kuosena jaunas vaikinas. Tiesia Vieta ideali, nuoma nebrangi aminas su knygomis ir kito- pas mane arbatukės išgerti.
COSMOS PARCELS EXPRESS
raudonakėmis raudėmis ir žvil- man ranką ir sako:
Pakštas nesupyko, tik seilę
— tik $5.00 mėnesiui. Atrodė, kiais daikteliais, o už to laga
CORPORATION
— Sveikinu! Na tai ką, pone kad namo savininkas p. Rašins- mino buvo užkišti Račkaus ir nuryjęs pasakė:
gažvynėmis plukėmis gyrė, o aš
savo Dubysą, kur kelbukus ir redaktoriau, dirbsime?. ..
— Taigi mat, pilvas filosofi
kis kieno nors paveiktas, vy Šimučio čemodanėliai su stu
(Licensed by INTOURIST)
Nukaitau ir sakau:
ešeriukus meškeriodavau. Tai
čiams simpatizavo. Džiaugėmės dentišku tuteliu, ir daugiau jai retokai nusilenkia, o filoso
Paskubina jūsų siuntinius jūsų draugams ir giminėms
— Dirbsim.
buvo ne taip sau koksai studen
į bet kurią SSSR dali.
Tuoj redak .oriai ir administra nieko. Gi kambario tuštumoje fija pilvui bsveik visada ..
tiškų liežuvių pasigalandinimas. “Aleksandryno vienuolynas” torius susikraustėme, laikraštį
Siuntiniai
APDRAUSTI
— PRISTATYMAS GARANTUOTAS —
Tolimesnio raginimo nereikė
ant sienos kryžius kabojo. Iš
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Gal nederėtų apie savo vyres
redaguoti ir čia pat gyventi. pradžių lovelių neturėjome, mie jo. Visi trys pas gerąjį Aleksį
Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų
niojo draugo jaunatvės sekretus
Po to, trys be palerinų kava Paskui lange buvo iškabinta
jau trapias bulkutes valgėme moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite, negu
gojome
tiesiai
ant
grindų,
laik

kalbėti tą, ko kiti nežino. Jis lieriai: Pakštas, Račkus ir ši
stiklinė iškaba su lietuvišku už raščių pasitiesę. Užsiklodavo ir skanią arbatą gėrėme. Kad pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų, tinkamų siun
bent penkiais mėnesiais vyres mutis meną šeštadienio vakarėlį
toks incidentas būtų taip ir pa tiniams. pigiau negu bet kur kitur.
nis už mane, nes jis gimė 1892 (1915-IX) atsiradome pas sim rašu “VYTIS — Jaunimo laik me paltais. Pripratome, ir buvo
Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašykite
arba aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių:
-XI-6 d. Bet užtai aš esu senes patingą muzikos profesorių ir raštis”. Ant durų taip pat. gerai. Tik po keistos mėnesių sibaigęs. Kur tau! Ugi Aleksis
Tel.
AL 4-5456
nis amerikietis, nes į JAV atvy vyčių 4-tos kuopos vadą Alek Kambaryje buvo pastatytas ra- kiekvienas sau nusipirkome po kai kurioms panelėms apie jo NEW YORK 3, N. Y. 39 Second Avenue
šomasis
stalas
ir
trys
kėdės,
geležinę
sulankstomą
lovelę.
Išpramanytus
“
pakūtnnkus
”
pa
506
Wilson
Avė.
Tel.
HY
1-5290
BROOKLYN
21,
N.
Y.
kau, 1910; o jis čia atp’aukė tik sandrą Aleksandravičių. To vai
600 Sutter Avenue.
Tel
DI 5-8808
BROOKLYN 7, N. Y.
pasakojo.
Kaž
kas
mūsų
"Vy

Čia
buvo
kaž
kieno
paliktas,
miegoję,
kas
rytmetį
loveles
1913 metais. Tad telaimi tiesa šingo vyčio salione aptarėme,
Tel.
GR 2-6387
PASSAIC, New Jersey 176 Market St.
ir telaimi “Aleksandryno vienuo kaip kur ir kada “Vytį” kepti. didelis misinginis “spitūnas”. O sulankstę, visas sustumdavome čio” įstaigėlę juokais ‘Alek PATERSON 1, N. J.
99 Main Street
Tel
MU 4-4619
lyno” istorijos lapas, o ne užuo Reikėjo nedelsiant veikti, nes daugiau nieko. Vai .tas blizgan į vieną vietą, ant viršaus už- sandryno vienuolynu” pavadino. *VINELAND, N. J.
West Landis Avė. (Greek Orthodox Bldg.)
126 4th Street
Tel.
FO 3-8569
marštyj dilstantis- kapas. Ir ar vyčiai nerimavo, o priešininkai tis indas, kuris iš Pakšto bent tiesdavome staltiesę ir knygoNa ir pleškėjo visoje Chica LAKEW00D. N. J.
428
Springfield
Avė.
Tel.
BI 3-1797
NEWARK
3,
N.
J.
kas mane bars, ar nebars, sko- šaipėsi. Gan greit Leonardas su- pusmečiui vegetarijoną padarė, mis apkraudavome, ir mūsų lo- goje paskalos apie naują “Alek
6 Day Street
Tel.
LG 2-1446
NEW HAVEN, Conn.
lingas neliksiu. Juk daug, oi tiek ; rado “Vyčio” raštinei antrame ir apie Ilekio genialę kulinari- velės atrodydavo kaip stalas sandryno vienuolyną”, kur jau- phtt.adet.phia ra Pa 530 W. Girard Avė.
Tel.
WA 2-4035
Ir naudojome kaip stalą. Ugi l ni vyčių zokoninkai — Pakš
PITTSBURGH 3, Pa.
1015 East Carson St,
Tel.
HU 1-2750
pirmass įžanginis raštas tas, Račkus ir Šimutis — ant CLEVELAND 13, Ohio 2683 W. 14th Street Tel.
TO 1-1068
174 Millbury St.
Tel.
SW 8-2868
Vyčio” pirmąjam numeriui plikų grindų miega, pusbadžiai \VORCESTER. Mass.
GRAND RAPIDS, Mieh. 414 Scribner Av. N.W
Tel.
GL 8-2256
buvo parašytas ant to paties gyvena, į universitetus eina, ir DETROIT, Michigan
7300 Michigan Avė.
Tel.
VI 1-5355
stalo.
katalikiškam jaunimui naują HAMTRAMCK, Mieh. 11333 Jos. Campau
Tel.
TO 7-1575
Vos tik susikrausčius, vieną laikraštį leidžia. Tai toki buvo CHICAGO 22, ILL.
2222 W. Chicago Avė.
Tel.
BR 8-6966
2439 W. 69th St.
Tel.
WA 5-2737
rytmetėlį Pakštas atsikėlęs, j “Aleksandryno vienuolyno” ge- CHICAGO 29, ILL
Te1FI 6-1571
SAN FRANCISCO, Cal 2076 Sutter Street
smarkiai šnypšdamas ir garsiai; nezė prį£š 50 metų.
Tel
PL 6-6766
VVATERBURY, Conn. 6 John Street
krenkšėdamas, su kažkokiu
583 Hudson AvėTel
LO 2-5941
ROCHESTER, N. Y.
Nesuvytęs “Vytis’
muilu dantis zulina, putų ka
61 Mt. Pleasant St., Tel.
CH 9-6245
ATHOL, Mass
muoliai iš burnos veržiasi. KaVineland skyrius atidarytas penktad., šeštad. ir sekmadieniais
1915 m. lapk. 21 d vieni lie
‘ zio toki man neįprasta muzika tuviai su pavydu, kiti be pavy
FURNITURE CENTER, INCmane išbudino, bet vis dar ant do pirmąjį katalikų jaunuolių J
Marquette Parke 6211-19 S. Westem Avė., PR 8-5875
grindų drybsau. Girdžiu lyg kas žurnaliuko numerį vardu “Vy
Gražiame Maine krašte, Kennebunkport, Maine,
tai į duris keistoku ritmu ba- tis”, išvydo. Jis iliustruotas,
>o<xxxx>o-o-o-o<><><><><><>o-cx><><>
vasarvietėje prie Atlanto
rabanija. Pamaniau, kai Kazys plonas bet nesuvytęs, tiktai 28
Naujoji įmonė randasi tarp Chicago Savings & Loai.
taip savotiškai mankštinasi, puslapių, įskaitant spalvuotus,
bet ne. Kazys su odolio skie bet sklidinai užpildytus, virše
Taupymo b-vės ir Sears Roebuck, tame pat bloke ir
diniu sau bumą skalauja ir lius. Viršelį puošė aniems lai
VADOVAUJAMA TĖVŲ PRANCIŠKONŲ
toje pat gat. pusėje kaip Sears, East-ryty gat. pusėje.
spjauna, o paskui užvertęs gal- ; kams reikšmingas, optimistiš
vą visokiais tonais gargaliuoja kas pranašingas ir meniškai
Prasideda birželio 30 d. įr baigiasi liepos 28.
PERSPĖJAME: Nebūkite suklaidinti — musu įmonė
ir nieko negirdi Pagaliau išgir įdomus piešinys. Tai buvo kū
Norintieji galės pasilikti ir ilgiau.
dau už durų lyg pažįstamą bal rinys dailininko Izidoriaus Ilerandasi ryty-East gatvės pusėje, nes vakarų gatvės
są: “lėliai! Jei dar gyvi esate, kio, studijavusio Chieagos Me
pusėje baldų krautuvės ėmė vartoti Fumiture Center
įsileiskite. Nebijokit, čia aš. sa no institute. Jis irgi buvo mū
Berniukai priimami nuo
vardų. Ant mūsų krautuvės durų 6211-19 S. Westem
viškis”.
sų “Aleksandryno vienuolyno”
Pašokau nuo grindų, atida pakūtninkas,
7 iki 15 mėty.
—
nuostabiai
Avenue be Fumiture Center, Ine., dar užrašyta —
riau duris, nagi stovi išsipuo tvarkingas, pakantus,
visada
J. LIEPONIS.
šęs, su žvilgančiais plaukais švarutėlis, linksmas, pastabus
prof. Aleksandravičius. Vidun ir sumanus — jis sugebėdavo
Stovyklos vadovybė užtikrina
Nuoširdžiai dėkojame Chieagos ir tolimų apylinkių
įprašytas, mato Šimutį vien net kelnes be proso puikiausiai
kiekvienam fizinį, dvasinį ir
lietuviams už nuoširdų ir gausų mūsų rėmimų per 10
marškinį, be pagalvės ant grin išprosinti... Uekį visi mėgo.
tautinį atsigaivinimą.
dų begulintį; mato ir Pakštą mėgo jo sąmojį.
metų. Dabar Jūs galite pasidžiaugti, kad neveltui lie
be kelnių, muilo putas ant
Pirmojo “Vyčio” numerio tu
tuvių prekybos namus remiate. Naujoji krautuvė už
barzdos bebraukantį, su “žile- rinys buvo truputį rimtas, ir
Dėl informacijų kreiptis:
tu” barzdą skutantį;
Račkų truputį svajingas. O visiems la
ima 5 lotus ir yra moderniškiausia Chieagos Southtaipgi mato vienmarškinį, dar biausia patiko L. šilelio (Šimu
west dalyje.
FRANCISCAN MONASTERY
kojas į kelnes sukišti nespėju čio) parašytoji daina “Meilė”.
sį. Suprunkštė kavalierius Alek" Iš pradžių visur lietuvių paren
Kennebunkport, Maine
Prekės naujausios ir geriausių fabrikų už žemiausias
sis - Aleksandravičius, ir kai gimuose tą “Meilę” deklamuo
kainas — įsitikinkite apsilankę.
pradės kvatodamas dzūkiškai davo, mat žodžiai publiką ža
iš mūsų šaipytis, esą:
vėdavo, jaudindavo. Paskui,
PUIKIAUSIAS PASIRINKIMAS: Sofų - Fotelių MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ
_ Ar tai čia “Vyčio” re- prof. Aleksis - AleksandraviTAUPYMO SĄSKAITŲ!
Sectionals - Miegamųjų - Valgomojo Kambario Bal
dzibacija? Na, panie bracia, čia čius tai “Meilei” sukomponavo
INDELIAI APDRAUSTI IKI $10,000.00
tai jau tik ne redzibacija, o gražutę melodiją, gi knygų leidų - Kilimai siena nuo sienos ir įvairių dydžių — Šaldy
Paskolos ant namų nuo vieno iki dvidešimties metų —
bekelnių vienuolynas! Nagi jūs
(Nukelta į 5 puslj__
lengvais mėnesiniais atmokėjimais

Lietuviu Prekybos Namai

BERNIUKŲ STOVYKLA

tuvų - Frigidaire ar General Electric - Televizijos apa
ratų - Vokiškų stereo, Telefunken, Saba, Blaupunkt,
Virtuvėms Setų, Pečių.

PASIRUOŠKITE ŽIEMAI

ĮRENGIMUI

KAS TIK TURI GERA SKONĮ — VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ

Pakeičiame į
G AZO—ALYVOS
apšildymą

Fumiture Center, Ine.

Paruošta
KŪRENAMA ALYVA
Pilnas patarnavimas
Išslmokėjimo sąlygos

MARQUETTE PARKE

6211-6219 So. Westem Avė.
B R I D G E P 0 R T E — «ed.

3207 So. Halsted Street

PRospect 8-5875

fh.

Rudaitis

Vletory 2-4226

CHARLES ZEKUS, Sect’y

4071 Archer Avė.

Leiskite mums patikrinti Jūsų centrinį apšildymą

VISKAS NAMŲ

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N

o

a 11 n
A
U fL V
i Q
Komerciniams
Rezidenciniams namams

oi v rvlS1jI

irv ▼ /vlajjii
Boileriai—
Center. krosnys

VALANDOS: Kasdien nuo 9 Iki 4:30: Ketvirtadieniais 4 iki
Trečiadieniais uždaryta

g ▼. vak.

Mes įrengiame — Mps

aptarnaujame
• Stokerius — Boilerius
• Anglines krosnis - Aly
vos degintuvus

IvclIdiO VdllUdlS
šildytuvus ’
Pardavėjas: Vincas Doba

G A P S ALYVA ■ ANGLYS
Kreipkitės į mus visais apšildymo Ir air-oenditioning reikalais

2735 W. 63rd St.

LA 3-8248

Dieną ar naktį PRos. 6-8677

Beat the Rush

Enroll Nowl!!

CAMP ST. MICHAEL
CATHOLIC camp for YOUR son ON BEAUTIFUL FISH
LAKE — 2 WEEKS FOR $75.00
Hancock, Wisconsin — 4 bours from Chicago
Cdmping

'

Hush thte mupon to lis for MtcitinK

|

June

25th to
AugUSt

19th

camp

brochure

,

j Camp Director — Salvatorian Seminary
| st. Nazianz, VVisconsin (for boys 7-15) '
į Name

............ . ...................................... ’

Addrrss
<’Hy ......................................
| Tuo w«-ek minimom

l<hnnr ....................

Zuop. . . .

stote. ...

'
I
Į

DRAUGAS, šeštadienis, 1961 m. gegužės 27

4

tydama moderniškiausius dėsty- talkininku buvo Latvijos vokieIš kitos pusės, tai reto muzi
mo metodus ir kad kraštas tie- į tis Otto Bong, kuris turi daug
kalumo, švelnaus, humaniško
šia kelius plačiam bendradar- medžiagos apie Baltijos krašsentimento, mistinė (gal kiek ir
biavimui
su įvairiomis tauto- tus ir apie Lietu.ą.
panteistinė), bet pilna natūra
Žmoniškumo dainiaus 100 m. sukaktis
mis. Džiugu, kad ir lietuvių kaie Antano Tulio novelių
lių gamtos vaizdų, devotnė ir
DR. A. SEŠPLAUKIS, New York, N. Y.
ba čia turi savo vietą. (Jd.)
nys “Tūzų
klubas”' išėjo iš
kilni poezija. Pačioj originalinėj kalboj ji skamba gražiau
• Lietuva senosios Europos spaudos. Išleido Terra. AutoŠių metų gegužės 6 suėjo ly- po jo, kai Tagore 1913 gavo kaip angj;škuose vertimuose,
grafikoje — šia tema paroda rius sugeba pinti intriguojančią
giai šimtas metų, kai buvo gi- Nobelio premiją ūžtą patį “Gi- Tai liud;ja ir T Maynard savo
gegužės 27 d. 6 vai. vakaro bus fabulą ir gyvus dialogus. Deja,
męs Rabindranath Tagore, žy- į tanžali”, kur tiek daug nuošir- str. “Kalbu bardui” (Commonatidaryta Jaunimo centre, 5620 autorius daugelyje vietų vulgamiausias ir plačiausiai pasauly daus religinio jausmo, žinoma, weal, t. 34, 1941, p. 462—5),
So. Claremont Avė, Chicagoje. rus, nebepaisydamas nei etikos,
žinomas indų poetas. Šių. metų ne konvenciškai, bet poetiškai kai 1921 buvo susitikęs su Ta
Bus išstatyta 54 eksponatai — nei estetikos. Nerodo deramo
rugpjūčio 7 sueis lygiai dvide-į išgyvento, o kartu ir to naivaus gore Chicagoj.
grafikos lapai, originalai nuo respekto nei religijai, rašydapaprastumo, kuris kartais pri
šimt metų nuo jo mirties.
XV iki XIX amžiaus, pradedant mas ir apie tokius dalykus, ku
Žmoniškumo šaltiniai
mena sentencinį dienoraščio sti- į
Tagore lietuviškai
Jaunosios lietuvaitės, programos pildytojos Motinos dienos mi
li. Sęhedelio kronika iš 1493 rių nežino (pvz. būk, parapijos
Uų.
nėjime, suruoštame Liet. Bendruomenės Chicagoje.
Kilnumo bei žmoniškumo mo
m. ir baigiant Napoleono žygių piknike kunigai ir vienuolės daIš gausaus literatūrinio TaNobelio laureatas
tyvų Tagore sėmėsi iš senovės
aprasymu. Tai daugumoj žemė ro biznį, pardavinėdami relikvi
gorės lobyno kai kas savo me
Jei - ne anglų kalba, Tagore indų religijos, iš Vedų, iš tų Thakur reiškia augštesnės kilPatriotiniai motyvai
lapiai ar miestų vaizdai iš geo- jas). Vietomis kūrinio nuotai
tu buvo ir lietuviškai išversta.
vargiai būtų iškilęs. Dar 1911, i pačių šaltinių, kurie nebuvo mės). Suanglintą formą ir pats
Niekag t&.p nekUudo klestė| grafiškai istoriškų veikalų. Is- kos primena prieš I Pasaulinį
Pirmiausia K. Vairas buvo iš
lankydamasis Londone, jis atsi- svetimi ir mūsų Vydūno žmoTagore apie Kristų
ti žmoniškumui ir laisvei, kaip triniu atžvilgiu įdomiausias karą lietuvių spaudoje besireiš
vertęs bene svarbiausią Tagovežė savo paties verstas eiles, niškumui. Kaip ir Vydūnas, Tai svetimieji, užėmę kraštą. Čia objektas gal bus kunigaikščio kiantį stilių.
rės lyrinį kūrinį “Gitanžali”
kurios pateko ir į W. B. Yeatso gore rašo kaikurias rimtas draVisur
ieškodamas
žmoniškuTagore reiškiasi kaip tikras Mikal°jaus Radvilos Lietuvos1 Galimas dalykas, kad eilė tų
(1924), bet daugiau jo lyrikos,
rankas. “Gitanžaly” (Aukos , mas savo idėjoms skelbti, nors m°’ siekdamas J‘° tarptautinia- pat0riotas dėl tautiečių kančių• i žemėlapis- TaiP^ įdomūs Brau- aprašymų yra gyvenimiški, bet,
berods, nebuvo atskirai išvers
ta Tagorės “Dramas” buvo iš giesmėj) Yeats įžiūrėjo nekas- kaip vaidybiniai kurmiai tėra me bendravime, Tagore matė, Kiekviena jų kančios dejonė no ir H°genbergo Vilniaus mies- anot vieno amerikiečių kritiko,
vertęs J. Pronskus, o J. Jab- dienini° misticizmo’ ° kartu iršeriausios jo komedijos.
į kokius pavojus eina žmonija, pulsuoja pasiaptįngose Tavo to vaizdai iš XVI šmt ir k^os - ir srutų duobės yra .gyvelonskis, jr., romaną “Namus ir tarPtautm* žmoniškumą kelianTa monistinė( vedantiTag0. pamindama kilnųjį Kristaus nakties geimėse. ir kiekvienas !vėlesnės imitacijos.
nimiškos, o mes jas vistiek užpasaulį” (šalia “Gitanžali”, šis C1U motyvų lr nnklnlul pats pa- rėg filosofija išreikšta ir jo fi- moksl4- Štai jo žodžiai apie
įžeidimas surinktas į Tavo
Š10s rusies medžiagos rinki- dengiame,
veikalas paties Tagorės į ang. rašė įžangą. Veikalas su ta sya- losofiniuose
raštuose>
kaip žmogaus Sūnų iš “Aukso lai- didžiąją tyJą („Vaisių
mą dr. P. Rėklaitis yra paruč
• Alfredas Jonas Jakštas pa
ių kalbą verstas, dėl to vertė- na atestacUa Jau buvo Pake’ “Sadhanoj”, kur dominuoja vie- vo:
mas”, LXXXVI). Po skriaudų j gęs lr vykdo nu0 1944 metų; skirtas Chicagos Meno institu
‘---------------------------Nuo savo amžino sosto Kris- tautiečiam atsisako britų duo- ^a^ar.da^ 3°s
Europos atsi- to konservatoriumi vieton pasi
jai į juos žiūrėjo kaip į benga* pa~aa^7ohau tekėjo
* negyvy’
vežė į JAV. Medžiaga rinkta traukusio Louis Pomerantz. A.
lų kalbos originalus).
'.
. F
..
J. Dės, džiugus priėmimas gero ir tus ateina į žemę, kur, prieš to riterio titulo.
Vokietijos, Prancūzijos, Italijos Jakštas pradės eiti tas. parei.
,
.
. ;
k*ta Tagorės poezija.
i blogo, dievybės reiškimasis amžius, karčioj mirties taurėj
Savo kelionėse po Europą, antikvaruose. Tos rūšies paro- gas nuo rugsėjo 1 dienos.
Vėliau dar eilę Tagorės vei- ninkas. Vaisių rinkimas. Pava- - „ . - -__ ;
,.
...
, . ,
—
‘
•
**
žmoguj ir žmogaus kopimas į išpylė savo nemirtingą gyvenikalų buvo išvertęs uolusis ver- sario ciklas. Aukso laivas, Is,
. .
. .
. x
dievybę suintensyvintu gyveni- mą uz tuos, kurie atėjo j šau net nesenų porevoliucinių metų Į das Baltijos draugija ruošė ketėjas J. Kazėnas (Alkani akme- klydę paukščiai ir kt. Šalia tikmu. “Kokio dieviško gėrimo no- kimą, ir tuos, kur pasiliko nuo Rusiją (kur dar ir savo meno liose vietose Vokietijoje, o danys. Išsipildymo naktis. Laivo rai augštos poezijos čia rasi,
SOPHIE BARČUS RADIO
parodą buvo suruošęs), o vėliau bar atgabenta į Chicagą Ruderėsi, mano Dieve, iš šitos pil- šaliai
sudužimas, Sanyasi arba aske- kaip sako J. C. Gosh, plonybių,
Jis apsidaiTO ir mato blogio f
JT? ieSko
vėl bus rodoma Vokietijoje.
ŠEIMOS PROGRAMOS
nos mano gyvenimo taurės?”
°
kam suartin
suartinti
Rvtus
su
Vaka1
•
tas, Nacionalizmas). Tagorės primenančių sveikinimo atvirup^as*”““GiUnžaly” ginklus, žeidžiančius Jo amžių.
^SU X,a^a.:^io^ srity dr< Rėklaičiui geru
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirrais, kaip žmonijoj paskleisti
“
----' madienio iki penktadienio 10-11 vai.
apysakų dar buvo vertęs N. t čiu poeziją (Bengali literat., Į
Arogantiškos vinys ir ietys, kilnaus žmoniškumo idėją. To ****•“•*«-■-• KS“„į. “SSSS
Grigas.
j 1948. p. 170). Tai maloni, žavi
Gyvenimas, pagal “Sadhana”,
MOVI N G
"'aSt LK iSSiien nuo antraIš tiesų, tai buvo metas (1924 poezija, bet kain pats poetas vra nuolatinis tobulėjimas: blo- aštrūs. klastingi peiliai, scimi- paties siekė ir savo įsteigtame
V I" N
G
.a M
__ O rn
**
dienio
nu penktadienio t-7:30 vai
—37), kai pas mus Tagore buvo sako vienam laiške iš Chicagos gig yra pakopa . gėrį (pagaJ tarai diplomatinėse makštyse universitete netoli Kalkutos
’
• • •
vakaro.
A. BENIULIS atlieka
įvairius
perkraustymus bei pervežimus iš VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
sus’žavėta taip. kaip Vakaruo- drausmi. “neišpirkta kaktos nra
Toma Akvinietį blogis _ šnypščia ir meta žiežirbas, kai (dabar suvalstybintame),
galandami
ant
milžiniškų
ratų.
1490 kil. AM ir 102.7 mg. FM
tolimų
ir artimų atstumų.
(Letters
to
a
friend.
p.
se jau daug anksčiau, jau anie kaitų’
T.
...
,
Deja,
poetas
per švelnus taugėrio trūkumas). Dėl to vieto Jis
prispaudžia
savo
ranką
J
'
1
Tel. HEmlock 4 - 2413
pirmąiį Pasaulinį karą ar tuoj 126).
Tel. RE 7-7083
. širdies
.. ....................
, kad, ilgas tų brolybes
idėjai
beskelbti.
mis jaučiamas pranciškoniškas prie
II 5# So. Maplewood Avė.
ir jaučia,
j
j
Chicago 29. IU.
džiaugsmas dėl gyvenimo ir Jq mirtieg momentas nepasibai. Lyg kas sakytų: jis tekalba ge- _
gamtos:
gė. Ir žmogaus Sūnus šaukia lems ir vaikams. Ir jo gyvybė
Planingas taupymas visada moka gerus
Šviesa, mano šviesa, pasaulį agonijoj: “Mano Dieve, mano užgęsta su pirmaisiais karo meDIVIDENDUS!!
pripildanti šviesa akis Dieve, kam mane apleidai”?
tais.
Geriausias ir patikimiausias patarnavimas
Nuo 1905 metų. tai /ra, ’iuo pirmos
bučiuojanti šviesa, širdį sal• - ■
:'
siunčiant
įsikūrimo dienos,
dinanti šviesa! i
KULTŪRINĖ KRONIKA
(Gitanžali”, LVII).!
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
Tai panašu į šviesos himną Į • Lietuvių kalba kariuome- sikerta su JAV kvalifikuojamu
nuolat išmokėjo aukštus nuošimčius savo taupytojams

RABINDRANATH TAfiORE

DOVANŲ SIUNTINIUS

a la Shelley ar Yeats, nes ir nės mokykloje. Kalifornijoje,
Metinis dividendas
pats Tagore buvo veikiamas eu- Monterejos pusiausalyje, yra
INSURED
ropinės poezijos, o ypač pro- garsi Kariuomenės Kalbų mouž santaupas
zos (anglų įtaka jo romanuo- kykla. Gegužės 19d., kariuomevisose sąskaitose!
se).
nės šventės proga, jau berte
PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN
Kaip su senąja saulės religi- j antrus metus iš eilės, plačiai
ja surištas net pats Tagorės Į visuomenei ji demonstravo saFederal Savings vardas — bengališkai jis skam- vo darbą, metodus, pasiekimus,
and Loan Association ’ ba Ravindranath Thakur ir Buvo atidaryta laboratorija su
Chartered and Supervised reiškia saulės sūnų (sanskr. visu tinklu magnetofonų, pastatytas uždaros grandies televiby the U. S. Government poetas ėmė ilgainiui vartoti.
zorius, iškelti įvairūs projekciniai aparatai, lempos, išstatyti
2202 West Cermak Road, Chicago 8, Illinois
Phone: VIrginia: 7-7747
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres
vadovėliai, kartūnai, brėžiniai,
žemėlapiai, vaizduoją įvairių ten
Sav. inž. A.Semėnas’
dėstomų kalbų etnografinį bei
Lietuvių
PARDAVIMAS-TAISYMAS politinį plėtojimąsi.
3321 S Halsted St-CL4"5665l ka^os Skyrius savo klasėje tuo
Atd.:9-6.pirm.-ketv.9-9.Sekm.užd.J rėJ° pasikabinęs puikų pulk.
Andriaus Lietuvos žemėlapį ir
Pasidėjęs keletą lietuviškų knyPristatome Visokių Rūšių gų bei laikraščių. Bet keista,
STATYBAI IR MAMŲ
kad rusų kalbos skyrius savo
PATAISYMUI MEDŽIAGA žemėlapyje visus Pabaltijo kraš
tus vaizdavo be jokių žymių
“priglaustus” prie Sovietų Rusijos ir dargi su LTSR sostine
GERIAUSIOS ATOSTOGOS
Kaunu, o ne Vilniumi. Kažin
t'NION PIER Yiefove> pa* JVOZĄ ir PETRę KINDERIES
toks rusų kalbos skyriaus “plaerdvioje ir jaukioje jų vasarvietėje
CARR MOODY čiosios
tėvynės vienalytiškumo”
RA M BY N A S
LUMBER CO- vaizdavimas ar neklaidina to
(Buv. Gordon Beach Hotel)
STASYS LITWINAS, Prez.
skyriaus studentų ir ar tai nePuikus smėlėtas pliažas. Vėsios Michigano bangos. Pavėsingi
3039 So. Halsted St.

liiDflinūco

Lr

sodai. Ramios poilsio aikštės.
Patogūs ir puošnūs kambariai.
Gardus ir sotus ma:stas. Lietuviškas svetingumas. Prašome ne
pavėluoti. Užsisakykite vietas iš anksto telefonu — Union Pier,
Lakeside 8241.. Kviečiame visus j atidarymą — gegužės 27 d.

Chicagoje HEmlock 4-1810.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty
mą teikiame nemokamai
Kastinė atdara kasdien noo 8 vai
ryto- iki 6 vai. vakaro ir Šeštadie
niais iki 3 vai. p. p.

J?

;
to

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Matrasas su spyruoklėm ir spyruoklių dėžė ................................ $39.95

Anglių ir Alyvos

3 dalių sudedamas parior setas: 2 galiniai staliukai, 2 stalo
lempos, eoektail stalas, paveikslas ir kilimėlis................ $229.95
11 dalių miegamojo baldai: komoda, sointos, matrosai, 2 pa
galvės, 2 Vanity lempos, 2 paveikslai, tik už ................. $149.95
Specialus TV setas ................................................................................... $139.95

Patarnavimas

GERIAUSIOJI KRAUTITVft PIGIAI BALDUS PIRKTI
Turime iš Vokietijos importuotų Stereo III FI,
Fonografų ir įvairių radijo kombinacijų ir kitokių baldų
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 W. Rtesevelt Road

Tel. SEelev 3-4711

Atdara pirmad. tr ketvirt. 9—9 va!., anfr., tr»e.. Ir šeštadieniais nuo
va^^J^unadiental^

CRANE--

ADOMAS VAITKEVIČIUS

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Tel. PRospect 6-7960

Tel. LAfayette 3-1083

Mokami nuo vasario I d.,T 1960

VALANDOS:

716 Walnut St., Phila. 6, Pa.

WAInut 5-3455

Skyriai didžiuosiuose miestuose. Reikalaukite katalogų arba

informuokitės Jūsų apylinkės telefonų knygoje

GREITAS—SUMANUS—PATIKIMAS PATARNAVIMAS

S E L F
SKIP’S SERVICE
Liquor Store
5515 SO. DAMEN AVĖ.

ALL PHONES WA 5-8202

MAY’ — GEG. 25, 26, 27 D D.

BISQUIT THREE STAR COGNAC

Fifth

$4.98

ROPHI THREE STAR COGNAC

Fifth

$4.69
—Ai___

CHOICE OF TWO POPI LAK BRANDS
OF GERMAN BRANDY
Fifth $4-93
Fifth

$4*89
$“| -19

VODKA WYBOROWA 100 PROOF
Imported from Poland

Fifth

$5.98

$4.79

LOWENBRAU IMPORTED GERMAN BEER
24 — 12 oz. Boti les
Case $7.95
f

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.

ua.

Ine.

CENTRINIS OFISAS:

IMPORTED CRKME DE BANANA or
PINEAPPLE LIQUEUR
Fifth

NE6A INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Greitas, sąžiningas ir pigus
patarnavimas

GLOBĖ PARCEL SERVICE,

POPULAR BRAND OF DISTILLED
LONDON DRV GIN
(Full Quart) $3.39

4 l/4%

Visų rūšių apšildymo sistemos
įvedimas, perdirbimas ir
pataisymas

bendrovę, tvarkančią pakietų persiuntimą

Dry or Sweet 30 oz. Bottle

PLENTY OF FREE PAR^ING

Telef. REpublic 7-5803

Atneškite arba atsiųskite pakietus į seniausią

RICCAnONNA VFR Vinį TU

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St.

Į VISAS U.S.S.R. DALIS

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P.

SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

AMERICAN FURNITURE MART
PAVYZDINIAI BALDAI

politiniu Pabaltijo kraštų statusu. Rusų skyriaus vedėjui tą
turėtų padėti suprasti ir tas
faktas, kad mokykloje per šią
šventę greta kitų valstybių vėliavų
plevėsavo
lietuviškoji
trispalvė, o ne sovietinė vėlia*
va.
Mokytojus, aukštųjų mokyklų studentus, besiruošiančius
mokytojo darbui, labiausiai domino pats darbas klasėje. Dės
toma bene 30 kalbų. Vienoje
klasėje jau bebaigią kursą studentai vedė diskusijas, kiti tik
pradedą studentai buvo mokomi tarties įvairiausių keistu
raštaženklių, kaip persų, arabų,
japonų ir kitų oriento kalbų.
Lietuvių kalbos klasė turėjo 1
karinės terminologijos pamoką.
Studentai dar tik 19-tą savaitę
mokykloje (taip bent buvo pažymėta skelbime ant durų) jau
atrodė gerai aptrinti, gyvai
energingai tarė nesudėtingus 1
sakinėlius. Tik pats mokytojas 1
IMr. Gricius), matyt dar avie-Į
žias mokykloje.
Bendras įspūdis, kad ta didžiulė įvairiaspalvė mokykla
kūrybiškai verda, stiepiasi, vys-

PIHMAD. Ir KRTV.........................9 ▼. r.'Iki S B. p.
ANTRAD. tr PENKTAI)................. 9 v r. Iki 5 p. p
SE9TAD. ..» ▼. r. Iki 12 ▼. d. Tredtod. uid&ryta.

DREWRY’S BEER Case of 12—12 oz. Throw
Away Botth^s
$1.49

1
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Komp. L. Šimutis, jr., -

— Įdomu, kodėl Jūsų Leonar
das pasirinko muzikos studijas?

R

ATSIMINIMU PLUOŠTELIS
*

‘ kasos’ la5 visi nariai nuo sav?s
irgi duoda...
mokėjo jaunimą talkon suburti.
Taip graudeno Šimutis savo
laiškais visus vyčius, visus lieKaleidoskopiškai jo darbuotę tuvius- Jo geroji Angelė gelbėjo tuos laiškus plačiai išsiuntiapžvelgiant
nėti. Ir plaukė lietuvių aukos
1917 m. Amerika paskelbė Tautos fondan. Tik per vienus
karą arogantiškai
-■
“u nutrflko Vokietijai.
visi :įai\ me
“'t“us
T suplaukė per 350,000
t“ “ku^om Lirtuva Amerika
r? P
usnlnga’ Pa
triuškino vokiečius RuX caU nį“‘oms.
“
i į^daZVk^ė

siojo redaktoriaus vietą. Jis tas
pareigas ir iki šiol tebeina,
Vyskupas Pr. Bučys vertino
Leonardą ir jo pageidavo.

— Kai jisai baigė aukštesnią(Atkelta iš 3 pusi.)
ją mokyklą, aš rimtai siūliau dejas Tananevičius ją meniškai
naujas daktaras
jam studijuoti inžineriją, nes (su Ilekio puikia vinjete) dide1930 m. buvo Vytauto Di
man
atrodė,
kad
jis
turi
“
inži

liu
tiražu
išleido.
Tada
kur
tik
džiojo
metai. Kaip VaižgantasRed. L. Šimučio vyresnysis sūnus Leonardas
nierinių
”
gabumų.
Tačiau
jis
eidavai, ar salėse, ar namuose
gauna filosofijos doktoratą
'^dmasPrav^d^ Vytauto Didžioman atkirto; “Tėveli, aš iš mu- vis girdėjai tąją “Meilės” daijo garbei eitynes ir minėjimus,
Manydami, kad tėvas apie lankytų, sufc mokymo metononĮsiu duonelę valgyti„... ną: "Kas rymo prie lango naktaip čia Amerikoje mūsų Leo
sūnų gali suteikt, tiksliausias dais susipažintų, nes juose yra Nebesipriešinau. Tada nuėjome ties tylumoj? Kas ašaras lieja
nardas
Šimutis suorganizavo
žinias, kreipėmės į red. Leonar- gana daug ir europinės atmes- abudu
Chicagos miesto karčiąsias. Kas trokšta išgirsmilžiniškas eisenas ir iškilmin
d, Simutį, kad jis mus paintor- feros.
Švietimo departamento
„ kur nors tolumoj lakštingugus minėjimus Vytauto Didžio
muotų apie savo sūnų Leonar
jo
garbei. Kai Chicagos politi
torių
p.
Johnsoną
pasiteirauti,
1/
'°
onocr
"°
c
’
...
.
_
,
los giesmes graudžiąsias ?” ir savo neprikiauSomybę Ir lie- į gėlius Tautos fondan. Tiktai
— Kokius kitus mokslo laips
dą, kuris sekmadienį, gegužės
kaip pasiekti muzikos mokyto
nius Jūsų sūnus yra įgijęs?
•,__ o tuviams blykstelėjo viltis Lie- per §imučio prakalbas lietuviai kieriai savo akimis pamatė de
28 d., gauna filosofijos daktaro
Betvarkant
y o
tuvai Nepriklausomybę . iškovo- suaukavo Lietuvos gelbėjimui šimtis tūkstančių lietuvių įspū
jo laipsnį ir kaip įeiti į valdžios
— De Paul Universitete Chidiplomą. Naujasis daktaras ket
mokyklų sistemą mokytojauti?
nu“enul ™ *lagą’„.
ti. Tad visiems reikėjo pasi-1 per ioo,000 dolerių. Tai taip dingose eitynėse, tai seilę var
vertą vasarų lankė Ottavos uni- gagoje 1942 m., išėjęs humaniišeiti universiteto dant į formas p. Šmucio net stengti< Ir mieląjį vytį Leonar- dirbo mūsų patr;Otas Leonar- vino. plojo ir kai kuriems lie
versitetą Kanadoje, parašė sa- tarimus ir tuo pačiu kartu mu- mokslą įr toliau mokytig muzi_ du eilėraščius (“Į uaroą ,
tuviams “džiabus” davė... Toms
šimutį didieji darbai su di- das
iškilmėms, L. šimučio ir gert).
vo pasirinktą ir šio universiteto 2lk°s mokslus’ §av0..bakalau’ kos. Tuo keliu jisai ir pasuko, Meilė ) ir jo intriguojančią jžiomis kliūtimis laukė. To idea
scenai komediją “Kūmutes” bei
. nasįšvpntAiin darbuote Lietuvai Ištikimybės liudijimai kun. Albavičiaus pastangomis
fakulteto priimtą dizertaciją, ją reato laipsnį. Grjžęs iš karines
kitus raštus, pagalvojau sau:
Ztik ZnL, ir tik kaMos’- 1M9 m. petas ir patriotas
nukaldinti
apgynė ir rytoj, gegužės 28 d. aviacijos 1946 m. ir vėl įstojo
— Ne man, vaikine, o tik kopiškai, tebus įmanoma ap Simutis, kaip Tautos fondo sek- ca«os lietuvhf lstor,’ai svarbŪ3
vakare mano suspėti lėktuvu i tą patį De Paul universitetą
tau talentingasai Leonardai re žvelgti.
sugrįžti į jo tėvui surengtas *r t949 m., parašęs mokslo darretorius, atspausdino meniškus Vytauto Didžiojo minėjimu.
daktorium būti.
pagerbtuves
aPie lietuvių muzikos cha1918 m. jis jau Brooklyne, su dailininko Žmuidzinavičiaus TY1 P‘i A11 1
,.,Taip ,ir. atsklk°, ^iandien as N. Y„ laikraštį “Garsą” reda- į kūriniu
— Pasakykite, kokį mokslo rakterį ir lietuvių liaudies daikūriniu Lietuvai ištikimybėsNuo 1932 m. jis ALRK Fei 1?e *c‘nos. a. afas’
guoja.
Ten Leonardą šimtai liudijimus, kuriuos
duodavo deracijos centro sekretorius.
klausimą Jūsų sūnus gvildena nas» igij° magistro laipsnį. Be
gyvybę
s
enpuoši
išsaugo
i
,
o
p
a
t
r
į
o
tinių
darbų
iki
ausų
pastambesniems
aukotojams.
Liu.
savo disertacijoje?
to, jisai įtensyviai studijavo
L.
šimutis
didis
redaktorius
vinardino
.
dijime
buvQ
centrin
1932-1933
m.
buvo
Danaus— Būdamas mokytojas ir kompoziciją su profesorium ir
sos lietuvių tautos gyvybę 1918.ra-l3 d. Amerikos lie- koto vardui parašyti, o po jo Girėno^Skridimo Lietuvon Fonprofesoriaudamas Chicagos Mo- kompozitorium dr. Leon Stein.
^
2^t^ . , • . - .
x
. tuvių visuotiname seime, New pavardės buvo atspausdinti to- do globėjas ir jų ryžto nuošir
kytojų kolegijoj, jisai jautė rei- Šias studijas Leonardas tęsė
Vytis’ gimė tuo metu, kai Yorke> kur Lietuvai Nepriklau. kie
to šimučio žodžiai.
dus rėmėjas. Didvyriams žuvus
kalą pagilinti savo žinias ir ge1951 metų.
buvo skelbiama ir rei- _ Kada
buvai. Tžvy. Soldino miške, nuo 1933—VII
riau susipažinti su pedagogika
Pradžios mokyklą baigė Chivą nusiaubė. Ir “Vytis” reika- kalaujama, L gimutis.. eilėje
Jisai-nuo bado tave gynė... —26 d. iki 1935—VII 28 d.,
ir metodika aukštosiose JAV ir cagoje (Šv. Marijos Gimimo
liūgas anuomet buvo energin- sekcijų vadovavo> buvo pirmuo. ne,
Užtai, kai būsi laisva - Pri- i buv° Dariaus - Girėno PaminkKanados mokyklose. Perskaitęs par. mok., Marąuette Parke),
giems, jauniems patriotams telk ju tQ geimo sekretorium.
dengk jį savo vėliava, O Lietondo globėjų narys,
daug literatūros šioje mokslo Vidurinį mokslą išėjo Marianati, kad Lietuvą gelbėtų. Lietu
1918
m. gegužės mėn., jis tuva!
(Nukelta į 7 psl.)
sritvje, išklausęs paskaitų, su- polio
kolegijoj,
Thompson,
voje anuomet jau Vokietijos
kaip Amerikos Lietuvių Tary Žemiau gi stambiom raidėm
.
rado, kad sau, ir iš viso moky- Conn. Pažymėtina, kad tą pačią
kaizerio kariuomenė viešpatavo
bos narys, sykiu su delegacija Tautos fondas, antspauda ir
ir gyventojus baisiai engė. O , , . .
tojams gdlės daugiau pasitar- aukštesniąją mokyklą šiemet
Dr. Leonardas J. Šimutis
ROOSEVELT PICTURE
*
-i
j
a-.-Tx j lankėsi pas prez. Wilsoną, pra- sekretoriaus parašas. Kas tik
dar neutrali buvo, tad » ,
, - x
•
Ti
nauti, pasirinkdamas susipažinti baigia ir jo sūnus, taip pat Le- Noriu priminti, kad visi mūsų Amenka
x
sydamas Lietuva: nepnklauso- tokį paliudijimą pamatydavo,
FRAME COMPANY
ir supažindinti kitus su James onardas. Besimokydamas Ma-j vaikai buvo mu2ikalūs ir mokė. lietuviams buvo galima per Ko-j J
Manufacturerg
ašarą nubraukdavo ir savo auL. Mursell, plačiai žinomu mu- rianapoly, jis neapleido ir mu- j si muzikos> tačiau tik vienas penhagą, per Stockholmą, per y1918-X-16 d., Leonardas ve- ka Tautos fundui siųsdavo,
-b
Šveicariją gauti šiokių tokių
zikos pedagogu ir daugelio kny- zikos. Ją studijavo su muziku Leonardas panūdo aukotis išim- žinių
apie Lietuvos gyventojų d5 Amerikoje ginusią Sv. Ka1926 m. nuvyko Lietuvon,
4
gų tais klausimais autorium, broliu Jonu Baniu. Savo ini- tįnaj muzikai
vargus.
Žinios
būdavo
~rauZIm,ero
Akadcml
»
baigusių
gaTen
jis buvo išrinktas atstovu
vaitui.
L
a,
ui
.
,
wW
.
•
Disertacija yra pavadinta “Ja- ciatyva ir pastangomis ten buvo
_ Atrodo kad Leonardas pa džios. “Vytyje”, beveik kiek. bia graksc,, darbščių ir geru-m.jj Lietuvos seimų krikšmes Lo?khart Mursell as Mu- ir orkestrą suorganizavęs. Ta- siekė savo tikslą
pilnumu?
numerviie
buvo rošo_____ ______
______
—tę ke.uvaitę Angelę Eva daitę. čionių demokratų partijos sarasic Educator”.
da jisai reiskesi kaip gabus pia_ Nuo 1951 iki 1956 m j._
yj
Ji teikė daug palaimos Leonar- še. Su visa šeima Lietuvoje bū
n-“!L
— Kodėl Jūsų sūnus paslrin- nistas, lengvai ir gerai skambi- sai buvo muzikos iektOrium De
_ GELBĖKIME TĖVYNĘ dui, nes buvo ištikimiausia jo damas, daug if karčių valandų
ko Kanados universitetą? Ar no visą eilę klasiškų kūrinių. PauJ universįtete. Nuo 1951 m. Lietuva žūsta’ Mūsų nelaimių patriotinėje veikloje pagelbinin- pergyveno, ir savo mažytę dukRankomis išpiaustvti paveikslų
jų nebūtų to paties pasiekęs Pačias pirmąsias muzikines ži- profesOriauja Chicagos Moky- gi tėveliai, broliukai, sesutės ir kė ir tris patriotus sūnus — relę Palangoje palaidojo...
rėmai. Pritaikinti paveikslams,
Leonardą
Jr.,
Joną,
ir
Algį
Chieagos ar kituose JAV uni- mas įgijo namuose pas savo tojų koiegį-joje ū- diriguoja gau- draugai kenčia badą bei šaltį...
“Draugo” redaktorius”
skelbimų rėmai, metalu aplieti
versitetuoše?
motiną, kuri belankydama Šv. isįngą mį§rų studentų chorą. Ke-.Tėvynė šaukias! Vyčiai, nebū- Raymundą, ir dukrą Rūtelę už
rėmai1927 m. vėl atvyko į JAV.
augino.
— Į šį klausimą, žinoma, jis Kazimiero akademiją Chicagoje letą metų dirigavo De La Sal. kime kurčiais Jos baisui!
2400 S. Oakley Avė., Chicago
Čia
tuoj buvo pakviestas užim1918
-1919
m.
jis
Tautos
VLrginia 7-7258-59
pats galėtų tiksliau atsakyti, buvo pasižymėjusi kaip gabi je jr penwick aukštesniųjų moIr vyčiai šauniai dirbo, Lie‘
Draugo
”
fondo
sekretorius
ir
vajaus
veti
dienraščio
vyriauKiek man yra žinoma, savo lai pianistė ir akbmpohfatorė. Mo kyklų chorams, vargonininkavo tuvą gelbėjo. Toks L. Šimutis
dejas. Prieš Kalėdas, 1918 m.,
----ku jis norėjo vykti Europon, kėsi pas žinomą pedagogę, dra- Indiana Harbor, Ind., ir Auš- -----------------------------jis
išsiuntinėjo
visoms
Amerikad tęstų savo pasirinktos sri- maturgę ir muzikę seselę Sko- ros Vartų, Chicagoje, lietuvių kvartetą, stygų trio, ‘suitą’
STABDŽIŲ TAISYMAS
ties studijas. Bet laikas ir lė- lastiką. pas kurią mokėsi muzi- parap;joSe, taip pat Kristaus mažam orkestrui, baletą (patikstančiu laiškų ir spaBRAKES RELINED
šos sulaikė. Pasirinko Kanados kos ir jo motina. Kaip motinai, Karaiįaus par., o šiuo metu va- statytą Chicagoje 17-ką kartų), uJ.
maidavimų, kurio kele- !
Nuo ’50 iki ’58 metų mašinoms kainuoja:
universitetą, kad bent artimiau- taip ir jam ši gabi vienuolė da- dovauja vyrų ir berniukų cho- pianinui sonatą, pustuzinį solo u įštraukų šiaip ’skambėjo'
CHEV., FORD, PLYM.................................................................... $14.95
šio kaimyninio, bet vis tik už- vė gal būt patį svarbiausią mudidžioje gv. Ritos parapįjo- dainų, kantatą “Bočių rauda”
_ Mūgų motĮna Lietuva baDODGE, FONTIAC, OLDS., STUD., RAMBLER, BUICK $15.95
sieninio, krašto
mokslo
įstaigas
zikoje
pagrindą.
~------ ---------------------je, kurįoje vargonininkauja jQ mišriam chorui, premijuotą dai- dą priespaudą kei)ėią, sunkios ‘
MERCURY, THUNDERB., HL’DSON ...................................... $16.95
CHRYSL., De SOTO. PACKARD .................................................. $18.95
žmona Zita, taip pat 1942 m. na
------- 1,_
------ną mišriam chorui “TĮ nania
naują žvžy- vergi
jCs retežius
velka. Priešai
LINCOLN, ROADMASTER, CADILLAC ................................ $19.95
baigusi De Paul universitetą gį”, visą eilę kitų dainų miš- mūSų tėvynę taip sunaikino, ‘
Žemos kainos ir čia neišvardintams mašinoms. Pilnas
muzikos bakalaureato laipsniu. riems vyrų ir moterų chorams. kad beliko tik brolių kraujais
hydraulines stabdžių sistemos taisymas (cilinderiai, vamzdeliai,
oro šalinimas ir kt.). Taip pat tepimas, alyvos keitimas, smulkūs
Jisai keletą metų dirigavo ir
Gal uar ką apie naująjį fi- sutaškyti griuvėsiai Ji pati nemechaniški pataisymai, lyginimas ir dažymas.
Lietuvos Vyčių chorą Chicago- losofijos muzikos daktarą?
»aU išsigelbėti, vergijos pan
Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
j'e.
čių numesti. Ji šaukiasi mūsų,
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži
— Kokioje kitoje veikloje Jū~ Be?e’ j1S yra gimęS 1920 lietuvių amerikiečių, kad mes
ningu darbu.
sų sūnus dalyvauja?
;
gegužes 30 d. Brooklyne; N. Ją gebėtume, Jai laisvę grą— Priklauso Lietuvių Vargo- Y' 1926 1F 1927 m' drauSe su žintume. Ateina Kalėdos. SusiČESAS AUTO REBUILDERS
nininkų Sąjungai. 1949 ir 1950 t6VaiS lankėsi LietuvoJe- Au^ laikyhim nuo pirkimo bereika2423 West 59th Street
Chicago 29, Illinois
m. buvo jos centrinis pirminiu- n&
7^°' lin^ dovanų’
tik Lie’
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE
GRovehilI 6-7777
J
kas. 1949—1951 buvo “Muzikos ^rdą 17” Zltą ManJ3 16 m-> tuva; dovaną.. Duokime, nesi- \
VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.
žinių” administratorius. Yra na
1t,m‘ * Robertą 8 m’ Rėkime. Juk mums Lietuva }_
PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGAI.
.
.
.
...
r Gyvena Evergreen Park nuo- yra brangi. Lai skina Tamstų
rvs Amencan Association of
°
J
,
»• x
• Tt .
t, ,
, savuose namuose.
Draunja dovaną Lietuvai iš
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno
Lniversity Profesore, Musical
’
___________
nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntimui
artimiesiems ; Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas!
- Educators National Conference, Chicago Federation of MuGavome specialių medžiagų paltams kaip vyrų, taip ir mo
terų: Veliūro, činčilos ir “needlepoint”, kuriuos dar galima
ciation, American Musicological
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon. Ypatingai yra atpi
įciation American Musicological
ginta iki 50% medžiagos: (Draperies) — užuolaidoms, (Slip
Society, Lietuvių R. K. Susivie
covers) — baldų užvalkalams ir (L’pholstery) baldų apmu
šalams.
nijimo Amerikoj, L. Vyčių ir
PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU GEGUŽES IR
kitų.
T a u p v k
Stipriausioje
BIRŽELIO MEN. DUODAME šl« DOVANA
— O kaip apie Leonardo kū

f

INVENTORINIS

IŠPARDAVIMAS!

ovanos^

STEIN TEXTILE CO.

616 West Roosevelt Road, Chicago T, III.
TELEFONAS — H.ARRISON 7-3737

Mūsų naujas adresas yra tik blokas į rytus ant Roosevelt Rd.
nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų.
Automobilius galite pastatyti nemokamai už kampo į šiaurę
ant Jefferson St. — aikštėje

įeit

CHICAGOS

rybą?

— Man, kaip laikraštininkui,
džiugu, kad sūnus ir spaudoje
reiškiasi. Yra davęs straipsnių
muzikiniais
klausimais “The
Marian”, “Muzikos Žinioms”,
“Musical Leader”, “Draugui”,
“Chicago Schools Journal”, “Li
tuanus”, “Garsui” ir “Lietuvių
Dienoms”. Yra sukūręs stygų

Įsteigta 1914 m.
Savings

MIDLAND
BENDROVĖJE

Kapitalas $7.000.000,00
4040 Archer Avė., Chicago 32, III.

4i
ant visų,
sąskaitų

A u gus t Saldukas, President
'Kiekviena sąskaita ligi $10,000.00 apdrausta Federalinės Valdžios Įstaigoje

B

1961

6061

TAUPYMO

BENDROVĖJE!

Turtas ...... $80,000,000.00
Atsargos Fondas . , . ST.500.000.00
Dividendas
mokamas visom*

santaupoms

KAS DU MENESIAI
DUODAMOS VIS
NAUJOS DOVANOS

■iastin Macklewlcfa, Chairman of the Board
■Instln Macklewich, J r., President

FREE PARKING

1

SIAMIAIIH HIIHiAI. SAVINGS

Q

AND
jį

LOAN

OF

DARBO valandos:

mokame už
ilgalaikes
.
taupmenas!

___

pirm. 9 Iki 8 ▼, ▼.
antr. 9 iki 5 V. V.
trečiad. — uždaryta
ketv. 9 Iki 5 v. v,
penkt. 9 iki 5 v. v,
fteSt. 9 iki 1 v. p.p.

ASSOCI^tlON

CHICAGO

JOSEPH

>

F.

G R I B A U S K A S , v • d

i

1 • •

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

PHONE: Vlrginio 7-1141

vALaNUOS. Kasdien įskaitant šeši. nuo ū vai. ryto iki *
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai vakaro
Trečiadieniais visai neatidaroma

AND

LOAN

ASSOCIATION

1447 S. 4 9 tb COURT, CICERO 50, ILL./BI 2 1397.TO 3-S131
z-

DRAUGAS, šešb'd’enis, 1961 m. getufA; 77

TRILOGIJA
Madridas — Paryžius — Londonas
GEDIMINAS ANDRIUŠIS, D. Britanija

Išsikraustęs Londono ViktoSena savo kelyje mato Notrijos gelžkeno stotyje ir išsto- re Dame, Louvre, Concorde
vėjęs gerą . pusvalandį eilėje, aikštę, Eifeno bokštą ir Are de
laukdamas, kol apsnūdęs tar- Triomphe. Kiek šios senosios
nautojas primas bagažą apsau- upės matė istorinių įvykių, žugon, pagaliau, išėjau gatvėn, dyiių, revoliucijų?..
kur lijo...
į —
neturėtum kuo pridegVaizdas nepadrąsina keleivio, u ,!igaretės? - pažadina iš svanamai suodini, varva už apy jonių šiurpus londoniškio bal
kaklės, žmonės skuba kaip pa sas, kurio savininku pasirodo
siutę, nuo jų neatsilieka ir tak- esąs nežmoniškai susiraukšlėjęs
šiai. Įšokau ryškiai raudonan jfiriwi-nkafi
autobusan (matyt, tokia spal
Vieną atsitiktinai gražesnio
va reikalinga orientuotis migloje), kuris mane išmetė Picadi- sekmadienio popietę požeminiu
lly cirke. Lietus buvo nustojęs ati iedu į Hyde Parką pasivaikšPasirodė, panašiai į mane
lyti ir ši aikštė blizgėjo lyg Ka čieti.
, . A ...
. T
,
puse Londono
lėdų eglutė, apšviesta spindu galvojo, turz-būt,
- - ,,
lingų skelbimų. Aikštės vidu piliečių, santūriai klegančių arba besiklausiančių orkestro muryje kažkas panašus į fontaną,
, • v i a- -zikos Tam kitu maržų užsiėmikūno laiptuose tupi balandžiai
- arP
~
bei turistai, nors, mano apakai-1
^me parke gahma mvaut,
čiavimu, pastarųjų buvo dangų- keplntis saulėje (jei Ji kada teima. Besivaikščiojant po kaimy-Jklasi pasirodyt) gert vaikę kanines gatves, namai atrodė pajuodę ir be jokio charakterio,,sa
... ^
U
sakytum, šokėjai kaukių balių- ar
Pav
° gryname
je, kad paslėptų savo nuobo savo geriausią draugą — šu
nį. Kalbant apie šunis, reikia
džią niekybę.
pabrėžti, jog
Londone, kaip
Mintys skrenda atgal į Pa žmonės, taip ir šunys skirstosi
ryžių ir Madridą, į Paryžių su
į į džentelmenus ir valkatas. Sa
medžiais apsodintomis alėjo vo šeimininkų vedžiojami džen
mis, su Haussman ir Champs
telmenai ir palaidi valkatos, ku
Elysees, kur kiekvienas namas, rie kelia koją nesirinktinai, kai
kaip ir moteris, mėgina skirtis tuo tarpu kilmingieji tai daro
vienas nuo kito. Arba Madri tiktai geresniame miesto rajone
das, kur namas nebūtų namas, ir ne prie bet kokio stulpo, skirjei jis neturėtų patio (ispaniš tumas tik tas, kad anglosaksiko kiemo) ir balkono, iš kur nių šunų bendruomenėje nėra
kaimynai negalėtų vienas su ki aukštesniojo ir žemesniojo luo
tu pasikalbėti
apie orą, ar,
mo.
svarbiausia, apie politiką.
Nors ir anglai nepasižymi

Įtaisas “erti” virš vandens, pagamintas Wayne Wilsono, 60 m. amžiaus. Tai plastinis kamuolys,
kurj minant viduje, jis rieda pirmyn. Šiuo Įtaisu Wilsonas ruošiasi Colorado upe praplaukti Grand
Canyon- Jis tikisi būti pirmasai, kuris “perėjo” Grand Canyon rėvas.

susidaryti žmonių uodegėlei,
štai, lyg iš dangaus iškrenta
. . ,
_
keletas menininkų, vienas tik
dainuoja’ 0
ir dainuoja ir
šoka, o trečias dainuoja, šoka
pnemJtyje
a toėdamas negavau
ilio j

laimę turint čia pasitaikytų tokia proga, tačiau pasivaikščiojimas gana pamokomas, nes visur matyti restoranai su įvairiausiom Europos kraštų specialybėmis, iš nakties landynių
vis išeina porelės, besidairydamos, ar jų nepamatys pažįstami, sakytum, katės palieję pien^—
Sekmadienio popietė Paryžių**e' Einam
nuo Louvro
lmk Carouse11 tato> čia Pat ta*
Ve Pasitinka margos būdelės su
kn^om’ Paveikslais, statulėlėmis. Publika lyg kieme besikrapštąs vištynas lesioja knygas, litografijas. Netoliese se
nas, barzdotas paryžietis suka
Kaip ten bebūtų, valkatiškas originalių idėjų turtingumu, taiš peties katarinką. Ties juo su
palinkimas nuvedė mane į Tem- čiau Hyde Parke bando šią
gogenišku įkvėpimu piešia gatzės pakrantę, kurios vandenyse nuomonę sugriauti pamokslininjudėjo - krutėjo laivai ir laivu- kai, juodi, šokoladiniai, geltoni,
kai. Štai ryškiai nudažyta vai- o kartais ir balti; pastaruoju
PINIGAI SIUNČIAMI Į
tis vežioja dar ryškiau apsiren- “vėjo pasikeitimo” metu viešgusius turistus. Tenai dūmais patauja juoda spalva... Čia
LIETUVĄ
besispiaudydamas vilkikas, pa- svarstomas metodizmas, nudizkyla Tower tiltas praleisti lai- mas, antikomunizmas, antibomoro paštu—bet kokioje
vus, jų tarpe matyti viso pa- bizmas, hinduizmas, antikoeksumoje iki $300 tik už
------ --------mas, bibgrahajizmas, — ir sa
Ii")
3) JL.vJ
kyk po to, kad anglai neturi
mintimis, nusinešdamas svajo- idėjų!
Kadangi senus rūbus ir kai
nes į Seną, kurios švarūs van-1 Palaidą užsienietį sekmadie- kuriuos
maisto produktus nega
denys teka po Paryžiaus tiltais, nio tingi nuotaika stumdo se- lima siųsti į Lietuvą, daug kas
kur vanduo nėra užterštas aly- i niai išmuštomis vietomis. Štai. dabar siunčia tik pinigus—per
va, kaip kad Temzėje, kur Se- J Buckinghamo rūmai, kur kepuna plaukia karališkai iki jūros, rėti kareiviai saugo karalienę
kartu nešdama tenlink begaly- nuo turistų; štai, Trafalgaro
bes baidokų, be kurių ši upė aikštė, iš kur kiekvienas keleivis nori parsivežti namo įrodynebūtų ši upė.
Senos krantai apžėlę kašta- mą, jog čia buvęs su karveliais
International Dept.
nais, o Temzės — sandėliais, ant rankų, galvos ir kur beAbidvi upės yra tiek panašios, tilpsta, duodamas gerai uždirbI f 1 S0. DEARBORN ST.
kad pakeliui į jūrą mato gar- Į ti labai paslaugiems fotograTel. FRanklin 2-4100
siausius savo miestų pastatus j fams, ant kurių meniškų nuobei paminklus. Temzė mato Big traukų net nereikalingas paraChicago, UI.
Ben, Westminster Abbey, St. šas: atėjau, pamačiau, nugalėMember Federal Deposit
Paul’s, The Tower, net ir ba jau!
Insurance Corporation
Vakarop telkiasi eilutės lonrą. kur Charles Dickens gerda
vo savo kasdieninę kvortą doniečių prie kinų, teatrų bei
naktinių klubų. Dar nespėjus
alaus.

Champs Elysees vienas didelis
. . .
, .
'
potvynis sviesų, kurių vande, , ,
•
nyne kyla lyg vienas pastovus
dydis _ Triumfo arka. Šviesraščiai kviečia ne šaldytuvus
pirktkabaretus. Mužiką
..
mums horizontą. Štai, čigonas srovė nesustabdoma, begalinė,
pranašauja praeiviams ateitį, taip bus iki antros ryto, ir dar
sako laimingus loterijos nume- vėliau, nes dar liko daug nerius. Kur tik pažvelgsi, paryžie- apkalbėtų temų, daug neišsakyčiai išsipylę į vaikštynes, slen- tų meilės žodžių...
ka jų tarpe bytninkai, ekzistenTrečias mūsų trilogijos daly
cialistai, tipai lyg iš teatro sce- vis madridietis po pietų, kur
nos nulipę, nespėję nusiimti gri- daugiau alyvos, negu pietų, kemo.
liauja į artimiausią kavinę. TePavargęs nuo spalvingų vaiz- nai jau ir taip skystus pietus
^ų, keleivis randa prieglaudą dar kartą nuplauja juoda kava,
kavinėje, bet čia jam suteikia- o po to su draugais eina į futmos patogiausios sąlygos ste- bolą arba bulių rungtynes. Čia
bėti margą praeivių skruzdėly- jis gauna gerą progą pamankšną Senos pakrantėse. Saulei nu- tinti plaučius, berėkdamas vasileidus
Concorde aikštėje, lio arba šalin, žiūrint, kaip dir■ - .... .

ves paveikslą kelias dienas nesiskutęs dailininkas. Dar ten
4 ..
,
, .
a
toliau du anglai, pametę savo
įgimtą drovumą, užkimusiai dai
nuoja rokenrolines meliodijas.
M į.,
tilt0 rieš Notre Dame kated.

CENTRAL PARCEL SERVICE

Valandos kasdien nuo 9 r. iki 6 v. vak.
Vėliau pagal susitarimą. Pirmadieniais užda
ryta.
Sav. Eug. Zygienė

PABANDYKITE KARTA nt JCS LIKSITE MCSŲ KLIJENTAIS!

PATRIA GIFT PARCEL CO.
Chiugs 23, III.

3741 West 261h St.
Tel. CR 7-2126

Mes kalbame ir rašome lietuviškai.
Esame skubiausia ir pigiausia jmonč. Siiintiinaa I<«),% garantuotas
Siunčiame Jums siuntinio gavjjo pakvitavimų.
Sandčly. pas save. turime pu^iaustomis kainomis: Dideli pasirinki,
ma angliški; bei kitokių vilnonių medžiagų. Šveicariškų laikrodžių ir
specialių l>aty Europoje dCrlmų.
Maisto siuntiniai, akordeonai, siuvamosios mašinos ir t.t.. pas mus
dabar yra pigiausiai siunčiamos. Siunčiame ir vlsua Jūsų atneštus siun
tinius.
^Jteikataukite noūsų^n^jau!Uų^kataloKų.^^^^^^^^^____

Darbo~val.: l^trnad. ir ketv. nuo 9 iki 8 vai. vak. Antrad., trečlad.. pžnkt., lr Sefttad. nuo > iki 6

Bavaria

DARGIS Drug Store
CHARLES P. DARGIS

St Pauli

Reg. Pharmacistaa
2425 W. Marąuette
Road
Chicago 29, UL
rei HEtnlock 4-60501

Importuotu
Vokišku šviesiu alum

VALANDOS:
Kasdien 9:30 v. v. iki 9 vai.' vak.
i Šeštad. 9:3<) v. r. iki 6 v. v.
Treč. ir sekniad. uždaryta.

2618 WEST 63rd STREET
^7-

(Talnian Av<*. Rampas)

HEmlock 6-1251

Tel.: WA 5-2166
Atvykite ir pasitarkite su administratorium
BALIU VITKUM
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadie
nio 11:00—7:00: šeštadieniais 9:00—5:00.

VI CTO R’S
HAIR STYLING
2442 West 63rd Street

PATO ii VIETA AUTOMOBILIAMS

Pagrindinis ofisas:

Chicago 29, Illinois

220 SOUTH STATE STREET

Vėliausio stiliaus plaukų šukuosena,
pusmetinis bei įvairus plaukų dažy
mas.
Pirmadieni uždaryta. Kitomis die
nomis nuo 9 iki 6 vai. vak. Ketvirta
dienį ir penktadienį nuo 9 iki 9 vai.
vak. Savininkai:

Tek: WA 2-9354
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadie
nio 9:00—5:00; šeštadieniais 9:00—3:00.

Vienodai puikus patarnavimas abiejuose ofisuose
siunčiant siutinius į Lietuvą.

Nijolė ir Vytautas KaveckaL

UNIVERSAL SHOE
STORE

PASIRUOŠKITE ŠIŲ METŲ

(Liet. batų krautuvė) Y Artis 7-0525
(Virš 40 metų Bridge|»orte)
Naujausio stiliaus batai visai šeimai

ATOSTOGOMS!
šių metų atostogas planuokite jau dabar, kad galėtumėt turėti
geresnį pasirinkimą ir lankytinų vietų ir lėktuvų
ar laivų pasirinkimą

3335 So. Halsted St., Chicago
Atdara: kasdien nuo 9 vai. r. iki 6 v.
vak. Pirmad. ir ketvirtad nuo 9 v J
"
iki 9 vai vak.

:v

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 S. Oakley A»e., Tel. YA 7-3278, Chicago 8, III.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. INC

sutvarko dokumentus, parūpina kelionę lėktuvais, geležinkeliais;
autobusais, laivais, kaip keliauti Europoje taip ir planuoti ato
stogas P. Amerikoj, Kanadoj ar ir pačioj Amerikoj įvair. vietose.

(Laisniuota per Intourist)

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS PAKETUS

2652 West 47th St., Chicago 32, III.
Moterų grožio salione atliekama įvairūs šios
srities darbai pagal paskutines madų šukuo
senas bei stilių. Naujausi metodai plaukų
dažyme, kirpime bei lengvi pusmetiniai irkt.

Kviečiame ir Jus duoti mums iš
pildyti Jums daktaro parašytą re
ceptą ir įsitikinsite, kad mūsų vais
tai švieži, kainos labai prieinamos.

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

Eugenia’s Beauty Salon

z

sėkmingai veikia. Turime
vaistų didelį pasirinkimą
ir pačių naujausių, vėliau
siai išrastų.
8:

Pasigėrėkite

dabar turi skyrių------ ---------

Amalgamated
Bank

Telef. LA 3-5586

ba toreadorai. Vargšas mata
doras, jeigu jisai per tris le
BENDRAS
miamuosius puolimus negali
paguldyti žemėn buliaus! Tuo APDRAUDIMAS
ligoninėje buvi
met erdvė tarp žiūrovų ir kovo Automobilių,
mas, gaisro, gyvybes, bendras
tojų prisipildo bonkų, lazdų, atsakomybes (Ltabtlity) ir kt.
žiebtuvėlių, batų, skrybėlių, na,
L A. KLIME
ir kas tik būtų ne taip reikalin
414 Granville
ga palaikyti gyvybei. Jeigu ne
BELLVVOOD 20, ILL.
carabineros su piktais šautu
Tel. LInden 4-6104
vais, tai madridietis turėtų pil
ną malonumą nevykusį toreado
rą pamokyti. Futbolo aikštėje,
atrodo, tik viena stadijono pu
sė užimta. Visi perka bilietus
saulės pusėje nes tai kaštuoja
per pusė pigiau, negu šešėlyje,
tad čia niekas ir nesėdi. Po vi
sų tų sekmadieninių malonumų
madridietis greitomis dar užsu- i
ka į kavinę nuplauti savo ma
lonius ar nemalonius dienos įs
pūdžius, paskui stoja į žmonos
akivaizdą, apie desimtą nakties
- . 7. 5
, - ,.
seimą j teatrą arba sokius ar___
n*cT»PTiyf»n'T
,
~ T -■ •
,
JŪS GALITE PASITIKĖTI
ba fiestą. Gal čia ir anglų sis- , DntzTflRQ PARAŠYTO RE
tema būtų geresnė, bet ispanas r™TnTTTzqT Tn R PUTIY
ant rvtoiaus už niekniekius iš“Z*“* '
KRaWBTK I *®f
SŲ VAISTINĘ,
„ vyno. vėl galvoja, kad jo
Rasdien ^Ūdydami di&yvenimo būdas yra geriausias jeĮį įįeĮų receptų, vartoja
visarne pasaulyje,
me šviežius vaistus, kurie

I LIETUVA, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJA, ESTONIJA IR KITAS RESPUBLIKAS
SIŲSKITE PAKETUS DABAR

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną

141 Second Avė., New York City. Tel. GRamercy 5-7430
Arti subway — Tarp 6th ir 7th Avės.

Atdara kasdien 9— 6; sekmadieniais 9—4.

332 Fillmore Avenue
132 Franklin Avenue
21 Fifth Avenue,
359 West Broadway,
Buffalo 6, N. Y.
Hartford, Conn.
Youngstown 3, Ohio
So. Boston 27, Mass.
Tel. TL 6 2974
Tel.: RI 3-0440
CHapel 6-4724
Tel. ANdrew 8-5040
632 VV. Girard Avenue
762 Springfield Avė.
11339 Jos. Campan
900 Literary Road
Philadelphia 23, Pa
Detroit 12, Miehlgan
Irvington 11, N. J.
Cleveland 13, Ohio
Tel. WAlnut 5-8878
Tel. TOwnsend 9-3980
Tel. T0wer 1-1461
Tel. ESsex 2-4685
3216 Sonset Roulevard, LOS ANGELES 26, Calif. NOrmandy 5 9887
2803 3rd AVĖ. (tarp 147 ir 148 St.) BRONX 53, N. Y. Tel. LUdlow 5-2624
217 E. Henaepin Avė., MINNEAPOLIS 14, MINNESOTA. Tel. FEderal 2-4908

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų 100%
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.

•

Adresatą pasiekia į 6—7 savaites oro paštu į 7—12 dienų.

Dabar galimą rūbų siuntiniuose siųsti ir kavos pupelių, šokolado (plytelių) ir bonbonkes.

Mūsų rastinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.
Klauskite pilno katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

...

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.

GENERALINIAI AGENTAI MŲ kompanijų:
AMERICAN Al'TOMOBII.į: INSt'RANCE COMPANT
AMERICAN BDNDINO COMPANT
AMERICAN INDEMN1TT COM!PANT
DCBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT
FIREMAN'S INDEMNITT COMPANT
INDUSTRIAI. INSURANCE COMPANT
MASHACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE: CO.
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT
PEARL ASSURANCE COMPANT
REI.IANCE INSURANCE COMPANT
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT
WESTERN FIRE INSI~RANCE COMPANT
WESTERN CASUALTT & SURETT COMPANT

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undcrwriters

O’MAUEV and MtKAY, Ine.
222 W. Adams St.

Room 800

šeštadienis, 1961 m. gegužės 27

Gintaras Paryžiaus parodoj

• Dail. Jono Tričio medyje Apie Nobelio laureatą Pire

J. DAINAUSKAS, Prancūzija

Kopenhagos Valstybinis MuGintaro pasisekimas ir paziejus Danijos Namų salėse Pa- trauklumas rišosi su prosenoviryžiuje surengė parodą “Vikin- niu įsitikinimu, jog "tas akmuo
gai bei jų protėviai”, kurioje tikrai nubaido piktąsias dvasias
pavaizduota, daugiausiai arche- ir grąžina sveikatą”. Gintaras,
olog'niais radiniais, Danijos bei kaip stebuklingas vaistas, buBaltijos jūros baseino senovę, vo jau žinomas vėlyvesniojo papradedant 10,000 metų prieš leolito laikais. Viduramžio centKristaus gimimą ir baigiant rinės Azijos garsaus mediko
1,050 metais mūsų eros. Prade- Avicenna žodžiais “gintaras tū
ta mezolitiniu periodu, apiman- rįs galią pralinksminti širdį, atičiu laikotarpį ki 2,700 metų tolintį kordiaką, sustiprinti dvaprieš mūsų erą. Po to, per neo- sias”. Archimedo laikų Egipto
litinį. bronzos, ankstyvojo gele- mediko Serapino teigimu “ginžies irvėlyvojogeležiesapima- taras,pakabintas antskaudumas ypač vikingų veikimo lai- lio,padeda”.Aristoteliškas
gin-

S,.remianti “lėkštė

kurią sukūrė A. V. Roe ir kuri išbandoma
Maltono aerodrome Toronte, Ont. Stambus s:dabrinis diskas matomas dešinėje su pilotu buvo pakilęs 50 pėdų nuo žemės ir išsi
laikė 5 minutes.

Atsiminimų pluoštelis

graviruotų iliustracijų įsidėjo
amerikiečių žurnalas “The niustrator”, plačiau aprašydamas
mūsų dailininko darbus. Dail.
Tričys paskutiniu metu daug ir
sėkmingai d.rba šioje srityje,
Gilindamasis į šią meno šaką,
Chicagos universitete yra išėjęs
trijų mėnesių spaudos iliustravimo klasę. Dail. Trlčys yra gi
męs 1915 m. Liepojoje, Latvi
joje.
• Laimėjo lietuvių orkestras.

Taikos Nobelio premiją laimėjęs domininkonas tėv. Domininkas Pire susilaukia biograrijos. E. P.'Dutton leidykla pasiryio išleisti Hugues Vehenne
knygą "The Story of Father
Dominiąue”. Kaina $4 50. Išleidimo data — balandžio mėnuo.
-

Gotikos katedrų statyba

Viduramžių katedrų statyba
studijuojama naujame leidinyje
"The Construction
of Gothic
Cathedrals: A Study of Medievai Vault Erection”. Autorius
John Fitchen. išleido Oxfordc«
univ., New Yorke, 344 pusi.,
$10.

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GĖLINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių
ir kitų papuošimų
8443 WEST 6Srd STREET
Teief FR 8-0883
PR 8-0834

Geg. 22 d. Gimimo Švč. P. Ma
rijos parapijos Chicagoje mokinių pučiamųjų instrumentų orkestras laimėjo pirmą vietą
PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
Chicagos arkidecezijos pradinių 1
MR. NELSON'
mokyklų muzikiniame konkur- ]
SAVININKO
se. Geg. 28 d. 2 vai. p. p. šis
SAINT CASIMIR
orkestras duoda koncertą para- J
pijos svetainėj. Muzikos mokyMONUMENT CO.
tojas ir vedėjas yra C. Stefan. .
3914 West lllth Street
o moderatorė yra sesuo M. Tho- i
Didžiausias Paminklams Planų
mas. Publika yra kviečiama pa-t
Pasirinkimas Visame Mieste
siklausyti jaunų muzikantų,
Telet — CEdarcrest 3-6335
• Teresė Mondeikaitė, muziVienas blokas nuo kapinių
ko A. Mondeikos duktė, baigusi Rosary kolegiją ir tapusi
maitinimo - dietos specialiste,
dirba JAV Medicinos sąjungoje,
Jai tenka budėti parodose ir dalyvauti medicinos suvažiavimuose. Paskutinių šešių savaičių
TĖVAS IR SŪNUS
laikotarpyje ji tokiu būdu tarMARŲUETTE FUNERAL HOME
nybos reikalais lankėsi Los An
geles, Miami. New Yorko mies
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
tuose bei Texas valstybėje. Pra
2533 We$t 7lst St.
Telet. GRovehitl 6-2345-6
eitą savaitgalį budėjo McCor1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhail 3-2108-09
mick salėje. Chicagoje, suruoš
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
toje vyresnio amžiaus žmonėms
parodoje, maitinimosi - dietos
skyriuje.
EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
-------------Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms,
■
Nau^s būdas išvalyti
krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles

dtnai ne šiųitams ir ne kasdie(AtKelta iš 5 psl )
^uo<^ami- *r ne
pinigus ar
politine jėga pakuopiami. ŠimuNuo 1934 m. iki šiol yra tis, tai ne Argentinos turtingoji ir galingoji prezidentienė Pekas.
taro
pavadinimas “elektron” LRKSA centro pirmininkas.
1935
m.
vyko
Lietuvon
dalyron, kuri ir laikraščius papirko,
Tarp daugelio kitų eksponatų, susidarė iš dviejų žodžių: “tron”
toje parodoje buvo gana daug — Driemonė arba būdas ir vauti Pasaulio Lietuvių kongre- kad jos dorybes augštintų, ir
dirb’nių iš gintaro, pirmon ei- “elek” — ginti. Visa virtinė se, Kaune. Čia jis dažnai kon- pati asmeniškai pas popiežių
lėn neolitinio periodo skyriuje. Europos viduramžio
viduramžio valdovų S1-680 pirmininką p. Skipitį pa- važiavo ir jokio ordino negavo...
Atskiri gabalai įvairiausio at- gmtaro karolius ar pakabeklius vadav°- čia jis patiekė daug Gi L. Leonardas tūkstančių bažspalvio gintaro, karoliai, sag- nešioio kaip amuletus, ginanminčių, kaip gelbėti nyriai neaukoja, nes yra neturtys. apyrankės!
čius nuo susirgimo.
amerikiečius lietuvius nuo nu- tmgas. Tai ir nesuprantu, kaip
tautėjimo, kaip paruošti jiems galėjo tokį šimutį bažnyčios
Pati paroda verta dideFo dė- Senovės žmogui gintaras, it
naujų vadų užimti susenusių ir valdovas pastebėti ir jį ordinu
mesio. Vikingų seni šalmai, meteoro atlaužos, buvo kuo tai mirstancių vietas ir t. t.
atžymėti...
vnač su iaučiu ragais, ginklai neišaiškinamu. Jį intrigavo, steWashingtono įstaigose
Leonardas Šimutis yra bibliolabai priminė mūsų senovės ka- bino “akmens” viduje matomi
Nuo 1940 m. iki šiol p. Si- f'l’as. Pas jį didžiausios krūvos
rių apranga. Bet labiausia: lie- vabzdžiai. Intrigavo to “aktuviui. lankančiam ta narodą, mens” lengvumas, permatomu- mutis yra Amerikos Lietuvių retų lietuviškų knygų, tiktai
įstrigo gintaras. Rudenį, kada mas, ugnies spalva ir jojo čil- Tarybos vykdomo komiteto pir vienos knygutės neturi — tai
pajūrio aukso spalvos smėlis tumas. Neabejotina, iog nuo ta mininkas. ALT delegacijoms va- Banxo santaupų knygutės. Jis
pajuoduoia. ai iūra išrauna plie da. kai buvo atrasta gintaro dovaudamas, lankėsi JAV prezi- ra P^tas, dramaturgas, žurno spalva. kai" tik prasideda “masmetinė” savybė, kuria turi dentūroje Washingtone ir Lietu- naliS^as» organizatorius, kalbė
rinkimas “saulės akmens” — ir mažiausioii to stebuklingo t vos laisvinimo reikalais kalbė- tojas, diplomatas, editoriaių ra
gintaro! Kai rudens audros na- “akmens” nuolauža, gintaras josi su prezidentu Rooseveltu šytoms, organizacijų vadas, ir
judina iūros dusma ir palankus tano it šventas.
' 1940 m., su
prez. Trumanu visad idealistas patriotas. To
vėjas “srerai nukreipia banea”,
Senos lietuv;ų gentys, apie 1946, 1948, 1952 m., ir su prez. dėl lasai idealistas yra nesupasitaikvdavo. ioe žveivs per kurias mūsų eros pirmųjų am- Eisenhoweriu 1953 m. Dėka tų prantamas praktiškiems “patviena rvta surinkdavo net ke- žiu Romos istorikas Tacitas ra ALT žygių, JAV nepripažino ir riota,ns’\ kaip* toks Šimutis per
lis kilogramus gintaro. Tam.
jog jos turėjusios “glae- iki šiol nepripažįsta
Sovietų
lietuvių tautai dirbęs,
1956 m. vien tik dabar lenkų sum”, tą nuostabų “akmenį”, okupacijos režimo. Lietuvių tau- savo jaunystėlę ir sveikatą Lievaldomame buv. Rytprūsių pa- kuris turis savyje tiek paslap- rųjį vadą p. Šimutį, taip kaip ir tuvai atidavęs, sau palocių nejūrų vandenį
jūrvie, per porą dienų, buvo su- tingų savybių, pačios apie gin- Stasį Piežą, asmeniškai pažino- pasistatė: ir tūkstantukų atsarGeneral Electric išrado nau- |
r’nkta net kelios tonos gintaro! tara yra sukūrusios gražiaus:us jo Chicagos kardinolas Munde- gai nesusikrovė. Deja, taip yra. ją būdą išvalyti jūrų vandenį ir
Baltijos iūra rudenį yra dosni padavimus, legendas. Jiems gin- lein ir kardinolas Strich, dau
_______ __
padaryti jį geriamu, ir tai atgintam. bet su viena sąlygą, taras, tai likučiai nuostabių rū- gelis JAV senatorių, kongresliekama pigiu būdu. Vanduo
kad rinkėjas gintaro rinkti atei- mų, kuriuos Jūrų Gelmių vai- manų ir kitų įtakingų žymesnyKRONIKA
“išgarinamas”, bet jo never
tu dar prieš švintant! Jei rin- dovas buvo pastatęs savo dūk-. bių. Tokios pažintys praveria
dant, o mažylėmis dulkelytėmis
kėjas nepasiskubina, pramiega, rai Jūratei ir kuriuos žaibam i L. šimučiui daug durų ir padeLietuvos operos solistai —
ištaškomas besisukančių ašme
jūra vėl atgal pasrma visa tai, suskaldes į skeveldras, kai Jfl- da pavergtos Lietuvos laisvini- Jadvyga Vencevičaitė - Kutkienų. Special ai paruoštas filtras
ką naktį buvo išmetusi.
rate prieš savo tėvo valią pami mo pastangoms.
nė ir Aleksas Kutkus išvyko ilsu tūkstantinės colio dalies sky1943 m. buvo vienas iš BAL- ^°n kekon®n P° Europą. Abu juį^mjs išskiria druską ir kitas
Baltija nuo amžių išmeta į lo liekną Baltiios Jūros žveją
krantą gintarą. Iš čia plačiai K3stvt
?; W P, ilis..; “*>• buvusi
.... ...
..
Fo organizatorių, gi 1943—1948 U S0" ai ye^eranai yra išgy- prjemaįšas iš vandens. Iš kiekyra pasklidusi nuomonė,
nuomonė, jog ™įa ^a- tad ™ra
centro direktorius. Kadangi tuo Venę AmenkoJe aPle 10 met^ vieno 100 svarų jūrų vandens
toji jūra esanti vienintelė gin- f™Z1Us. V1S ne^aie^a ls*
’jpačiu sykiu L. Šimutis buvo ir lr’ Jaus» amieSl nuostabiai stip- paruo§iama 42 svarai geriamo
taro “kasykla”! Tačiau, tikru- šluoti savo dugno nuo tų JuFederacijog centlQ sek_ • nos sveikatos, pasiryžo aplan- vandens
moję, taip nėra, jau nekalbant ratės pilies skevel rų.
.retorius, o ALRKF priklauso
gimines Lenkijoje, ir vėVardų puokštė
apie į gintarą panašius suakapri^gasis gintaras nenu- prįe The National Catholie Wel- liau Pavažinėti P°
okietiją,
Vietnamo pasiuntinys Anglimenėjusius sakus: rumenitą ar- stoia trau 1 emesl žmonių ir £are Qonference Washir,gtone, PrancuziJ4 ir Italiją, aplankyti
ba rumunų gintarą; kamforą mūsp la’kais'
o to NCWC galva buvo Chicabestus, jaunystės K>je Ngo Dmh Luyen tun de
TCai Vunu
___ 1____
__oimf fitiiln
inirm kurių
varnaivardai,
lic
be
— kvepiantį gintarą, randama ■“tikslais”T• Kai
kurių Panalhin
Pabaltijo gog kar^ojag tai nesunku bu. draugus ir _vietas,
kur skraidyšimt titulų,
Bavarijoje - eosmitą: neturiu- archeologų teigimu, Baltijos ju-^ L
.§ kar(&olo
davo atostogų laikais po sunkių Aviškai išvertus, yra tokie:
Vyšnios Pumpuras, Harmonin
tį savyje sieros Meksikos reti- ra: .n^al „S!™al ’ ?ai 7™ maldauti, kad NCWC gelbėtų atsakingM °Peros sezonų. Po
ga Muzika, NuostabūsDebesys,
pnes
kokius
sesius
tukstan_
.
____
__
.
_
,
___
pusmečio
kelionių,
abudu
meninitą ?r tokį pat randamą gana
nelaimingus
lietuvius tremti'
čius metų, buvusi paprastu.„ d;- nius, skurstančius Vokietijoje ninkai žada grįžti vėl į Chicagą. Skaistus Daimantas, Jado Spal
plačiai Sacharos dykumose ar .... . . ,
ba rytų bei pietų Azijos ginta- e 1U ežeru, aip ^ a ar yra as
Austrijoje. Tad visi lietuviai Jadvyga Vencevičaitė ir Alek- vos Orchidėja, Žibanti Vyšnia,
rą, kiek drumzliną burmitą. P;1OS,f,r iTa,?. •’uros ‘ 6
DP. atvykusieji į Ameriką NC- sas Kutkus yra buvę vieni iš- Debesio Kregždė, Vyšnios Ša
kelė, Aušra. Auksinė Orchidėja.
Vandenyno prasi- Airr, —_ ±_ kiliausiųjų Lietuos operos solisJuk ir pats Baltijos gintaras, nis Atlanto
per
^kaeerraka
bei
WC
P
rotekci
3
a
’
Platėtų
žino.
.
įr neužmiršti kai ui
.
tų ir savo repertuare turėję besukcinitas, randamas ne vien tik veržimas per .KagerraKą nei
r
Kattegatą iš to ežero padare ,
veik visų Lietuvoje statomų Austrų žurnalistinė premija
pietiniame Baltijos jūros pa
ko.
Valstybinė austrų premija už
kraštyje — Lietuvos, Vokieti jūrą, drauge pakeliant jo van
1945—XI—29, 30, XII- i * operų pagrindinius vaidmenis. nepaprastus spaudos darbus
jos, Lenkijos, Danijos pajūry dens lygį ir užliejant daugelį Chicagoje buvo sušauktas didy- Amer’koje Aleksas Kutkus yra
pakrančio anų laikų sodybų.
;s Amerf
,ietuvi
. parašęs savo operinės darbuo jaunimui buvo paskirta dr. Seje, bet ir Europos kontinento
ppui Kaefer, rašusiam straips
--------- * _ i tė« prisiminimus “Dainininko
viduryje, Narevo upės viršūnė Tų archeologų manymu, gin- ___
sas,
Congress viešbutyje. Jam
nius “Salzburger Nachrichten”
taras ka’p tik galįs duoti į tą
je, kur prieš 100 metų veikė ko
vadovavo L. Šimutis pakaito- da^a”’ kurie yra su dideliu dėlaikrašty. Premijos dydis —
“klausimą” atsakymą. Patvirtikia 60
- ęįmonių,
—~~ besiverčiančių
- --------- —y nimu tog hipotezlg laikomi fak- mia “su“ kitų sriovių vadais. Be ' mesiu visuomenės skaitomi.
5.000 šilingų.
gintaro mkasunu. Savo sudėt,kitų žymiųjų amerikiečių .-ei
• Edvardas Kubaitis, sūnus
mi tai buvo tas pats Baltijos b-artaicp
. n<*arif>mnnai
v.
■ kintojų,
į
Edv. Kubaičio,
kadaise
neabejotinai- buvusio
^°JW
Mivnani i kin
***
VWJ'*• ’ t šio kongreso vieną laikraštininko
Vokiečių dramos premija
gintaras.
žmogaus rankose, nes jau ap- posėdJ teikėsi ateiti Chicagos bebaigiąs Marianapolio ParuoVokiečių Gerhard Hauptman
pasižymi premija buvo suteikta trims
Gintaras, kaip jau ir toji pat dirbto ir Baltijos išmetama į kardinolas Samuel A. Strich, šiamąją mokyklą,
“Vikingų” paroda rodė, buvo pav;ršių tik dabar.. Tiesa, tokių kuris savo šaunioje kalboje tei- moksle, yra garbės sąraše, yra dramaturgams: Mattias Braun,
žinomas giloje senovėje, Buvo ra(jinįų nėra daug. Tiesa, tokių j k® dau£ v’lč’ų lietuviams trokš- vienas iš redaktorių mokyklos Richard Hey ir Hermann Moers.
.
, •
____ ! tantiems Lietuvai laisvės
laiUraSAin
laisvės.
rašyta ir pasakota, jog “ant tų
laikraščio “Golden Vnirrkf
Knight””, to:,.
taip Visi trys gavo po 5,000 DM.
rastųjų
gintaro gabalų orna

okeano salų sakai nuo medžių mentika rodo, jog jie kadaise
gi
yra
prezidentas
studentų
Ra Premijavimui buvo prisiųsti 372
Nesuprantamas...
nuteka, užtat j;e ir vadinami buvo jau naudojami kaip amu
dijo klubo.
rankraščiai.
Savųjų tarpe jis ne pranašas.
succinum. Tie sakai, saulės šili letai, papuošalai ir namų apy
moje tirštėja, suakmenėja. Vie vokos dalys (verpimo rateliui). Daugeliui L. Šimutis net nesu
ni jų yra raudonos spalvos it Jūros dugnas nelengvai at’duo- prantamas. Net ir man daug
DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ
šafranas, kiti liepsnos atspal da žmogui savo paslaptis, ta kas neaišku.
1937
—
II
—
16
Lietuvos
valsty
DIRBTUVĖ CHICAGOJE
vio. Gi kai nukrenta arti jūros, čiau sugretinimas didesnio kiePirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite!
bangų yra nuvalomi ir krantuo- kio tokių radinjų gaj įr padės bė suteikė L. Šimučiui augštąjį
........
„ r,.,,.. Gedimino III-jo laipsnio ordeną.
se pasirodo...”
išaiškint' senu amžių Pabaltijo'
.
J
\
John Savickas
.
,
...
,
..
.
'Tad nesuprantu, kaip galėjo
Finikiečiai jau VIII amžiuje žmonių tragediją, kai. jūra
juos
Monuments
prieš Kristaus gimimą vertėsi gu vjsa manta staiga prarijo, tautininkų režimas duoti ordiną
tokiam
užkietėjusiam
krikde

11849 So. Kedzie
gintaro prekyba. Apie tą preky-1 Gintaras šiandieną ir Europomui
ir
dargi
net
ateitininkų
Chicago 43, III.
bą Homeras mini “Od sėjoje’. je vertinamas brangiau nei si“
Kęstučio
”
korp!
nariui.
Kaip
Ekspedicijos gauti stebuklingą dabras.
Jūsų pasirinkimui diL.
Šimutis.
džiausiąs
rinkinys ga- j
akmenį, “kuris nubaido piktą-1
______
tavų
pavyzdžių.
1952
—
VI.
Chicagos
kardino

sias dvasias jr grąžina sveika-' — Prie kiekvieno lopšelio,
Dėl susitarimo (appointment) gaiite pašaukti kiekvienų laiku
tą”, keliaudavo nuo Romos per kur šviesą pamato Išganytojas las Strich iškilmingai įteikė L.
Telefonai: BE 8-3632 arba BE 3-4718
Brennerio tarpukalnį link Jut- — pasaulį išganančioji idėja. Šimučiui iš Romos popiežiaus
Atidara kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. rvto iki 5 v. vak.
landijos arba per Moravos Va r- stovi ir jautis, kuris ramiai Pijaus XII atsiųstą ordiną “Pro
-H. Heine Bedėsią et Pontifice”. Tokie ortus Kuršmarių link.
sau ėda.

Petkus

ne b k laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti
kapus Jūsų artimųjų.

3942 W, IIIMi SI., PR 9-1355 ir 9-1356

J. F.9EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IK NAKTĮ

Laidotuvių Direktoriai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių

Laidotuvių Direktorių Associscijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
SS07 LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18th STREET

Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ

Tek COnimodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
Tel. YArds 7-1188—1189

3819 S. LITUANICA AVĖ

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ, CICERO, ILL.

Tel. OLympic 2-1008

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET
2314 W. 23rd PLACE

Tel. KEpublie 7-1218
7ei. Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th AVENUE

Tek OL 2-5245 arba TO 3-9687

DRAUGAS, šeštadienis, 1961 m. gegužės 27
Danutė Lipčiūte

1

PER NAKTĮ, ŠALTĮ IR VIENATVĘ
Savais delnais, o Dieve, apgožęs
neši lyg žvakės liepsną trapią
per naktį, šaltį ir vienatvę!
Ir vėjai nučiuožė žemyn,
lyg rasos saulei įdienojus.
Aplink tyla kurti ir žmonės nebyliai.
Ir aš pati lyg gęstanti anglis
prie Tavo koją su sielvartu didžiu
ir mįsle neatsakoma
apie žmogaus rytoją,...

Redaguoja ST. SEMENIENE, 3321 S. Halsted St.. Chicago 8. UI.. Tel. CLiilside 4-5665; VI 7-0618

Žodžiai iš tylos pasaulio

mieliausia, teisingiausia šalis.
Savo ilgą, sunkų gyvenimą už-

Didžiausios teisės, kokias tik
moterys galėjo išsikovoti pa
saulyje, yra šiame krašte. Ta
Senatvės našta
čiau yra moterų, kurios mano,
Tą gyvenimo naštą jis ypaJAy motcrys neturi
tingai pajuto, kada prieš 2 me-'
teigjų sp
Pagal dau. _

(Besiartinant Kapinių Dienai, a. a. Antanui Kasakaičiui našta”.

atminti)

MARIJA KASAKAITYTE, Chicago, DI.

Nemune, mano Nemune, Tau
dainuoju, Tave šlovinu, Tave
garbinu!
Nemune, į Tave lietuvio šir
dis linksta ir siela veržiasi: nes
Tu jautrus, mūsų tėvas, o mes
ištikimi Tavo vaikai!

Moterų teisės JAV

gyvenimas

Dalis sielos pasauliui, kita — , ’us rietelco gyvenimo draugės gejį motery organizacijų pra-1

ir kada sulaukė 90 metų. Jis
skaitė “Drauge” straipsni “Ant.
Prisimena man anglų rašyto-.Kasakaičiui 90 metų” skaitė ir
jo žodžiai, kuriais jis dėkoja verkė Paskui paklausė manęs:
Dievui už tai, kad jam davė “Ar žinai pasaką apie auksmę
sielą, kurios vieną dalį jis pa- žuvelę ir žveją? Tai, va, žmoaukojo pasauliui, o kitą myli- gui senatvei palieka tik sudužęs
Nemune, mūsų vandenų ka-i mai moteriai. Tėvo pasaulis bu- laivas kaip tam žvejui”
Ir dar pridūrėraliau, Tu toksai didis, galingas1 vo Lietuva. Ir tai didelei meilei
_ Gyvenimas tai bala bet
ir puikus. Tu kaip svajonė gra- jis sudėjo visą savo gyvenimą
brisdamas per ją žmogus nežus, kaip miela, mylima merge- ant jos kapo.
lė!
Pernai, sėdint mums tarp ru- privalo susipurvinti
Nemune, mano Nemune, Ne- dens gėlių, jis dėstė man savo Brangiausias palikimas vaikams
— geras vardas
mune numylėtasis, Tavo bangų įdomią teoriją apie moteris ir
ritmu lietuvių širdys plaka, į gėles.
...Jis pasitraukė iš gyvenimo
krūtinės meile tvinsta. Tau ir
seni, ir jauni himnus gieda, Ta
ve šlovina!
Nes Tu( Nemunėli, ir Lietu
va, mūsų tėvynė brangi — tai
viena!
Tie žodžiai apie Nemuną, pil
ni tėvynės ilgesio ir meilės, tai
lyg testamentas, kurį parašė
Antanas Kasakaitis paskutiniai
siais savo gyvenimo metais.
mylimai moteriai

nešimus, atrodo tai esanti tikra
Uesa
ne t

Tik neatvožk delną, o mano Dieve,
tik nešk mane lyg žvakės liepsną trapią
per naktį, šaltį ir vienatvę!

Juokinga, o vistiek įstatymai

Richard Hyman praleido visą
• New Yorke teisėjas paskelParuošiama Amerikai — “Supa
rimi”u°lancl1įva y
Js a y- savo gyvenįmą( bevartydamas bė, kad, jei dvi moterys kino kuota eksportui”, taip originaliai
mU’
Pa
16 ? amerikiečių įstatymų knygas ir teatre užpakalyje sprendžia, ko- pavadino ir pavaizdavo prancūzų
m°
r°S rUSies pi 16 e'
surasdamas tikrų absurdų įsta- kiu būdu pasibaigs filmas, ga- modelė Janine Nelsen šį vienin
telį metodą pademonstruoti Pa
Žinoma, viskas pareina, ku- tymuose. Juokingiausius įstaty- Įima atsigrįžti ir garsiai tris ryžiuje naują trumpą pavasario
rioje valstybėje gyvenama. Ne- j mus paskelbdavo spaudoje, o kartus pasiųsti kokį šūkį jų ad- bei vasaros plaukų stilių. Prieš
Janine išvykstant j JAV, pasku
vadoje moteris turi turėti vy- karikatūristas Otto Soglow juos resu!
tinį patikrinimą atlieka plaukų
Prekybą. Texas valstybėje ji tu- pavaizduodavo karikatūrose; jie. • Kentucky įstatymas drau- šukuotojas Henry Prevost.
turėti savo vyro sutikimą, jei du abu ištisus dešimtmečius džia žmonai pajudinti baldą naji nori Par<^u°ti kilnojamą tur- ’ juokindavo amerikiečius. Dabar,' muose be vyro sutikimo.
Moterų pasaulis
Moterys nori dabartinį kon- j surinkęs pačius juokingiausius,’ . South Carolina valstybėje,
★ Lietuvos Dukterų dr-ja,
?resą Palenkti priimti Lygių jis sudarė knygą “It’s Štili the be mokyklos direktoriaus suti
Teisių nuostatą, kuris panaikin-, Law”, kuri bus išleista gegu- kimo, neleidžiama elgtis nepa kuriai vadovauja Bronė Dikitų visus tuos įstatymus, var- į žės mėn. Kelias ištraukas iš tos kenčiamai mergaičių mokyklos nienė ir Korp! Giedra, kuriai
pirmininkauja stud. Indrė Pažančius moterų teises.
1 knygos duodame čia:
kieme.
liokaitė, aktyviai prisidėjo prie
• Pagal Virginijos valstybės
Logan
apskr.,
Colo.,
yra
neLeonardo Šimučio akademijos
Lankai ir strėlės paplito
įstatymus, vyras turi teisę: ,ega]”-pabu:jaoti mot;rį> jai
— banketo suruošimo, kuris
Britanijoje
“duoti pipirų" savo žmonai tiek miegant pirma jos neprikėlu«.
įvyks rytoj: priiminės svečius
Vis daugiau ir daugiau britai, savo namuose, tiek viešai su
* Negalima kutenti mergaites ir juos vaišins. Taipgi Chica
ypač moterys, grįžta prie se sąlyga, kad jis barsis žemu baigos Aukšt. Lituanistikos mo
Nortone, Va.
ro leidimą, jei ji nori atidaryti su, negarsiai.
I
kyklos direktorė Alicija Rūgy
1 noviško sporto — šaudymo su
• New Mexico valstybėje įsta* Chvensboro, Ky., draudžiatė suorganizavo mokyklos auk
strėlė iš lanko, praneša anglų tymai skelbia, kad žmona turi ma moteriai nusiprkti naują
lėtines tam pačiam tikslui.
spauda iš Londono. Moterys sa- teisę tikrinti vyro kišenes savo skrybėlę tol, kol jos vyras ne
★ Rita Durickaitė ir Marija
ko, kad tas sportas labai svei- pačios malonumui, kiek tik jai pasimieruos pirma.
Gili meilė Lietuvai ir jos
Eidukavičiūtė baigia šiais me
kas figūrai.
patinka.
_________
žmonėms, meilė visam, kas lie
tais
Annhurst kolegiją aukš
tuviška, buvo jo viso ilgo gyve
' Britanijoje dabar yra 12,000 i * Mexicoje,
Mo., yra nusi„
šaulių arba du kartu daugiau,kalstama įstatymams, jei priApskrita dešrele Amerikoje tais pažymiais. Abidvi žada
nimo kelrodis ir jo turinys.
i negu jų kovojo didžiojoje 15 saikinta moteris (juror)mezga i Dešrelė, smarkiai amerikiečių studijas tęsti toliau, siekdamos
Gražiosios Lietuvos praeities
liudininkaivienas
paskuikitą Mergajtėsstovyklautojos, seselių (Nekaltai
Prad. švč. P.Marijos) šimt. kovoje Agincourte, Pranteism0 saleJemėgiama ir palikusi tautiniu magistro laipsnio.
apleidžia mus,nusinešdami
su globoježygiuoja palei ežerąDainavos stovykloje, šiosstovyklos nau- cūzijoje. 1945 m. buvo vos tik
* Floridoje sodinama į kalė-valgiu, vardu frankfurter, imi★ Studentės putnamietės, gy
savim didelį pergyvenimų ir at- Į dai šį vakarą Marijos Aukšt. Mokyklos salėje ruošiamas Čiurlionio 1Q šaulių klubUi dabar jų yra
už pasamdymą kaimyno gravo į JAV iš Vokietijos prieš venančios mūsų seselių vedama
siminimų lobyną.
500.
virėjos.
; 57 metus. Per visą tą laiką ji me mergaičių bendrabuty, pa
•
Montgomery,
Ala.,
yra
prieš
I išlaikė žinomą pailgą formą. Da- sižymi dideliu pažangumu moks
.... a
.
..
.
,.
Pats sportas sumodernėjo.
Nemirštamas testamentas
Moterys, kaip gėlės, kiekvie- , visų mylimas ir gerbiamas, pa-1 jęors a sirėd žalia uniforma įstatymus vartoti keiksmažo- bar viena Brooklyno, N. Y., le: net šešios iš aštuoniolikos
Gyvenimo tempo vejami, ne- na turi savo spalvą ir kvapą...” j likdamas vaikams skaistų ir
kaip senovės šauliai turėjo, bet džius, piktžodžiavimus moteris maisto bendrovė pradėjo daryti buvo Annhurst kolegijos gar
turime laiko su senais žmonė Ir užbaigė žodžiais. _ Gerbk i gryną, kaip krištolas, vardą, strėlės yra modemiškos iš aliu-! kompanijoje. (Šiam “juokia- apskritą dešrelę, maltinio, vadi- bės sąrašuose: R. Čepulytė, R.
mis pabendrauti, išklausyti jų. moterį ir ji tave gerbs. Kiekvie- į o tai yra brangiausias paliki- minijaus ar plieno, o lankai — gam” įstatymui,
greičiausia namo “hamburger” formos, Durickaitė, M. Ęidukevičiūtė,
Tylos karalystė priglaudžia nas mano gyvenime laimėjimas mas.
plieno, su preciziniais nuotolio pritartų viso pasaulio moterys! Bendrovė įsitikinusi, kad nau- j A. Kucinaitė, A. KvietkauskaiSvetimoje žemėje su iš Lietuvos
juos, bet iš tos tylos išgirstam' buvo per moteris”,
Red.).
išmatavimais.
jos formos dešrelė bus patoges- tė ir M. Saulaitytė.
atsiųsta plotkele rankose
žodžius, kurie skamba garsiau, | Moteris apie mūsų krašto
_______ nė valgyti. Tą naują produktą
★ Putnamo Katalikų Akade
negu jiems gyviems esant. Jie,
didįjį darbuotoją
Metų našta slėgė jį, slėgė jį gyvenimą. Tačiau per paskuti- muose, esą, nuobodūs. Jų ne- Pavadin° Franks - in - the
miją
šiais metais baigs dešimtis
spindi ir šildo mus, kaip saulės Sužinojus apie Ant. Kasakai- mintis apie tolimą dar kelionę,
niuosius metus man buvo pasiū- įmanoma atskirti vieno nuo ki- : R°und”
lietuvaičių: Eglė Gorytė iš
šviesa.
čio mirtį, viena moterų, apie ir nors šviesus jo protas veržė
lyta bent 10 serijinių vaidini- to.
Montrealio, Nijolė JaŠkulytė iš
Gėlės, padėtos ant kapo, greit kurią jis man minėjo, pirmoji si dirbti, bet jo jėgos išseko,
Ar deimantai mažina
mų svarbiausios rolės ir aš atPagaliau, esą, ne jos reikaDetroito, Nijolė Kijauskaitė iš
suvysta, bet palieka tai, kas parašė iš Lietuvos:
kaip išdžiūvęs šaltinis.
piktumą?
sisakiau nuo visų.
las atsiprašinėti už televizijos
Clevelando, Marilė Kolytė iš
amžina: tai žodžiai, atspindys
“Už a. a. Antano, Tavo Tė
Jos atsisakymo priežastis — vidutiniškumą. Tai esanti gaSenovėje buvo manyta, kad Chicagos, Gražina KulikauskaiPalaidojom
jį gruodžio 24 d.,
jų minčių, jų nemirštamos bū- Velio, vėlę pasimeldžiau iš atdeimantai pagydo įvairias ligas, tė iš Brooklyno, N. Y., Regina
Kūčių dieną. Į randas įdėjom ji nenorinti vaidinti “kaubojų” mintojų problema.
tybės dalis.
siųstos maldeles. Vaisingas ir, .
,
a
filmuose
ar
kokią
išsigimėlę.
Joe Hyams, “Sun-Times” žur- o ypač užkrečiamas.
. ,.
.
.
.
jam plotkelę, atsiųstą iš LietuMilaševičiūtė iš Long Isiand C.,
Mirusieji beldžiasi į mūsų ,kurybmgas
buvo jo gyvenimas.
_. ,
, ,
nalisto paklausta, tai kodėl ji
Deimantai anuo metu vaiz- N. Y., Kristina Neniškytė iš
vos,
sų
rūtele,
įspausta jame.
širdis stipriau, kaip gyvieji, pri- Dirbom drauge ir daug drauge
esančios absoliučiai tuščios. Ir dirbanti televizijoje, jei ji esan- davo kuklumą ir nuoširdumą. Venezuelos. P. A., Laima Ra
imkime juos, nes tai vienintelė praleidom laiko. Jo būdo bruo— Ilsėkis, tėte, ir sapnuok,,. .. ...... ,
■ A. , , .
. . .
.. ,
..
.. p
..
’
r
, tie tipai net nejuokingi. Jau po ti tokios menkos nuomones apie Užtai pas romėnus buvęs pa gauskaitė iš Elizabeth. N. J.,
vieta, kur jie dar gali gyventi, žai buvo gražūs. Ramus, darbš- amžiną sapną: apie numylėtą1 , ......
., . , _ . __A
V J
. dviejų epizodų jai nusibosta bu-i ją, Rūta atsakiusi, kad reika- protys vedybų ceremonijose pa Vida Strazdaitė iš Roselle, N.
Kada paskutinį kartą pazvel- tus, įsitikinęs savo minčių ir Lietuvą, žalių rūtų kraštą, apie .. - ,.
.........
...
. . _
•
vo;
..
. .
11
•»’
F ti šnekia, malonia ir visai kvai- lingos lesos pragyvenimui. Te- sikeisti deimantais. Esą, dei J., ir Laima Žarskutė iš Brook
giau į tėvo veidą, kai amziny- pažiūrų teisingumu, ir ypač my- svajotą Nemuną,
la.
i levizijoje gerai apmoka, o ir pa- mantai sumažindavo piktumą ir lyno, N. Y.
bės atspindys apšvietė jį, jo lįntis Lietuvą. Tai vienas mū— “Nes tu, Nemunėli, ir LieDėl vyrų Rūta pasisakė pana- čiai galima daug ko pasimoky- palaikydavo gražų sugyvenimą
veidas susnindėjo visam savo sų krašto didžių darbuotojų. |tuva, mūsų tėvynė brangi — §ia} ir -ie serįjįnįuose vaidini- ti.
★ Mag:stro laipsniui v^a is’tarp vyro ir žmonos.
grožy, didingam ir ramiam jam Lietuva buvo gražiausia, tai viena”.
giius
;os (iš dvvlikos Annhurst
r
toks, koks jis buvo visą gyveni- ----------------------------,
kolefriia baisais’'u
Putnamo
mą.
bendraburiečiu): R. Žukaitė. D.
KILMONYTĖ APIE FILMUS,
v?eraitvtė ir E. kfariiošifitė.
Vargano gyvenimo sūnus —
didingas ir kilnus

TELEVIZIJĄ IR HEROJES

Flona Mariio5iū<ė, nems? ?5te-

kėūi«i

Plačiųjų Lietuvos laikų vaikas,
vargano gyvenimo sūnus, jis
turėjo savyje didybę ir kilnu
mą. Niekad nenukrypo nuo sa
vo didžio idealo — Lietuvos.
Niekados nenusilenkė svetimie
siems dievams, nors didelę sa
vo gyvenimo dalį išgyveno sve
tur.
Romantiška Lietuva turėjo
jame savo užtarėją — ištikimą,

Neseniai amerikiečių dienraš benkščių (mink) gaubtu, už
tis “Sun-Times” paskyrė visą klausta apie Eich’mano filmą,
puslapį lietuvaitei aktorei Rū pasakiusi:
tai Lee - Kilmonytei. Ir tai jau
“Nekalbėkite man apie tą fil
nebe pirmą kartą. Kiek anks mą, man nemalonu. Jei gamin
čiau sekmadieniniame to dien tojai būtų buvę pakankamai są
raščio numery buvo platus in- žiningi pripažinti, kad tai eksterview su Rūta.
plotac'nis filmas, būtų buvę pui
Vadindami ją “Rūta Lee of ku. Tačiau jie nas’elgė, lyg atTV”, rašo: “Rūta Lee yra vie rod^du. jog filmas bus įdėtas
na pusės tuzino rinktinių Hol- į laiko kapsulę. Ir tai baisu”.
lywoodo aktorių, kuri, atrodo, I
nepalaužiamą.
Rūta apie tuščias moteris
Gyvenimo audros rovė aplin vaidinanti visuose telev’ziios
Laikraštininkas
atvaizdavo
kui aukščiausius medžius, jis gi vaidinimuose. Per paskuriniuoišdidžiai stovėjo, kaip ąžuolas sius penkerius metus ji turėio Puta kain jauną moteri su stip
miško pakrašty, nesvyruojan roles 500 telev. vaidinimu, vaiz riomis. rimtomis pažiūromis. Ji
tis. nepalaužiamas gyvenimo duodama naivias ir trag’škas prisipa'ino televiz;joje vaidinu
moteris, komedijose (i; dalv- si jaunas gražias mergaites,
audroj.
Jis šaknis giliai buvo ileiHos vauia komedijoje “Brinkinę un kain kad visos mergaitės tele
į Lietuvos žeme. ir iš ten jis sė ^uddv” pirmadienio vakarais) vizijoje: graž’os ir tuščios.
mėsi savo širdžiai maisto visa bei rimtose dramose Ji taipgi Klausiančiam pasirodė, kad Rū
ta nemėgsta televizijos, bet ji
i gauna roles ir filmose”.
gyvenimą.
rtsakė:
Anot
korespondento.
Rūta
:
’
aIr ta gili tėvvnės meilė, kur'
— 2'noma, kad aš mėgstu
de*»* jrme, darė jį visuomet v'nea. iauna randonskruostč
televiziją.
Iš jos aš gaunu praapsirengusi baltai su šviesiu že
jauną.
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Yale unbrprsiteto

Va’šnio, nafi

knlnorpn’p ir rpnrriqqi dok-

j ♦nratui. rašo d’sertacb'a.
— - —
Kumpis tešloje

Rnta I^ee-Kilmonytė per paskutini savo vizitą
vių Moterų klubo garbės pirmininke) ir Adele

Chicagoje su Juze Daužvardiene (Chicagos LietuMikšiene (klubo pirmininke).

Tešlai imama y2 sv. miltų,
1 puodukas riebalų, druskos,
šiek tiek rūkštaus pieno (gali
ma ir vandens). Padarome teš
lą. Paimti gražų gabalą virto
kumpio. Tešlą iškočioti neplo
nai. Ja uždengti kumpį ir sudūrimus palikti apačioje. Viršų pa
puošti tos pačios tešlos “gry
bais”, “lapeliais”, t. y. iškočio
jus plonai tešlą formelėmis iš
spausti norimus ornamentus.
Kepti lengvam karšty iki gels
vumo. Duodant j stalą piaustorna kartu su tešla — plokštė
mis.
Tinka rūkščios uogos: bruk
nės, spanguolės, kepti obuoliai.
Stef. Stasienė

