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LAISVĖJE GYVENANTIEMS LIETUVIAMS 
M. Vaitkus 
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Kultūrine ir politine kova del Lietuvos 

Sukaktuvininkui Vliko pir
mininkui M. Krupavičiui bu
vome, be anksčiau minėtų, nu. 
siuntę dar vieną klausimą: 
"Koksai būtų Jūsų patarimas 
lasvajame pasaulyje gyvenan
tiems lietuviams". Čia ir de
dame jo atsakymą, tuo už
baigdami šį pasikalbėjimų cik
lą. — Red. 

Mūsų gyvenamasis laikotar
pis atneša mums savo uždavinių 
ir veiklos charakterį. Vyriausias 
jo atneštasis uždavinys — l a i s 
v i n t i L i e t u v ą . Tas užda
vinys šiuo didžiųjų Lietuvai ne
laimių metu kiekvienam pado
riam lietuviui patriotui yra šven 
ta pareiga. Dievo tarnyboj — ar 
valgom ar geriam ar ką kita da
rom — visa Dievo garbei turim 
daryti. Lietuvos gi tarnyboj — 
ar valgom, ar geriam, ar ką ki
ta darom — visa Lietuvos lais
vei turim daryti, Dievo pagal
bos pasiprašę. Tokio dydžio ir 
sunkumo bei svarbumo tikslai 
be Dievo palaimos nepasiekiami. 
Tad mūsų vyriausias žemiškoj 
tvarkoj obalsis — v i s a Lie
t u v a i . 

Total-iė kova del Lietuvos 
išlaisvinimo 

L i e t u v o s l a i s v i n i 
m a s y r a p o l i t i n i s dar
bas , vadinasi ir mūsų visos 
veiklos charakteris yra politinis. 
Bet šiuomi nenoriu pasakyti — 
pirmiau politika, o paskui visa 
kita — menas, molcslas, lietu
vybės išlaikymas, knygos, laik
raščiai ir 1.1, ir t.t. Ir politika, 
ir visa kita eina kartu į tą did
žią, žūtbūtinę ir šventą kovą už 
brangią tėvų žemelę ir už kry
žiuojamą ir naikinamą lietuvių 
tautą. Įvairių ginklų rūšių pa
saulis žino. Kiekviena šių rūšių 
turi savo skirtingų uždavinių ir; 
taktikų. Tačiau, kai einama ko-| 
von su priešu, visos tos rūšys 
eina kartu į frontą prieš vieną 
priešą ir visos jos suderintai at-, 
lieka savo uždavinį, kad ir skir
tingais būdais ir keliais. Taip 
lygiai ir visi lietuviški organi
zuoti vienetai, kad ir su skirtin
gais uždaviniais ir keliais stoja 
į bendrą suderintą politinę ko
vą su mūsų aršiuoju priešu — 
Maskvos maskolium. Mūsų kova 
už tėvų žemės išlaisvinimą yra 
totalinė. J ją turi būti sutrauk
tos visos jėgos. Visos mūsų veik 
los turi būti nukreiptos tan po-
litinin tikslan; bet kiekviena jų 
atlieka savo uždavinių ir takti
kos ribose. 

Maironio palaikoma kovos 
ugnelė 

Nežinau ar kas mūsų didįjį 
Maironį pavadino Lietuvos lais-
vintoju. O tačiau jis toks buvo. 
Aš neabejoju, kad jis savo žaviu 
žodžiu mūsų laisvinamai veik
lai daugiau padėjo, kaip kitas 

• savo tiesioginiu oolitiniu darbu. 
Maironis ir šiandien palaiko mū
sų širdyse tą šventa kovos ug
nelę ir kovai reikalingą ryžtą, 
bet Maironis šiandien mums yra 
gyvesnis už įo laidotojus. Jis 
aniems laikams kovos programą 
nustatė. Į kovą, į kovą, kaip 
Dievas įsakė, o paskui žadino 
imti arklą, knygą, lyrą ir eiti 
Lietuvos keliu. Kovos progra
ma suformuluota tiksliai, kaip 
gero stratego, ir nėra ligi mūsų 
laiku pasenusi. 

Tiesa, ji buvo anų laikų sąly
goms pritaikyta. Mūsų ir sąly
gos, ir galimyoės daug plates
nės, bet tas, kas pasakyta tinka 
ir mūsų laikams — pirmiausia 
kova, kaip Dievas įsake, paskui 
tos kovot priemenės — įvairios 

rūšies kultūrinė veikla. Kaip ge
rai Maironis suprato ir įvertino 
kultūrinės veiklos politinę reikš
mę ir jos vaidmenį Lietuvos lais 
vinimo darbe. Dėl to su juo nie
kas nedrįs ginčytis. 

Kultūrinės veiklos politinė 
reikšmė 

Plačiau, lygiai gražiai, tiksliai 
ir teisingai kultūrinės veiklos 
politinę reikšmę Lietuvos lais
vinimo darbe nupasakojo ir A-
loyzas Baronas. Savo straipsny
je "Pakinkytas tikras arklys" 
(Draugo kultūrinis priedas 1955. 
VIII.20). Jo teisingu teigimu 
Lietuvos vardui išlikti gyvam 
"viena gera knyga, vienas pa
veikslas Chicagos ar Paryžiaus 
menininkų parodose, vienas ma
lūnas sušoktas televizijos pro
gramoje, viena lietuvio kompo
zicija, sugrota simfoninio or
kestro" daugiau padeda negu 
kokios politiniais tikslais pasa
kytos mažavertės kalbos; aš dar 
pridėčiau — ir veiksmai. 

Bendruomenės uždavinys 
Iš to aiškėja kokį didelį ir at

sakingą uždavinį, o kartu sėk
mingą politinėj kovoj už Lietu
vos lr.isvę priemonę savo ran
kose turi Pasaulio Lietuvių bend 
ruomenė. Tegu ji tik šitą lietu-

ri Bendruomenės ilgo gyvenimo. 
Ta politika Bendruomenę pri
vestų prie greito galo, o antra 
— ji vistiek jokių partinių gin
čų neišspręstų. Toks reikala
vimas yra nesveikas. Kiekvienas 
organizacijos vienetas gals ir tu
ri veikti tik savo pašaukimo ir 
charakterio ribose. Jei visos or
ganizacijos veiks be ribų ir 
graibstys darbą priklausomą ki
toms organizacijoms, nei viena 
jų nieko geto nenuveiks. Darbo 
pasidalinimo principas turi būti 
mūsų organizaciniame gyveni
me kietai ir griežtai bojamas. 

Kultūrinio darbo monopolis 
Dar viena kenksminga nege

rovė yra įsibrovusi į mūsų kul
tūrinio gyvenimo pastogę. Atsi
rado žmonių, kurie kultūros 
veiklą nori monopolizuoti tik 
vadinamiems kultūrininkams, 
pirmu' pažvelgimu atrodytų 
tiems, kurie dirba tik kultūrinį 
darbą, bet geriau įsižiūrėjus tie 
patys monopolizuotojai patys 
yra dažniausia politikai. O jei 
klausimą taip stato, tai tik.dėl 
to, kad prie kultūrinis veiklos, 
ypač prie jos vadovaujamų or
ganų nenori prileisti kitaip ma
nančių žmonių. Tų pačių žmo 
nių manymu ir Bendruomenė tu 

raudžiai švilpia 
Taip tylu namely, vakarui užtrinus, 
kai svajonės grįžta ir vainikais pinas, 
ir gili ramybė kuida tau į ausį: 
pavargai vtr dieną — atsilsėti gausi.. 

Betgi štai vėjelis ii sapnų pakirdo — 
ir kąikur pastogėj balsas pasigirdo, 
toks tylus ir liūdnas, taip graudingai švilpia, 
lyg jausmai užgesę, bet kapuos netilpę. . 

Taip graudingai suokia, lyg vėlė be vietos 
būsimo jieškotų, buvusio gailėtųs. . 
Rodos, man ji sako: Greit ir tau, varguoli, 
su manim keliauti teks į tolų tolį. . 

S p a l v ų f e j e r v e r k a s 
Tau žvilgiuose aušros, tau Glorija lūpose: 
liepsnojanti vizija klonį apsupusi. . 
Bengalijos liepsnos, rods, tvaska fontanuose — 
klevuos, ąžuoluos ir beržuos, ir kaštanuose — 
ir auksas, ir purpuras dega jų arkose 
ir trykšta, ir sprogsta spalvų fejerverkuose.. 

Tai girios sutvisko, prieš mirdamos rudenį, 
ir iėri, kaip sapnas mėlynės vidudieny, 
ir, rodos, nuostabų ir skaistų atradę ką, 
nūn reiškia spalvingąją dHugesio padėką 
Kūrėjui ir Mirčiai, kur ugdo gyvenimą, 
tylos ir tamsybių, ir atilsio penimą. 

• Pulk. A. Ružancovaa, darbš kaks lygiai 10 metų. Tai būtų 
tus ir rūpestingas Lietuvos bib- j geriausioji dovana tos sukakties 
liografas, susirūpinęs, kad dėl j proga. Numatoma leisti 10—12 
lėšų stokos tenka sulaikyti egz. "Knygų Lentynos", tokios 
"Knygų Lentynos" leidimą. Į pat, kaip ir 1948 metais, t. y. 
Tam yra ir kitų priežasčių: kny į rašomąja mašinėle pro kalke 
gų leidyklos, anksčiau rūpestin
gai siuntusios savo leidinius, da
bar tą neyisada padaro, gi ap
linkiniais keliais gautos apie kny 
gą informacijos ne visada būna 
pilnos ir tikslios. "Knygų Len
tyna" iš Vliko buvo gavusi pa
šalpos $486.67. Iš prenumerato
rių ir pardavusi senesnius nu
merius surinko $109.50. Biblio-

! grafinė tarnyba buvo gavusi 62 
knygas, 246 numerius žurnalų 
ir 865 numerius laikraščių. Vi
sus tuos leidinius persiuntė Pa
saulio Lietuvių Archyvui. Ap
mokėjus visas išlaidas, "Knygų 
Lentynos" tvarkytojui dar liko 
$97.42 •nuostolio. 

Per 4 metus KL buvo spaus
tuvėje spausdinta. Ir jos 184 
puslapiuose per tą laiką paskelb
ta, apie 1200 leidinių aprašymų 

Peace Dale, 
1955. X. 6 ir 10. 

' * 

Vysk. Kazimieras Paltarokas 
šiandieną, spalio 22 d., sulaukt' 80 
motų ain/.iaus. Yra gimęs 1875 m. 
spalio 22 d. Gailionyse, Linkuvos 
valsč. Mokslus t'jo Mintaujos gim
nazijoje, Žemaičių kunigų semina
rijoje ir Petrapilio akademijoje. 
Kaikurį laiką buvo Liepojaus ko
mercinės mokyklos ir mergaičių gim
nazijos kapelionas. Vėliau kunigų 
seminarijos profesorius Kaune. Su
darius Lietuvos bažnytinę provinci-
ną 1926 m. paskirtas Panevėšio vy
skupu, paskutiniu metu vadovaująs 
Vilniaus arkivyskupijai. . Parašė 
daug tikybos vadovėlių mokykloms, 
pamokslų rtnkinj kunigams, plačiai 
žinomą studiją "Socialinis klausi
mas" . 

vių kultūros ugdymą ir palaiky
mą atlieka gerai, tegu jf tik Kul 
tūros fondą įsteigusi pastato 
ant stiprių kojų ir apgina jį nuo 
visokio amaro bei užmačių, ku
rie paraližuotų jo įtaką ir veik
lą, ji Lietuvos laisvinimo darbe 
suvaidins labai svarbų ir garbin
gą vaidmenį. 

Labai gaila, kad atsiranda 
net bendruomenininkų viršūnė
se, kurie to suprasti ar neįsten
gia ar nenori. Kitiems atrodo, 
kad ir Pasaulio lietuvių seimas 
būtų tuščiaviduris, bereikšmis, 
jei tik kultūros reikalais kalbė-
tų ir visas bendruomenes ap
jungtų viena vyriausioji Lietu
vių bendruomenes valdyba bei 
Kultūros fondą įsteigtų visoms 
Lietuvių bendruomenėms, ar nu
statytų santykius tarp paskirų 
bendruomenių fondų. 

Jiems atrodo, kad jeigu tas 
Seimas nepasisakytų Lietuvos 
būklės reikalu ir to pasisakymo 
neįteiktų kitoms valstybėms, jei 
nepasisakytų mūsų vidaus rei
kalais ir mūsų veiksnių veiklos 
klausimu, tai toks Seimas ne
vertas rimto dėmesio ir nebūtų 
prasmes jį šaukti. 

Pasaulio lietuvių seimas 
Programą Seimui statys Vyr. 

LOKa«. Ją taisys pats Seimas. 
Jam nieks nekliudys ir pirmus 
du klausimus įnešti į darbų tvar 
ką. Tai Bendruomenės charak
terio ir pasaukimo nepažeis ir 
pačioms bendruomenėms nepa
kenks. Bet Seimui leistis į gry
ną politiką, į partinius ginčus 
gali siūlyti tik tie, kuria neno-

* 

rinti priklausyti tiems monopo
lizuoto jams. 

Kultūrinis ir bendruomeninis 
darbas yra visų geros valios 
lietuvių darbas. Jei jis bus pa
liktas tik tam tikrai saujelei — 
visas darbas bus pasmerktas ar
ba smilkti, arba greit mirti. Ko
dėl negali būti tas pats žmogus 
ir politikas, ir kultūrininkas? 
Juk ir pati politika yra kultūros 
šaka. Juk tokie vyrai, kaip St. 
Šalkauskis, Pr. Dovydaitis, Kaz. 
Pakštas buvo ir politikai, ir kul
tūrininkai. Aš esu tikras, kad 
paminėtų trijų žmonių kultūros 
srity j tiek nenuveikta, kad jų 
dar nei vienas jaunesnės kar
tos kultūrininkas nėra savo dar
bais prisivijęs. Ta negerovė reik 
skubiai vyti iš kultūrinio ir bend 
ruomeninio darbo, nes ji gali gu-
raraližuoti ir geriausius užsimo
jimus. S 

Kultūrin.ikai ir politinė 
laisvinimo kova 

Be to atsiranda vadinamų kul 
tūrininkų tarpe žmonių, kurie 
nori atsirubežiuoti nuo po
litikos ir net neremti tų asmenų 
ir įstaigų, kurie siekia Lietuvos 
laisvinimo politinėmis priemonė
mis, pasisakydami pvz. prieš so
lidarumo mokesnį Tautos fon-1 
dui. Tokie žmonės nori atsitver
ti nuo politinio darbo geležine 
tvora ir eit prie to pagrindinio 
uždavinio — Lietuvos laisvini
mo — paskirai, ne ranka į ran
ką su kitomis organizacijomis, 
apie ką esu minėjęs pirmiau. 
Bet kuris lietuviškasis specia
laus tiksle siekiąs kolektyvas* 

save išjungtų iš kovotojų bend
rame fronte už Lietuvos lais
vę eilės, tam tektų priminti 
šiuos žodžius — "skambink, o 
varpe, vaikams Lietuvos, tas 
laisvės nevertas kas negina jos". 

Kas neįstengia save prisivers
ti dirbti su kitais, kad ir kitokio 
įsitikinimo ar dirbančiais taip 
pat laisvinamąjį darbą tik ki
tomis priemonėmis, kaip jis pri
sivers reikalui atėjus už tėvy
nes laisvę kraują praliet ir net 
gyvybę atiduot? Ir kultūrinin
kas, ir bendruomeaiininkas, ir 
visi kiti gerai žino, kad nepri
klausomybė yra kiekvieno tau
tinio pasireiškimo neišsemiamos 
jėgos ir gyvybės šaltinis, jo 
augščiausio išsivystymo laips
nis. Nepriklausomybė mums vi
siems yra mūsų tautinio esimo 
būtinas postulatas. Net tautinės 
kultūros laimėjimai svetimuose 
kraštuose be savo tautos nepri
klausomybės neilgai 1 aikysis. 
Tai mums pirštu prikišamai pa
rodo mūsų liūdna gyvenimo 
praktika. Tad, jei norim išlaiky
ti savo tautinę kultūrą, savo lie
tuviškąją kalbą* pagrindinė są
lyga — atstatyti priešo išveržtą 
nepriklausomybę. 

Krauju ir geležim rašyta istorija 
Bet nepriklausomybe lengvai 

neatgaunama, ypač iš tokio plėš
raus okupanto, kokis yra bolše
vikas. Nepriklausomybė atsta
toma tik krauju ir geležim. Ki
to keb'o ir būdų mums nenurodo 
nei istorinis patyrimas, nei blai
vus ir logiškas paremtas realy
bes reikalavimais protavimas. 
Nekalbu apie išimtis. Gai tai 
žiauru, bet tiesa. Tiesai nereik 
bî ot žiūrėt į akis. 

Lietuviai mpka mirti už savo 
tėvynę. Nekartą savo herojišką 
mirtį istorijos bėgyj jie parodė. 
Juk mūsų istoriią gfoležimi ir 
krauju rašyta. Gal dėl to ii ne 
tik mums. bet ir svetimiesiems 
yra ir patraukli, ir imponvojan-

rytas ne tik mums, bet ir visam 
laisvam pasauliui. 

Be to, mes turim parodyti, 
kad ta nepriklausomybė mums 
tiek brangi, kad jai mes auko
janti ir kraują, ir gyvybę. Mūsų 
partizanai savo aukomis dau
giau padarė ir laimėjo kovoje 
už nepriklausomybę, negu bet 
kurios kitos veiklos. 

Labai brangus žmogaus krau
jas. Jam pralieti reikalinga la
bai augštą vertybę ginant. Bet 
jis kartais reikalinga pralieti. 
Jo praliejimas už Kristaus moks 
lą buvo to mokslo įstiprinimas 
ir laimėjimas. Ne be reikalo Baž 
nyčia moko, kad kentėtojų krau: 
jas — krikščionybės sėkla. Tas 
pats galima pasakyti ir jo reikš
mę ir vaidmenį tautos gyveni
me. Pralietas už tautą kraujas 
yra tautos stiprybes ir gyvybės 
sėkla. Jis gimdo galiūnus ir su
daro tradicijas. Be jo nėra tau
tos didvyrių. 

Nedovanotiną klaidą padarė 
mūsų paskutinioji vyriausybė su 
ginkluotų pajėgų galva respub-

(Nukelta f 2-rą pusi.) 

spausdintą. Min. Povilo žadeikio 
padovanota LBT rašomoji maši
nėlė su puikiu lietuvišku šriftu 
palengvina šį darbą. Lėšomis 
pasirūpins pats redaktorius, tam 
reikalui ir iš kuklaus darbinin
ko uždarbio... 

Pulk. A. Ružancovas yra dide 
lis bibliografijos darbų mylėto
jas. Kai jam reikėjo trauktis 
iš Lietuvos, jis su savimi pasiė
mė 1928 — 1944 "Bibliografinių 
Žinių" komplektą, maldaknygę 
ir Šv. Raštą... 

• Andriaus Kuprevičiaus ir 
Stasio Baranausko pasirodymą 
Hartforde per ateitininkų surerrj 
tą koncertą augštai įvertino w -
to3 laikraštis "The Hartford 
Times". Jų gabumus ir pasiruo
šimą stato augščiau įprastų gir
dėti kituose parengimuose. Gi-

S y * * ffjf^iftįP ria Kuprevičiaus stiprią techni
ką, jo pasirodymą vadina virtuo 
zišku. Baranauską vadina teno-

nių (svarbesnių ir svarbių litu-1 
anistams). Anksčiau 1948 — 
1951 m. mašinėle pro kalkę ra
šytuose, rotatoriumi ir hektogra 
fu spausdintuose numeriuose bu
vo 196 puslapiai, paskelbta apie 
700 leidinių aprašymų. Toks 
yra KL įnašas į Lietuvių biblio
grafijos lobyną. 

i 

Š. m. KL Nr. 1 — 2, 8-me pus 
lapyje redaktorius pranešė apie 
savo būklę, po to mėgino dar 
įtikinti leidėjus, kad būtinai rei
kia atskirti redagavimą nuo ad
ministravimo, bet nepavyko.* Pa
čiam gi A. Ružancovui dėl rū
pesčio kasdiene duona nebuvo 
įmanoma atlikti abi — redakto
riaus ir administratoriaus —pa
reigas. 

Jei tiktai laikraščių leidyklos 
ir toliau panorės siuntinėti savo 
leidinius Lietuvių Bibliografi
nei Tarnybai, kaip siuntinėdavo 
nuo 1945 metų pradedant, "Kny 
gų Lentyna" pasirodys neperio-
niai. Duog bent stambiausioms 

ru su nuostabiai turtingu balsu, 
kokį retai tegirdima. Koncerte 
jis ne kartą perėjęs į baritoną, 
su dėdeliu lengvumu, nepraras
damas tono turtingumo. Ypač 
visiems padariusi gilų įspūdį ari 
ja iš operos apie Rachelę. Palan
kiai atsiliepiama ir apie solistę 
Lilian Afiskavich ir apie akom-
paniatorių Vytautą Marijosių. 

• Vilniaus lietuvių gimnazijai 
šiemet sueina 40 metų. Ji buvo 
atidaryta 1915 metų spalio mėn. 
18 dieną. Ilgą laiką jai vadova
vo prof. M. Biržiška. Gimnazija 

-
vėliau buvo pasivadinusi Vytau
to Didžiojo vardu. Moksleivių 
joje buvo keturi — penki šimtai 
Šiai mokyklai visą laiką teko 
vesti atkaklią kovą su lenkų ad
ministracija, kuri mėtydavo mo
kytojus, areštuodavo mokslei
vius. Atėmus teises lietuvių gim
nazijai Švenčionyse, Vilniaus M u-ur * i ±1 • • t gimnazija kaikurį laiką buvo vie. 

pasaulio bibliotekoms žinių apie I °. .. ,. 
CT„;*u„„ u-«__ ;- „„-^L_lentele lietuvių gimnazija visa

me Vilniaus krašte. Ją yra bai
gę visa eilė tremtinių, dabar gra 
žiai besidarbuojančių JAV-se. 

lietuviškas knygas ir svarbes
nius straipsnius periodikoje. 
Gaila, kad dalis knygų bus ap
rašyta ne "dėl visų", bet tai ne 
dėl aprašančio bibliografo kal
tės. O galbūt ir knygų leidėjai 
panorės atnaujinti draugiškus 
ryšius su mūsų maža įstaigėle, 
kuriai š. m. lapkričio mėn. su-

v 

• 

ti 
Kiti ir mes 

Kadangi tikriausia tik karas 
gali mum-grąžinti nepriklauso
mybę, tad jos grąžinimas yra 
kitų rankose. Bet tai nereiškia, 
kad mes jokio vaidmens čia ne
turėtumėm. Ir galingieji be "mū
sų mums jos negrąžins, *net jei 
prie karo juos vestų jų intere
sai. Mes turime įtikinti, kad 
skriauda ir neteisingumas pada-

• 

Vyt. Kašubą Aušros Vartų Marija 
Bareljafaa 

• Dr. O. Labanauskaitė pa
rengi lietuviams skaitytojams 
įdomios religinės literatūras: ra
šytojo J. Schrijvers knygą "Mei 
lės praktika". Kas jieško pana
šios literatūros kaip Tomo Kem-
piečio Kristaus Sekimas (taip 
pat O. Labanauskaitės • verti
mas; šiemet išbaigta visa Ame
rikoje išleista laida), tam ši kny 
ga bus labai maloni staigmena 
— ios mintys padės kasdienos 
rūdžių graužiamai žmogaus sie
lai be skausmo nusišveisti ir 
prisikrauti naujo entuzia7mo 
džiaugsmingai gyventi. Šių Ka
lėdų proga ją labai tiktų dova
noti mūsų jau apibrendusiam 
jaunimui. Knygą išleido Nekal
to Prasidėjimo Seserys, Put-
nam, Conn. 

* 
• Pranas Ramonas mums ra

šo apie neseniai saleziečių Ita
lijoje išleistą Saliamono Anta
naičio IVivgą "Archimedas, di-

| dysis graikų mokslininkas" Kny 
<ra turi 183 pusi. ("Drauge" jį 
buvo recenzavęs I. Končius). 
Veikalas mokyklinei jaunuome
nei apskritai ir šviesuomenei la
bai rekomenduotinas, bus įdo
mus ir naudingas ne t;k mėgs
tantiems matematiką, bet aps
kritai jieškantiems kultūrinės 
lektūros. 

• Prof. Vvtantms B*eevfl9u» 
F»v»eportef N. V., ištaigin7oje 
Atkinson School auditorijoje, 
spalio mėn. pradžioje turėjo pia
no rečitalį, kur jam buvo pa
reikšta labai daug šilto prielan
kumo. 

i 
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LAISVĖJE GYVENANTIEMS . . . 
I 

(Atkelta iš 1 psL) i Visada ir visur bolševikas tu-
. - • , . « . , - ri rasti mumyse atkaklų ir be-

* » *"**"? į^H^SHL} kompromisinį priešą, kuris ne-

oJBNRAaTIg DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

', Ne»v*fka pu-tlofoMja 

• 
- * 

Šeštadienis, spalio 22, 195$ 
-

žmonėmis, į kurių tarpą mus 
nublolkž negailestinga tremtis, ^ 
ir jų tarpe apaštalauti kalbant 8 v e i k a kažkokia" partiofoblja 
apie muaų gfelą, mūsų kruviną ^ m a n a u jį y ^ prieso įkalbe-
skraud?,. Tas apaštalavimas rei t a priešas tai matydamas, savo 

mvs^mvo smetoniniame režime T * 
padaryta ir sudaryti vieną savo 

Lietuvą priešą be jokio pasiprie- ^ 8 a y c ^ ^ „ T Į Į Į , f , nie_ j kalingas, ir naudingas visuose l a i m ė j i m u ąĮĮįftjfrįj, nes stam 
bumo ir be aukos Tas liūdnas demoralizuoti ir naujais s luo-nuose - ir žemuose ir b į a i t u o m į kenkęs Lietu-
faktas sukompromitavo ne tik ^ k& g k(m_ a u g š t uose . D3mokratiniuose v o f l l a i 8 v i n i m o d a r t m i ^ g ^ . 
vynausybę bet ir daugel* idėjų i M ^ i r f m g u b o l š e v i k a i 8 kraštuose visi piliečiai, ypač po- k u i n e m a l o n i u kenksminga 
ir jstaigų- Tai didelis moralinis - - .. o 

Ir boto OLympic 1-4166 

Pa. mus tremtyje paplitoi ne-, v i a a g a U n ^ ^ y k u r . s . | Q T DrrOJAS m CHIRURGAS 

(Nukelta J 6 psl.)' 

DR. ANNA BALIUKAS 
»*nj, atiHg. nosies Ir gerkles ligos 

— Pritaiko akinius — 
t«W2 S m i t e Wpstern A v r a m 

riti*I^aTT^faSi: 1*™*™ reikate- ^ m u m a P"" kiekviena" Uetuvttkos gyvybės ™%Z ^įTuS", JS..1^? £ t 
nuostolis ir tautai skriauda. " " ' " rarbgs n e d a r v t u Su- d ė t i- Suprantama, intehgehtųa, a p r a i ė k a i 0 ypač politinės gyvy- tadiemai. nuo 10 ugi i »ai. Treci.-

nrantama L naskutinis tapėji- yPa« P o l i t i k a i m u m s g a I i d a U ' bės ir veiklos. Juk tik dėl to jis 

mums 

Kovos negalime 
dieniais uždaryta, k i t u laiku suslta-

Ir šiame mūsų dabarties Lie- t i e m g l i e t u v i a m s Pasilikę gi bol tl santykius privalome kiekvie- ^ ^ s U 8 į g r ą ž į n t i j 8avo vergi 
tuvos laisvinimo darbe kraujo š e v i k ų vergijoj taktiką nusista- n a pasitaikiusia proga. i ją. Tik todėl jis tiek pinigo tam 
auka yra didelės reikšmės. Kiek ( t Q t Santykių su bolševi-' 
ilgai mums teks ta kova kovoti, k a i g j i e n e i š v c n g g ^ i r j i e m 8 
niekas negali pasakyti. Jei ji uz-1 t u r i b ū t i a i š k l & 1 n u s i f l t a t y t a tų 
sitęstų ir labai ilgai, mes kovos j € a r j t y k i ų riba. 
negalime nutraukti. Vlikas visa
da turėtų būti ir savo darbą 
dirbti, gal su kitokia programa, 
gal su kitokiu sąstatu, bet jis 
turėtų būti ir savo darbą varyti. 
Kiekviena karta pagal vietą ir 
reikalą savo krauju turėtų pri
minti pasauliui, kad Lietuva gy
va ir kad su vergija nesugyve
no ir susigyvent negalės. Lietu
vis laisvai gimęs ir už laisvę ko
vos, kad ir vienas, kad ir tada, 
kada valstybės, kurios pasaulio 
likimą lemia į Lietuvos laisvini
mo kovą žiūras kaip j nerimtą 
fanatikų darbą, kuriuo drums 
čia pasaulio taiką ir ramybę. 

Tokiu savo šventu atkaklumu 
priversime pasaulį apie mus kal
bėti ir galvoti. Tai laimėję jau 
daug laimėsime. Tuomi neleisi
me bolševikų okupacijai įgyti 
įsisenėjimo teisfs ir ja operuo 

Vergo rūbe ir vergo pančiais 
ant rankų, ar vergų tautos vai 

2. Turim eiti ir j jų bendru©- reikalui leidžia, tik tuo tikslu 
meniu) gyvenimą — susirinki- ji* vagia iš laisvosios Europos 
mus, draugijas, pobūvius, o jei jtakingesnius ir pavojingesnius 
yra galimybės ir rašytis į jų J^ms politikos žmones ir t t 
organizacijas, ypač svarbu įeiti K o v o t i m Myo poetiniais velk 

- i 4 . a .^* , ^ »„.„„ . _ - i politines partijas. Jose galima mlsd% partijomis ir jų veikla 
kais, kad ir laisvėje gyvendami, lengviausia prieiti prie augštų _ p ^ ^ p r i e & u l ^ d a r b ą ^^ 
mes mirti nenorime. Ir dėl to Politikų, o rinkimų metu ir pa- t | tremtinių tarpe. Sunku su
turime kovoti už Lietuvos lais- v e i k t i tiesioginiai palaikyti mū- \ p r a g t i ^ pateisinti inteligentą 
vę nenuilstamai ir tol, kol jos s u reikalą — Lietuvos laisvini- ž m o g ų kaibant, kad jis jokių 
neatgausime, nepaisydami, kiek m^- Gaila, kad tą "strategiją j partijų nepripažįstąs ir partijas 
ta kova tęsis. Visos mūsų visuo- 1&bai mažai panaudojo mūsų se- l a i k ą s kenksmingu veiksniu, — 
meninės ir net asmenines veik- nesnioji išeivija. Turiu omenyje didžiuojasi, kad jo mieste ar apy 
los turi būti įjungtos į tą vieną stambias, įtakingas partijas, o . l i n k š j e p a rtijų nesą ir del to 

_ j e n i — § T . ir 6—8 T. vakare. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

Butas 1524 So. 4»U» ATO. 

Ofiso telefonas: PR. S-SSSf 
Re*, telef. WAlbrook S-M7S 

TeL ofiso KV 4-7376; re*. GR 2-9208 

DU JUOZAS BARTKUS 
.1YDYTOIAS IR CHIRURGAS 

*M« W. Ohloafco A T « . , Oblcago 22, 111. 
Vai. 1 2 : 1 0 - 1 : 1 0 , 6 - 9 p p pirmad.. 
antrad., ketvlrtad. Ir penktad.; 11 v. 

""> *ki 1 vnl p.p. le i tad . Tik susi
tarus trečiadieniais. 

DR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenae 
(Kampas 47-tos Ir Damen A ve.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštadieniais I—4 vai. vak 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Telef. ofiso l>Afayettf S-6048 

WAlbrook S-S04S 

tikslą — Lietuvos laisvinimą. 
Jiedkoti draugų 

kūpą. Jis štai ką pasakė - - Jūs 
lietuviai darot tą pačią klaidą, 
kokią darė pradžioje ir airiai. 
Jie visus savo susiėjimus, šven
tes, demonstracijas darė tik sa
vybėje. Apie juos tada niekas 
nežinojo ir niekas pagalbos ran
kos netiesė. Tik kai jie išėjo į 

ti viešojoj opinijoj ir tribunoluo-! plačius santykius su amerikie-

ne silpnas. I gyvenimas esąs ramesnis. Tai 
3. Kurti, plėsti, palaikyti įvai- neapgalvota kalba. Taip kalba 

• rios rūšies savas lietuviškas kul v i s o kios rūšies dikUtūrininkai. 
1954 metais man teko aplan- tūrines organizacijas. Jos, kaip Kiekvienas diktatorius pirmiau-

kyti, su kitais, Bostono aVkivys-, m i n e j a u , turi didelės reikšmės 8 i a 8tengiasi jo sudarytomis są-

€e savo Lietuvos valdymo teisė
tumui įrodyti. 

* 
Bolševikų okupacijos pavojai 
Bolševikų okupacija mums pa 

vojingesnė už betkurios kitos 
valstybės okupaciją ne tik dėl 
jos žiaurumo. Mes savo istorija, 
savo kultūra savo tradicija pri
klausom vakarams. Todėl rytų 
griaunamieji ir pūdantieji vėjai 
graso mums dvigubu pavojum 
mūsų tautinei ir civilizacinei a-
teičiai, nekalbu apie religijos ir 
moralės griovimą savo paverg
tose tautose. Medžiaginiai griu
vėsiai netrunka atstatyti, bet 
moraliniai — šimtmečių reika
lauja. Kad vergijos jungas ir 
vergo dvasia neįsisunktų į mū
sų kraują, kad nesuniekšintų 
mūsų vertingumo ir vergučio li
kimas nevirstų mums būtina ir 
neišvengiama kasdienybe, mes 
privalom visada ir visur stovėti 
budrioj savo garbes ir vertas 

I 
sargyboj ir atremti visas jo į 
mus nukreiptas užmačias. 

čiais, kai juos su savo vargais 
supažindino ir suinteresavo, jie 
pasidarė žinomi, įtakingi ir su
silaukė iš amerikiečių stiprios 
paramos savo kovoje su tautos 
engėjais. Pasakyta įsidėmėtina 
ir nepamirština bei vykdytina 
tiesa. 

Visos laisvinamosios veiklos 
čia neišpasakosi ir tokio tikslo 
neturiu. Esantiems laisvėje lie
tuviams be to, kas buvo pasaky
ta, priminsiu dar šias kovos prie 
mones — 

1. Palaikyti artimus asmeni
nius santykius su tos tautos 

mūsų politiniams tikslams 
Lietuvos laisvinimui. 

4. Palaikyti, stojant ir kito
kiais būdais remiant, mūsų lie
tuviškas politvies partijas. Jų 
svarba aiški. Juk jos veda tie
sioginę politinę akciją ir jų va
dovybėje yra Lietuvos laisvini
mo institucijos. Šiuo paskuti
niuoju klausimu noriu kiek pla
tėliau išsitarti. 

M O V I N G 
A. BENULJS, atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 
arba BI. 7-7075 
1885 CANAJLPORT 

I 

BRUNO'* KfcPYKU 
<S39 S. LITUANICA A VE. 

Tel. CLifside 4-6876. 
riMatora*1 } visas krautuve* 

•r restoranus, taip pat iš-
•innčta t visus artimuosius 

miestu*-

i 

} 

S E L F S E R V I C E 

Liquor Store 
5515 SOUTH DAMEN AVENUE 

ALL PH0RES — WALBR00K 5-8202 
BISQl'IT THBEE STAR COGNAC Fifth$4,.98 Į* 

M 

ULE DE FRANCE NAPOLEQN 
COGNAC Flftti $3-^ 

GRAIN ALCOHOL 
196 PROOF USP Fifth $4. .89 

FLORA DELLE ALPHI 
Imported Italian Cordtal 112 Proof $7-19 
VANDERFLIP DUTCH WINES 

CHERRY, BLACK CURRANT, 
RASBERRY .59 

ASSORTED GERMAN WINES 
1949 Vintage Fifth $ 1 . 3 9 

D'ARCV Imported Flavored Liąuors Fifth $ Q^M 

URQUELL (German Gin) Fifth .19 
M£TAXA Greek Brandy 

THREE STAR Fifth $ 4 . 9 8 [[ 
BL DVVEISER, SCHLITZ, OR HAMM'S 

BEER, Csse of 24 bottles 

BE 
$3-49 

D.&J.JOKUBKA 
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer A ve., at Mozart 

Chicago 82, 111. — TeL LA 8-861" 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADI0 PROGRAMA 

IS WGES stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:30 vai. ryte 
ŠESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAD. 8:30—9:30 v. r. i i stoties 

WOPA — 1490 kil. 
Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413 

7121 So. ROCKWELL ST. • fTJ 7121 So. ROCKWEI 

lygomis numarinti partijas ar
ba jas stačiai uždaryt, kaip pas 

M . JUZE Ir KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

GYDYTOJAI I R CHIRURGAI 
2800 West H Street 

• a i . — pirm. ir antr. 10 tkl IS ryto 
2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
penkt. 2 Iki 4 Ir € iki 9 popiet; s e * 
10 iki 2 popie t 

Ofiso Ui. PRospeot 0-179B 
Re*, tel. GRovefaiD 0-5S03 

TeL ofiso H E . <-«6«9. rea. PR. 0-733? 

DR. ANTANAS ALEKNA 
OYDYTOJAS m CHIRURGAI 

1957 W. Garfield BĮvd 
VAI*: i — 4 ir 6—9 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad. 

1956 METŲ 
• TELEVIZIJOS • 

FM ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
Auęštos kokybes fonografai 

— DULKIASIURBLIAI — 
Elektriniai laikrodžiai 

VIDAUS IR LAUKO ANTENOS 
— TV I R RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALYS 

Visų radijų, fonografų, TV ir 
rekordavimų aparatu 

TAISYMAS 
atl iekamas patyrusių inžinierių 

- VISKAS GARANTUOJAMA — 
Kainos iemianatos 

PTCLCVISIOn 
(.^ales - servlce) 
« » • So. Halsted — DA 6-6881 

TeL ofiso H E . 4-5849, res HE. 4-2S24 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-», 
ant? 1-6. treč. ir Seat, pagal sutarti. 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6S17 South Western Avenae 

Chicago 29, TJ1. 
Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4900 

Remdencija: GRovehill 6-8161 

DR. T. DUNDULIS 
YDYTOJAŠ IR CHIRURGAa 

4107 Archer Avenae 
ufiso vnl.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 vaL 

ak Seitadleniais nuo 2 iki 4 popiet 
Prečladleniais pagal sutarti 
Ofiso teL Vlrginia 7-OOM 

-ieaJdenotJos teL B E v e r l j 8-8244 

r»L ofiso VIrginia 7-0600, 
rea. REpublio 7-6867 

M . M . GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( s p e c moterų ligos ir akušerija) 

#065 Archer Aveaoe 
ITsmpas Archer ir California Ave 

VAL.: t—4 ir 6—« r. p +> 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p.. 

iaekyrue aekmadleniua 
i • ^ • n M m — - 1 i — i. n — n. i - a — —i i. — i 

TeL ofisu tr ras. W AlbrOpk &-SS88 

DR. S. GEST AUTAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2624 W. 71st m. 
Xtmpa« 71st ir Talman Ave. 

VaL: Nuo T Iki S vak. Sekmadieniai* 
tik susitarus. 

Ofiso telet. LiAfayette 1-6210, Jei 
aeatslllepia, saukite KEdzie l-2t6fc 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGI 

4 1 4 8 & A r c h e r A v a . 
VAJU. Kasdien popiet nuo 12-2:to » 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. <-t:64 v 

Trečiadieniais tik susitarus 

Dr. Nina KRIAUčELIŪNAITi 
(Gydytoja ir Chirurge) 

MOTERŲ LIGŲ JR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTfi 

2750 West 71st Street 
(kampas 71st ir California) 

Tel. ofiso Ir rez. REpublic 7-4146 
VaL 11-2 ir 6-9 v. v. gest. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą 

06 . IRENA KURAS 
(Gydytoja tr Cnlrurgf) 

KCDE&IT; I R V A I K U LIGL 
SPECIALISTE 

7 U 6 Sooth VVeetern Aveno. 
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktao 
ouo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuc 
6 v. — 8 vaL vakare. Treciad. nuc 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. defitad. n 
'ai. ryto iki t vai. pogaeL 

Ofise teL R E . 7-1168 
tel WAIr»mok a-tTSS 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 YV. 6Srd 8 t 

Ofiso teL REUa*ee 6-4416 
Reald. tetcL GBoveiiU 6-0617 

Valandos: 1—1 p. m. 7—I p. m. 
Penktadieni tik popiet. 

Treciad. ir sestad. pasai sutarta 
Ofiso teL CLiffide 

ReddeoeUos: LAfayette 6 - l l 7 » 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
Kampas 47tn ir Hermltage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 6 v. vak 
Sestad. nuo 2 Iki g vaL, liskjrr. »«k 

DR. FL TALLAT.KfcLPSi 
GYDYTOJAS IB CHntURGA> 

600S West lOtA Street 
VaL: kasdien i - t , sestad. l-» 

VaL: tik U anksto susitarus 
. HEmlock 4-7080, neatsaJda 
akamblnti CEatral 6-22S4 

DR. VYT. TAURAS-
TOPtlAUSKAS 

GYDYTOJA8 IR CHIRURGA6 
B E N D R A PRAKTIKA I B 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir reakL: 1410 W. Sis t St 

TeL P R 8-1123 arba W E 6-6677 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. • . Antr.. 
Trec. Ir Penkt. «—6 v. v. ir Ketv. tr 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVE 

FEOERRL 
5RVINGS 

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S 

p a t a r i a : 
6 

1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. ] 
Taupykite nors dalį. 

-

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus. 

Ofiso telef. INterooean 8-7664 . . 
Ba lo telef. INterooean 8-87S1 

DR. K. GUDAITIS 
GrYDYTOJAS TR OHEtURGAS 

Ofisas 1 0 7 6 6 S o . Mich igan A v « . 
Vai.: Kasdien »—12 vai. ryto. 1—« 
tr 6—S v. vak., išskyrus trečiadieni 
Sestad 10 — 1 T. Kitu laiku susi
tarus 

Ofiso telef. YArbVt 7-»iufl 
rezidencijos — STevrart 3-461 

Uit. J. GUDAUSKAS 
rTOYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Wost Sfith StresC 
v kampas Halsted ir t5 - ta gatv6) 

VAL. 1—4 ir 6:S0—8:10 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. AUdara 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofioe WAlbrook 5-2670. 
B e s . U l i l t op 6-1566 

Dr. Aleiander J. iavois 
(JOVAIŠAS) 

JYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
MARQCETTK MEDICAL CEBTTER 

6132 South Kcdzie Avenae 
FaL 1-^4 p. p. ir nuo 7—t v. vak. 

Trečiad. ir sestad. pasa i sutarti 
* > ' ' • ' — 

TeL ofiso PR. 6-S8S8, res. RE. 7-6166 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 6Srd Street 

VAJu. kasdien nuo 2—4 p. p. ir f :80 
iki 9 vai. Trečiad. ir š e š t uždaryta 

ToL ofiso YA. 7-5557, re*. R E . 7-4666 

DR. FRANK C. KWIHN 
(KVIE^INSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo i 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki *:10 

TeL ofiso GR. 6-5866, P R 6-4781 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 We*t 6Srd Street 

(Kampas 63rd ir Artesiau) 
V A U 2—4 p.p. Ir nuo 6—8 v. vak. 

Sestad. 2—4 popiet. 
Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

DR. JULIJA M0NSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRTJRGrB 

19748 South Hichigaa Aveaue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.. 
išayrua trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. » 

TeL: Ofiso — PUl lman 6-6766 
Buto — EX«lewood 4-4876 

Ofi>o ir buto teL HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

- 0757 South vVestern Aveiiue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketv lr t , 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto S^štad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pa^al susitarimą. 

6R. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI I R CHIRURGAI 
8 2 5 9 S o u t h H a l s t e d S t , 

Kasdien S—S Vai. vak. Sestad. nuc 
1—S vai. vak. 

Kitu laiku paeral susitarimą 
Telef. VIctory 2-1484. Rcedd. S257 W. 
28rd P L S C E , teL FRontier 6-5641 

TeL ofiso H E 4-8188, res . P R 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
6255 South Weeteni Avi 

Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—t i 
Sefttad. 2—4 popietų. Trečiad. 
aekmad. uždaryta. 

Tcl. ofiso 
GRovehill 6-4322 

& LOAN ASSN 2202 WEST CSBMAK BOAD 
Tel. Virgiui* 7-T747 • 

JOHN J. KAZĄKAUSKAS, Pres. 

Chartered and Sopervised by the U. S. Government 
IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 8-tos ryto iki S vai. po pietų. Ketv. 
nuo 8-tos vai. ryto iki 8 vaj. vak. Sestad. nuo » vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma. 

^a 

Resid. 
YYAIbrook 5-2996 

DR. JONAS JUOZEVIčIUS 
GYDYOOJAS m CHIRURGAS 

i 6400 S. Kedzie Ave. 
Manor Med. Arts Bldg. 

Vąl kasdien nuo 3 iki 7 vai. Šeštad. nuo 
4 iki 6 vai. Kitu laiku susitarus 

GRoveJjill 6-1686 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L 1 G V S P E C I A L I S T t 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: •—12 ir 7—9 • . v , 
susitarimą, išskyrus tssčiadlenlus 

9422 West Marąuette Bd. 

Ofiso telefonas — Blshop 7-2686 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4&2 Archer Avenae 
(Kampas Kedzie ir Archer t 

VAJU kasdien nuc S iki S vaL 
rr^oiad Ir sekmad. tik susitarus 

V. RASLAVIčlUS, M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1166 raVERSEY. AVE. 
TeL W E 5-8426 

Vai.; 2-5 Ir 6-8. išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius. 

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Rothanjr Methodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimą tel. AR 1-1483 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpnbUc 7-2260 
SPECIALYBE CHIRURGINĖS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2455 West ttth Street* 

Vai. kasdien 10—12 Ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 Iki 8 v.v. 

10-12 v. Kitu laiku susitarus 

TeL ofiso: DAnube 6-1186 

DR. A. VAUS-UD0US 
GYDYTOJAS irf CHIRURGAS 

MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 
8267 South Halsted Street 

VaL 1 iki 4 v. p. p. Ir «—I v. vak 
Šeštadieniais 1—A v. p. p. 

TeL Ofiso PRospeot 6-6406 
ReskL PRospeot 6-8466 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VaskevicMkt*) 

GYDYTOJA IR C H I R U R G I 
6848 South Kedzie A v e s n s 

Vai. kasdien 1—2 p. p. ir nuo 6—6 
v. vak. Sestad. 1—4 p. p. Tr-sČlad. tt 
kitu laiku tik susi tarus 

DR. J. VAITAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 S. 49th Court Cicero 
Kasdien 10-12 ryto ir 6-S vaL va*. 

Šeštadieniais 10-2. 
or*»s tr bod» teL OLympie 1-18*1 
TeL ofiso VIctory 8-1681, 

res. YlotosT 8-4*748 
DR. V. VILEIŠIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
802 VYest l įst Street 

Kampas Halted ir 8 l - m o s s a t s l a 
Priėmimo valandos: 2 - 4 p.p. tr 
6—8 v. v. ftefttad. 2—4 vaL popiet 

TeL ofiso P R 6-6446, rea. H E 4-*i6* 

DR. F. C VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

2428 West Marqnette Rd 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: f Iki 8 v*» 

Treč. tr sestad. pagal •atarti 

Tel. ofiso CA 6-0857, res. P R 

DR. P. L ZALAT0MM 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Srr~i , 
ReskL 6660 S. Arteslaa 4 w 

VAL. U v. r. Iki 8 p p.; • . v 

f 

Dr. Antanas Rudokas, 0 . D. 
Tikrina ak i s : pritaiko aklnins, 

keičia Miklus ir resnus. 
4 4 5 5 S o . Cal i fornia A v e . . Chioago 

saukite V Artis 7-7881 
Priima: vakarais € lkl 9; ie i tad. 
10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir 

tik susitarus 

P. ŠILEIKIS. 0. P 
Ortbopedas - P r o t f t o t a s 

Aparatai-Protesai. Med.Baa 
datai. S p e c nsgalSn K<o|n— 

(Arcii SupporU) tr LL 
V A U : 6-4 ir 4-8. ieš tadienn U • • 
ORTHOPEDIJOS TBCH.NULOS LAB 
1911 W. 68th SL. Chioago 86. aiisw# 

TeL: PRospect 6-5084 

UKi Ui dbHfltn 
LTETL VIS AKIŲ GYDYTOJAS 

tr aktnin dirbtu r6 
756 West S6th Street 

Vai. nuo 10 tkl 8, ano f iki f, tr* 
člad. nuo 10—12; penktadieni 16- 6 
sestad. 10—2 p. p. 

TeL OftSO OTi. 4-0858, res. G R 6-8676 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURG* 

4645 8. Asuland Ava. (asmb. 211) 
Pirmad.. antr., ketv. ir penk. 

6:80—8:80 vaL vakare 
Seat nuo 2 iki 4 popiet. 

SO&8 8. OampbeU 

DR. S. VAITUSH, OPT. 

, i T r ^_ r r _ T i 

Telefonas RKlianoe 6-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LaBTUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59tfa Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:10—8:10 vak. 
Uždaryta trečiad. ir sestad. vakarais ^ ^ 

M n . O i n i R U k f instrumentais rodančiais maiia 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' m - * r u m e n l * 1 * rooMncmu macia 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL. nuo 2—4 Ir 6—8: trečiad., i e i 
tad. ir sekmad. tik pasai sutartį. 
Jeigu neatsilieps viršminit i telefonai. 
TeL ofiso YA 7-4**7, r e c P R 6-1680 

s saukite Alldwa? 8-6001 

Paleng-vlnu aklų įtempimą, kuris 
yra prlesastia galvos skaudėjimo 
svaigimo Ir skaudančiu akių karščio 
Atitaisau trumparegyste Ir tollregys 
te. Prirenka teisingai akinloa. VIS 
egzaminavimai .daromi su elektriniai 

trūkumas. Speciali atyda krelplaaas 
į mokyklos vaikus. 

4712 So. Ashland Avenae 
YArds 7-1878 

VaL 10:80—7 v. v., i e i t a d . 16:86—4 
• e k m , Ir treč. uldara 

—-•—^^—"* ' •" •" "— Perskaitę "Draugą", duokit* 
'jį kitiems, 

~w)m • b ' 7 ' V ^įmimiSSm 'S» !• i i • . - II -

• . ' ' 
' 
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Mes dar negreit mirsime 
Prabėgomis apie jaunųjų kūrybą 

AL. BARONAI Cicero, UI. 

MSSfcASTO DRAUGAS, CRICAOO, HXWO!S 
• J i įJn i i i I • ! • • * -

. 

Neretai nukalbame, kad lite
ratūroj ar mene pasireiškusieji 
yra jau daugiau kaip trisdešimt 
metų, kaip atrodo iš Poezijos an 
tologijos, ir todėl nekarta esa
me pasakę, kad su šiais baigsis 
mūsų literatūra. Kad tuose tei
gimuose daug klystama, kad lie
tuviškas rašytas žodis klesti dvi 
dešimtmečių tarpe, kad vos iš 
vaiko amžiaus išėję jau bando 
žingsnius literatūroje ar žurna
listikoje, šiuo straipsniu ir no
riu pabrėžti. Nesibaigė lietuvy
bė su paskutiniu padalinimu ar 
paskutinio kunigaikščio mirtimi, 
nesibaigia literatūra ir su šian
dien pripažintais rašytojais ar 
žurnalistais. Neminėsiu čia šian. 
dien nei Alb. Baranausko, nei 
B. Empakerytė8, nemaža žadan
čių beletristų, kurie taip pat dar 
jauni, bet bandysiu skaitančiai 
visuomenei pristatyti dar vii 
juos jaunesnius, šiuo metu uni
versitetuose bestudijuojančius 
pačius jauniausius mūsų plunks
nos žmones, daugiau pasiro
dančius jaunimo laikraščiuose, 
tačiau, neretai, kaip šviesi vil
tis švysteliančius mūsų žur
nalų ar kitos periodinės spau
dos puslapiuose. 

Jaunieji vardai spaudoje 

Jaunais mes įpratę vadinti 
Landsbergio, Griciaus arba ir 
dar vyresnių poetų ir rašytojų 
kartą. Niekas nesako, kad jie 
nėra jauni, tačiau pačią jauniau, 
siąją kartą sudaro šie, toli gra-
Su ne visi čia išskaičiuojami var 
dai: A. Bendoriutė, A. Baužins-
kaitė. Genute Buračaite, Vitalija 
Bogutaitė, VUmenta Karečkaitė, 
Dalia Prikockytė, Daiva Naura-
gyte, A. Kazlas, R. Kisielius, 
R. Leirronasv J. Končius, A. Su
žiedėlis, L širmulytė, K Kudž-
ma, K. Keblys, A. Kuolaitė, G. 
Naujokaitis, V. Kleiza, D. Bra-
zytė, G. Gedvilą, E. Skrapekely-
te, J. Sruopis ir visa eile kitų 
daugiau ar mažiau pažįstamų 
jaunų ir iš vaikiško amžiaus te. 
belipančių veidų. Vieni iš jų dau 
giau reiškiasi kaip poetai, kiti 
kaip prozininkai, treti kaip žur
nalistai, ar apskritai plunksnos 
mylėtojai. Jie visi jau yra už
krėsti, vulgariai tariant, rašto 
bacilomis ir jie bus šitame kraš
te žmonėmis, kurie traukia raš
to bei visuomeninį vežimą, kas 
jiem3, turintiems šio krašto mo
kyklų išsilavinimą, bus daug 
lengviau negu prieš tai buvu
siems. Čia nesuminiu gerokai iš 
pirmųjų prasišokusių taip pat 
labai jaunų žmonių, iš kurių 
daug tikimasi Vyt. Kavolio, Alg. 
Mackaus, Nijolės Jankutės, J . 
šoliūno ir dar vieno kito rečiau 
ar dažniau pasirodančio, tačiau 
su ryškiu talentu jauno žmo
gaus. Tų vardų galima suminėti 
labai daug, vieni iš jų išaugę 
poetai, kiti prozininkai ar žur
nalistai, kitiems gal gyvenimas 
pakiš gerą karjerą ir jie visai 
užmirš plunksną ir lietuvišką žo
dį, kaip dažnai gyvenime yra 
buvę, tačiau daugelis jų paliks 
tęsti lietuvių kultūros ir litera
tūros. 

Jaunieji poetai 

Be anksčiau minėtų iškilesnių 
vardų poezijoj bene stipriausi 
yra A. Bendoriutė, V. Bogutai
tė ir G. Buračaite. Kadangi vi
si pradedantieji, sunku pasakyti 
kaip tos pavardės rikiuosis atei
tyje, tačiau skaitytojui, kuris 
neperdaug domėjosi naujais var 
dais, noriu keliais pavyzdžiais 
parodyti, kad jaunųjų poezija 
verta dėmesio. Štai Aušra Ben
doriutė, Literatūros lankuose, 
eilėraštyje "Mylimas, viskas 
dainuoja", sako: 

"Mylimas, viskas dainuoja 
ne žolę, ne vėją 
aš kalbu: 

gili daina jų ir prasminga 
viskas, viskas dainuoja: 

smėlis saulėj lietas per pirštus 
pavirsta tūkstančiu gaidų 
spalvotų, spindulingų, 
ir kriauklių šukės 
skamba keista melodija"... 

Tai autentišką talentą liudi
jančios poetiškos ir originalios 
eilutės. 

Draugo kultūriniam priede 
bal. 16 d., Vitalija Bogutaitė ši
taip vaizduoja Naktį: 

"Saulėleidy palinkę stovi me-
* /džiai. 

Ilgais šešėliais glosto miegančius 
Laukus ir klausos, 
Kaip gervės kviečia paviešėt 
Pelkynan, 
Kur medžių liemenis apjuosę 

/šypsosi 
Vijokliai ir geria, vakaro nek-

/tarą. 
Sultingais lapais nustelbia 

/džiaugsmą — 
Ir medžiuose auga naktis". 

Originalus nakties vaizdas ir 
eilėraščio forma išskiria eilėraš
tį iš daugelio posmų, kuriais po
etai bandė vaizduoti ir išsakyti 
naktį. Jauna poetė, jeigu eis to
kiais šuoliais pirmyn, pasieks 
daug, nors ir šie eilėraščiai jau 
geresni už tą, kaip Nagys kar
tą dar Kaune išsireiškė, čiobre-
linę poeziją. 

Trečias vardas Genutė Bura
čaite, tiems, kurie seka poeziją, 
irgi yra išsiskiriantis iš eilės 
jaunųjų vardų, bent laikinai. 
Dar kartą pabrėžiu, kad anks
čiau minėti ar neminėti vardai 
gali net per porą metų šoktelė
ti daug pirmyn, palikdami užpa
kaly visą eilę daug žadėjusių 
vardų, štai Genutės Draugo kul 
tūriniame priede spalio 1 d. iš
spausdintas eilėraštis Pasikal
bėjimas : 

"Kalbėjau Tau kaip šviesiai ža 
/Has vėjas 

Pavasarį kad kalba juodai že-
/mei, 

Kaip sodrūs upeliuko vandens 
Gelsviems dugno akmenukams. 
Tu neįveikiamas, 
granito veidu, 
•tylus, įdomiai nekalbus — 
fr mano brangūs žodžiai 
Į Tavo veidą dūžta". 

Poetiški originalūs išsireiški
mai leidžia iš penės daug tikė
tis ir laukti. Galima čia būtų 
pacituoti ir Kisieliaus, ir Kazio, 
ir Baužinskaites, ir Nauragytės 
posmus, tačiau apsiribojame tik 
keliomis citatomis dėl vietos ir 
laiko stokos, pabrėždami, kad 
iš minėtų ir neminėtų žmonių 
daug tikimės. Teko matyti tų 
autorių ir proza parašytų gaba
lų ir, kadangi ne vienas rašan
tysis pradeda poezija, labai ga
limas daiktas, kad dar iš ne vie
no jų sulauksime prozaikų. 

Jaunųjų beletristika 
į Palyginti nemažą skaičių tu
rime poetų, tiesa daugiausia mo 
terų, bet truputį blogiau stovi
me su proza. Tačiau ir čia skan
dalo didelio nėra, atminus, kad 
šie visi suminėti žmonės turi tik 
apie dvidešimt metų, o proza rei 
kala uja gyvenimo patyrimo ir, 
beveik be išimties, prozininkai 
pradeda apie trisdešimtuosius 
savo gyvenimo metus, o neretai 
dar vėliau. Nenuostabu, kad pa
tys gerieji rašytojų prozaikų vei 
kalai būna parašyti jiems pa
siekus pusamžį, tai yra tokį me
tų skaičių, kada žmogus turi ir 
išsilavinimą, ir gyvenimo paty
rimą, ir nuosaikų galvojimą, ne-
beatmieštą jaunu entuziazmu 
taip reikalingu ir reikšmingu 
pcezijoj. 

Drama dar labiau reikalinga 
gyvenimo patyrimo, todėl jos 
sukuriamos daug vėliau nei po
ezijos ar beletristikos kūriniai. 
Iš tokių bandžiusių prozą gali
ma išskirti L. Sirmulytę, D. Bra-
zytę, K. Keblinską, J. Končių, 

įas Varpo clioras atvyksta is Toronto atlikti propra-
įcorte, kurs įvyks .spalio 29 d. 9 vai. yak.. Sakalų sa-

.To vadovauja m: 
mų Draugo koru 
U\je. Tai bus rota -proga \sgiisti stipriausią mūsų s iauivs kaimynų 
chorą. v . 

nors vardų bandžiusių proza yra vieną iš didžiausių vaidmenų ir 
ir daugiau. 

L. Širmulytė turi daug gied
raus, taip lietuviams, net vyres
niesiems trūkstamo humoro. Jos 
"Vakaras prie televizijos", spaus 
dintas Ateity, savo gyvumu bu
vo atkreipęs ne vieno dėmesį. 
Štai kaip vykusiai Liuda vaiz
duoja krautuvininką: "Staiga 
kniauktelėjo durys ir pasirodė 
savininkas, ilgais, languotais 

to apsiskaitymo nedažnai mums 
trūksta. 

Šių eilučių autorius prieš kiek 
laiko vadovavo literatūros būre
liui. Šiandien buvę du to būrelio 
nariai yra dviejų studentiškų 
skyrių redaktoriai. Dirbant re
dakcijoj teko gauti buvusių bū
relio narių reportažų, kurie ir 
gyvi, ir įdomūs, ir techniškai ge
rai paruošti, todėl esant sąly-

marškiniais, į kalną tūktelėju- goms tokie būreliai dar ir sian-
sią kūno dalį pridengęs balta dien nevflu steigti. 
prijuoste. Buvo gerokai prapli
kęs, ir pats galvos viršugalvis 
įdomiai laužė šviesos spindulius 
ir blizgėjo, kaip baltymu ištep
tas pyragas*'. 

Arba Brazytės škicas "Lite
ratūros būrelio kieme" buvęs iš
spausdintas Draugo kultūriniam 
priede, rodo literatūrinį išpru
simą. O ir kiti prozos gabalai, 

Nėra taip dalykai tragiški, 
kaip mums atrodo. Visais lai
kais buvo ir yra nieko nereiš
kiančių ir niekuo nesidominčių. 
Paskiri asmenys, o ne masė, vi
sais laikais gelbėjo lietuvių kul
tūrą ir kėlė tautos sąmonę, taip 
yra ir šiais ypatingais sunkiais 
laikais. Veikia moksleivių an-
sabliai, be abejo, iš jų atsiras 

gis pĄfcrsrią. k a i jisai k r ' c jo -
U su TtVjija, o su oficiną ja re- | 
ligija, nu jos sustingimu, suak
menėjimu fūiinaluiue, protesta
vo prl?š jog pasUarymą sausa 
valdžion agentūra. 

• Puigis AnirlaUs savo laiš
kuose pažįstamiem i j JAV džiau' 

Lgiasi gražiu Australijos oru A-
delaidėje, Let ilgisi .kultūrinio 
ryšio su lietuviais, kurių ten nė
ra daug, o kiti jo draugai kul
tūrininkai yia tolimose šalyseJ 

ir net korvspondencinis ryšys 
nelengvai palaikomas. Savo laiš-' 
kuoze lulgis nemažai rašo apie 
gamtą.: ten amžina vasara, ap
siaustas nereikalingas. Nuo lap- i 
kričio iki balandžio karščiai iš-1 
džiovina augalus, stūkso daug 
kur vieni stagarai. Žaliausias 
sezonas ten būna žiemą, kuri 
prasideda birželio mėnesį. Eu
kaliptai, džakarandos, džaros, 
palmės niekada nemeta lapų. 
Ten daug paukščių, bet nėra 
giedančių. Iš maždaug 100 rūšių 
gyvačių apie 80r-i nuodingų. 
Gamtovaizdis dažnai nejaukus: 
kalnai, dykumos, klaikūs išdžiu
vę eukaliptai, lyg iškeltomis 
augštyn rankomis ,lyg pelenais 
apnešti. Pulgis Andriušis prie 
savo namų turi darželį, kur au
gina vynuoges ir figas. Jo mig
dolų medis gražiai pražydėjo. 
Yra gelių, bet jos ten nekvepia. 
Nėra nei suokiančių lakštingalų, 
nei vieversys negieda, tik papū
gos ir kukabaros bjauriai rėkia. 
Humoristas Pulgjs tik sako: 
"Gražų rytą išėjus pasivaikščio
ti maloniausias ir muzikaliausias 
garsas yra mums gero pažįsta
mo gaidžio kakariekavimas". 

ftttef 

V O N S T E G E R 
TILE COMTRiCTORS 8 REM05ELIRS 
6TH53 S. Wefitem Ave. PRcapeci 6-U33 

PLASTIC SIENŲ TILE \%i pėda , 

Dirbame mieste ar pricj 

KAZIK FURNITURE Co. 

f &06 W. 63rd St.. tel. PS 8> 1331 
NPUJOM* *rdvto»*< p a t a l p o s , lengva p*atektl g*t-

včkaria».H |r automobilizmu pamatyti yra vietoa* ba 
k*Kti| *pi ihoj'nitj. 

Turtint; Aldžiausį panirinkiin* Įvairių rflMų baldu ir kitu aamg 
r»-ikm. IIŲ. Kvtei'tame mus aplankyti Ir pasirinkti kas vra reikalinga 
jotu Balionui. miecaniaJHm Ir kt. kambariams. PriHk pirkdami baldus. 
pat-k rinkite kainas pirmiau pas m i s ir Įsitikinsite, kad >ra pigiau 
negu kilur 

G4MTNAMK SAl.IONO BAi.THa PAGAL I Ž R A K T M I ' R . 
,Pasirinkit* stilių, kuris lums patinka T«1n oat atnaujinant* aa-

DUS baidus . JVOfcAP IR K A / I M I I l i A KAZlKAIttAl 
:\. J? 

MITOMOBILIU TAISYMAS IR GAS0LIH0 STOTIS 
\tliekami lyginimo ir daiyrno darbą, Taisonu, motorai. stabdžiai 
transmisilo* Ir t t MOBUJGAS benziną*. įvairių rūšių alyva. 

baterijos ir automobiliam* dalys Fires'one padangos. 
1934 Wesi 59th Street Tel. GRovehill 6-9136 

H. M5SA8. patyrv* Mto tprcMMa* 

TELEVIZIJOS. RAMO IR PHONOGRAFU 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

Geriausios firmos — garantuotos dalys. Prityrė mechanikai 
darbą atlieka sąžiningai Ir greitai 

FRANK'S TV & RADIO 
SALES & SERVICE 

Pranas KERŠIS — Paulius F. ENDZELIS 
748 West S3 Street CAramet 5-7252 

^— ą g 
Perskaitę dienr. "Draugą", duokite jį kitiems. 
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kurių čia neįmanoma visų pači- "" solistų, ir instrumentalistų, 
tuoti, spausdinti periodikoj ro
do, kad galima sulaukti iš jos 
geros beletristės. J. Končius su 
savo proza rodęsis literalūros 
vakaruose arba periodikoj irgi 
teikia vilčių. Tokių pat vilčių 
teikė ir šiuo metu nutilęs K. 
Keblinskas, kurio novele laimė
jusi skaitytojų demęsj i r pre-
miią :'*Kelionė i nakti* išspaus
dinta Ateity, buvo išrinkta Atei
ties skaitytojų pačia geriausia 
metu novele. 

Galima paminėti r>rozą. ban
džiusius ir E. Marijo#itite, ir E. 
fierdarskaite, ir R. Leimcią, ir 
G. Oe^viJ? (Jis Drauge buvo pa
rašęs pasikalbėjimą su S. Fran 

gi jaunų pianisčių turime visą 
eilę. Tik reikia laukti ir tikėtis, 
o pradžia (ne tokia jau tamsi 
kaip kas bando vaizduoti) ir da
bar matomaf Visam tam kata
klizme yra ir šviesių prošvais
čių, liudiiančiu, kad negreit mir
sime, tik reikia iš vyresniųjų 
talkos. Jei icdakcrose pruli at
siusta pripaž;ntų ir didelių kū
ryba šalia jaunųjų,' pirmoj ei
lė V turi būti spausdinami jau
nieji. Ir šiandien, kada vyksti 
studentų vakarai, eal tegu jie 
maž'au kv:eč'a senų žvai?adžhi, 
bet patys išpildo programą, kaip 
iau ne kartą yra buvę Teatlei
džia iaunieji, jei n? visi čia bu-

ciske lietuvius gynusių Philipinu v o suminėti. Tai bus progos pa 
atstovu Romulo) ir V. Kareč-
kaite ir dar visą eilę. kuriuos 
sunku suminėti ir, jei, tie, minė
ti ir neminėti, nenutils, apie juos 
sužinos ir plačioji lietuvių visuo
menė. 

Jaunajai žurnalistų kartai pri 
klauso ir Lituanus žurnalo lei
dimas. 

Dar būsime gyvi 

Kalba, kad su vyresniąja kar
ta viskas pasibaigs neturi jokio 
pagrindo. Prieauglis menininkų, 
dalyvaujančių lietuvių gyveni
me, yra gal didesnis ne?u kitų 
meno rūšių atstovų, tačiau visa 
eilė būsimų žurnalistų irgi ne
leidžia nusiminti ir manyti, kad 
pavargus seniesiems spaudos vii 
kams mūsų laikraščiai paliks 
tušti ir negyvi. Štai žurnalisti
koj galima būtų išvardinti net 
keliasdešimt vardų, pradedant 
D. Aleksandravičiūte, ir V. Klei
za ir baigiant kad ir pačia jau
niausia moksleive Lili Tivmosai-
te. Šiandieną jie būdami jauni 
tesirodo, su mažomis išimtimis, 
moksleivių laikraščiuose, tačiau 

daryti vėliau, gi š :as mint'S no
risi išbaigti Genutes Buračaites 
dvieiliu: 
Rytoj skardens už juos kiti 
2emel3 ateičiai plati. 

• 

A T V Y K I T E P R A L E I S T I 

VALANDA KAUNO OPEROJE 
Programą Išpildo Garsusis 

TORONTO "VARPO" CHORAS 
Vadovaujamas St. GAILEVIČIAUS 

*.to\ % -

• Vai. J. Kūgis, ryšium su dr. 
A. Baltinio straipsniu "Gyveni
mas ar žodis", yra pareiškęs kri 
tiškų pastabų. Inž. Rudis sako 
— vargu ar galima su tuo sutik
ti, kad rusiškasis žodis paruo
šė kelią Markso žodžiui įsigalė
ti Rusijoje. "Markso žodis, — 
rašo dr. Rugis, — daugiau pa
ruošė sau kelią Vokietijoje... Vo 
kietijos komunistai buvo daug 
gausesni, kaip Rusijos. Talmano 
vadovaujamoje partijoje buvo 
6 milionai komunistų, kai tuo 
tarpu Rusijoje, jau komunis
tams gerokai pavaldžius, jų skai 
čius pasiekė apie 3 miolionus. 
Markso žodis neįsigalėjo Vokie
tijoje, kad joje buvo ir kiti žo
džiai, kurie nugalėjo Markso žo
dį... Rusijoje Markso žodis įsi-

vieną diena jie užpildys išeina n- galėjo todėl, kad jam nebuvo 
čių laikraščių, dabar dažnai ane
miškas skiltis. Ir tai yra pagrin
do galvoti, nes jie, mokėdami 
anglų kalbą, pažįsta viso pašau 
lio literatūrą. Poezijoj, prozoj 
ar žurnalistikoj, kultūra vaidina 

kas priešpastatoma, joks tikras 
žodis nebuvo tinkamai skelbia
mas. Religijos žodis buvo ofi
cialiuoju žodžiu, be sielos, šven
tikai tapo valstybės valdinin
kais". Dėl Tolstojaus inž. J. Ru-

Spalio (Octobcr) 29 d., šeštadienį, 1955 m. - 8:00 valandą vakare 

SOKOL 
2345 South Kedzie Avenue . Chicago 8, Illinois 

Bilctų kaina asmeniui $2.50 

Rezervuokite biletus iŠ anksto Iš viso tik 1250 vietų 

Praeitais metais Toronto "Varpo" Choras buvo atvykęs į Chicagą ir nustebino lietuvis-
ką visuomenę gražiąja daina J r sąstato didumu. 

Nežiūrėdamas didelių išlaidų, "DRAUGAS" šį garsųjį chorą atkviečia į Chicagą, nori 
duoti lietuviškai visuomensi antrą progą išgirsti ST. GAILEVIČIAUS diriguojamą cho
rą, kuris yra net didesnis negu praeitų metų metų choras. Dabar šiame chore yra 80 narių. 

Šių metų programa tikrai sužavės kiekvieną lietuv| ir sukels daug, daug prisiminimų 
iš tų nepriklausomybės laikų Kaune. 

Po koncerto bus šokiai prie B. JONUŠO orkestro.. Per visą laiką veika bufetai. Lie
tuviška visuomenė galės svečiuotis su choristais iš Kanados. Visi kviečiami. 

"DRAUGO" Administracija 

KONCERTO BILIETUS GALITE PIRKTI ŠIOSE VIETOSE: 
KARVELIS, 3322 South Halsted Street MARGINIAI, 2511 West 69th Street 
PENČYLA, 4501 South Talman Avenue METRIKS, 1804 West 47th Street 

STMGENBERGAS, 1439 So. 49th Ave. Cicero, 111. 
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CLLINOlh šeštadienis, spalio 22, 1&55 

Vienos tremties istorija 
Kas buvo Longfellowo "Evangelina"? 

A. TYRUOLIS, Brooklyn, N. Y. 

Temimų ir vadinamų išvieti-
nimų istorija gali atskleisti ir 
daugiau, nors ir ne šių dienų 
paguodai ir pasiteisinimui: tota-
listines santvarkos juos vykdo 
su daug didesniu griežtumu ir 
šiurpu. 

Tat atsitiko lygiai prieš du 
šimtus metų Kanados žemėje, 
Naujosios Škotijos (Nova Sco-
tia) srity j . I vakarus nuo dabar 
tinio Halifakso, derlingos Mino j Stovi tarytum druidai, kalba 

Romantikos meto poetui, kaip 
Longfellowas, negalėjo nė būti 
geresnio siužeto, kurs galėtų pa 
rodyti tiek gamtos grožio ir pra 
einamumo melancholijos, kaip 
šios įžanginės eilutės: 

Štai amžinoji giria, šlamančios 
/pušys ir eglės, 

Samanom visos barzdotos, san-
/tėmyj rūbuos žaliuos, 

įlankos (baseino) pakrantėse 
gyveno rami vadinamų akadų 
tautelė. Akadai buvo prancūzų 
kolonistai, ir dabartinę Naująją 
Škotiją prancūzai buvo tada pa
vadinę Akadija. Utrechto taika 
1713 m. prancūzai šią sritį per
leido anglams. 

Kai po eilės metų ten pradė
jo kurtis anglų kolonistai ir 
steigti Halifakso miestą, tarp 
abiejų kraštų kolonistų kilę ne
pasitenkinimų, kuriuos dar la
biau didino tuometiniai konflik
tai tarp Anglijos ir Prancūzijos, 
taipgi abiejų kraštų religiniai 
skirtingumai. Dar didesnių gin
čų būta dėl aiškiai nenustatytų 
sienų ir dėl išikimybės priesai
kos, kurios anglai reikalavo iš 
akadų. Šie gi mylėjo savo pir
mykštę tėvynę ir nė negalėjo 
galvoti apie ginklo pakėlimą 
prieš ją. Tai ramiai tautelei te
rūpėjo- jos čia dirbama žemė, 
kurią jau prieš du šimtus metų 
buvo užgyvenusi. 

Kolonijos vadovybė pagaliau, 
nė nesiklausdama pačios anglų 
vyriausybės, nutarė ramiuosius 
akadus išblaškyti po tolimuo
sius Šiaurės Amerikos kampus 
ir tuo būdu tikrai neutralius 
žmones padaryti savo priešais. 
1755 m. rudenį jiems buvo iš
leistas raštas ar proklamacija, 
kad vyrai, jauni ir seni, susi
rinktų į bažnyčią išklausyti gu
bernatoriaus pranešimo. Kai su
sirinko jų, viso 418 žmonių, jie 
ten buvo uždaryti ir sargyboms 

/liūdnai, pranašingai, 
Stovi lyg arfų grojikai, barzofos 

/jiem dengia krūtinę. 
Garsiai iš olų landynių basu van 

/denynas kaimynas 
Šneka, beviltiškai guodžias arti-

/mas girios vaitojims. 

Štai amžinoji giria. Bet kur tos 
/širdys, kurios 

Tartumei stirna šokavo, girioj 
/išgirdus medėją? 

Kurgi tas stogas šiaudinis, Ake-
/dijos žemdirbio namas, 

Žmonės, kurie taip gyveno, kaip 
/upe kad bėga per girią, 

Temstanti žemės šešėliuos, at
spindint i tyrąjį dangų? 

Tuščios tos gražios sodybos, žmo 
/nės iš ten išvežti. 

Ir išblaškyti lyg lapai, kai spalio 
/vėjas smarkusis 

Juosius pagauna ir kelia, ir svai
do virš vandenyno. 

ninkas, jo kūryba nėra abstrak- nois universiteto profesorius Jo- »J*i-A 
tinė, jis nieko nedeformuoja, tik 
nuspalvina. Yra labai nuosaikus, 
nematyti jokio blaškymosi. Tai 
Šventadieniškos ramybes kūrė
jas. IŠ tfiėflė* kūrybai fls pa
jėgė nuostabiai paslėpti asme
ninį fkausmą. 

an Andrews, o gruodžio mėnesį JJj j a U perskaitei P. Kesiūno 
- K. 2o*omskio. romaną 

• Elenutei pasakos — šitokia 
antrašte pasakų knygelę išleido 
"Rūtos" leidykla. Tai sulietuvin
tosios Mamin Sibirako pasakos < api/ t j romaną' t*tp""rato: 

farp Žalsvu Palapinių? 
IVO rc-cen*ljoJe 

r. sittto-
Į apie narsųjį auikj, apie uodakę, ~£Su£X^JSM?l!S& 

Btfvo paskaitytas tifn minė-1 paskutinę musę, katiną fcfurką, m*, kuri bevtnrskpj* kovoje d*i u«-
apie Elenutę, norėjusią būti ka
raliene, kalbėjusią su gėlytėmis 

Kalbininkas, lietuviški* dainų ir medžiagos fieinVig k. Žodynui rin-
krjas, nuo kurio mirties šiemet sueina 75 nt. amžiaus. Dainas 
rinkti pt»dejo 1850 metais. Rinko Pušaloto, Alsėdžių ir daugiausiai 
— Veliuonos parapijose. Iš viso surrnko apie 50,000 žodžių, 5,500 
dainų ir 2,000 jų melodijų. Vysk. Valančius skatino jį šioje srityje 
dirbti, ragino surinktus dalykus išspausdinti. Uoliu Juškos talkininku 
buvo jo brolis Jonas, nuo kurio mirtie* sueina 70 metų. 

Kultūrine kronika 
* Dsfl. P. Kiauleno mirtis pa- lu laikė norą kūrybos pagalba 

minėta Bostono Kultūros klubo, i padėti žiūrovui atsigauti, pail-
Internacionalinio instituto sa-jsėti, pakilti dvasia, 

lėje susirinko apie šimtą bosto-. j ^ j ^ tmįrfeittOniilBO mokyk- skulptoriaus''Ray Fink ir tapy 
niškių. Į minėjimą buvo atvyku- j l ą ^ u i g a v a i p i n t e r p r e t a v o < t ^ H a r r y H ul t . Lapkričio me
si velionies našlė Vašia Kiaulė- K i a u I ė n a s y ^ tapytojas spalvi- nėšį ten turės savo parodą Illi-
niėnė ir dukrejė Laura. 

Minėjimas pradėtas susikau
pimo minute vėlibnies atmini-

jimui skirtas gražus Liet. Dai
lės instituto pirmininko dali T. 
Valiaus laiškas, fetž, Br. Galinis 
trumpai pabrėžė, kad, pagal jo 'vu stiliumi parašytos, nors ir 
patirtas žinias, dail. Kiaufcnas yra iš kito pasaulio, negu kad 
stėfigėsi suartinti tapybą su ar-1 mūsų trejmties vaikų gyvena-
chitektūra, norėjo architektūrai; mieji didmiesčiai. Knygelė turi 
duoti daugiau gyvybės. Anks-j38 puslapius, papuošta dail. P. 
čiau atvykęs į JAV, jis eile! as- Osmolskio iliustracijomis, 
menti, likusių stovykloje tfrikė • 
visokeriopą Įmanomą pagalbą, 
nors pats jau jautė ligos reiški
nius ir buvo naujakurys. 

Solistė Valerija Barmienf, a-
kompanuojant mur. Juliui Gai
deliui, atliko keletą momentui 
pritaikintų dainų. (K. Rimt.) 

• Dail. Kazimiero Žoroniskio 
paroda jau paskelbta Chicagos 
Meno instituto leidžiamajame pa 
rodų kalendoriuje. Dail. 2oroms-
kio kūrinių paroda įvyks Ric-
cardo Meno galerijoje 437 N. 
Rush str. nuo gruodžio 1 d. iki 
pabaigai šių metų. Bus išstatyta 
keliasdešimt kūrinių. Dabar Ric-» 
cardo galerijoje vyksta paroda 

tos lalavSs parode Lietuvos partta 
rma, tą tdeahsmą.. kuriub aeg£ muay 
jaunimas, liedamas kraują d 61 savo 
temis, tcos didžiuosius nuostolius, 

ir t .t . P a s a k o s Vaizdžios , leitg-1 kurtuos mums relkfjo pakelti drteju 
okupacijų replėse. Todėl ij romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai ±av€a jaunimą ir kels jo dva
sią. 81a romanas, atskleidžiąs mūsą 
herotakai trajrtikus episodus. yra 
šviesus spindulys tremt*ea tdeallsmo 
usjtjyrns. 

296 fuSL % Kaina $3.00 
rjlsaknnos kartu su ptntgats siuskite: 
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2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, Illinois 
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V I K T O K ' J K O 2 I C O S 
CALL ME MOTOES CO. 

lietuviška gasolino Shell stotis tr 
Auto taisymas. 576# 8. WesScrn Arti 
Tel. R E 7-9533. Atliekami motorų 
remontai, lyginimo, dažymo darbą) 
tr keičiamos dalys. 

D A B A R — GEftOfc ROKYBŽ8 

ALUMINIJAUS LANGAI IR DURYS 
Fibre Glaas ir Aluminijum Awnings (Šėtros) 

Žemiausiomis kainomis. 
Sąžiningas ir garantuotas darbas. 

Lenjrvi iamokejiniai. 
Apkainavimai nemokamai 24 vai. 

SKAMB. JUOZAS BACEVIČIUS, HB 4-7086 
A L L - B R I G H T 

454 W. 79th St.. HU 

fcf ^ i 

TU avima era I m u i ' K l u b ° P i r m i n i n k ė * • M* 
Tik padavime beliko is gražiojo G i m l m f t w I ė p r i m j n § v e l i o n i e 8 blo /Grand Pre kaimelio. 

Paskutinioji sužadėtinių susi
tikimo scena Longfellowo poe
moj vyksta Philadelphijoj, kaip 
jis pats prisipažįsta: "Vieną die
ną ėjau savo viešbutin Spruce 
gatve ir mano dėmesį patraukė 
didelis pastatas su medžiais ap
link jį, aš įėjau vidun ir gerai 
išžiūrėjau tą vietą. J i padarė 
man tokį įspūdį, kad ją įdėjau 
į paskutinę Evąngelinos sceną, 
kai Evangelina susitinka su Gab 
rietiu beturčių namuose epidemi 
jos metu. Netoli ir katalikų ka
pai, kuriuos užtikau kita proga 

apstatyti. Kelias dienas dar, pavaikščiodamas. "Kaikas sa-
laukta transportų, kurie turėjo kosi galįs ir šiandie tuos namus 

ir tą jų kapą Philadelphijoj pa
rodyti. 

Tačiau tikroji veikalo kilmės 
vieta bus kitur, būtent pačioj 
pietinėj Louisianos valstybes da 
lyj, Urp New Orleahs ir Lafa-
yette. St. Martinviit? kapuos 
yra EvangeHnos parhirJflas, ku
riam pozavo ir kurį pastatydino 
artistė Dolorės Del R;o. Tai ka-

juos ir jų šeimas išvežti į Siaur. 
Carolinos, Virginijos, Maryhtn-
do, New Yorko, Penrisylvahijos, 
Cpnectoetito, Massachusetts 
vaistytas. Beskubant, taipgi dėl 
kalbinių sunkumų, daugel šeimų 
liko perskirtų, ir jos niekad dau 
giau nėbesudtik 

ftuo Čia fr prasideda H. Long-
fello#o pcemes "Evangelinoi?, 

istorija. Vieriame rašytojo Ha^r-
., • • - . . . . <A»v« "V i P a s EmcMnos Labicne, kuri, pa 
thcynio rašte is 1838 metų spa-1 ̂  ^ ^ tradiciją, ir yra Lon^! ^ , n a l i a i - dengdamasis pabėgti 
10 24 d. randame toki4 vietą: f e U o # o ^ htrojh E v a n g c j nuo fizinio pasaulio. Savo tiks 
? i . u / , r f J^S V,C™ P r a n " Ima. Netoli ten yra ir Evange-

^ 8 * J O J l m ą I linos ąžuolas, kur išsikėlė aka-

grafiją ir jo augštus nuopelnus 
menui. 

Mene jis pripažino tik vieną 
— tiesos kelią. Būdamas tvirto 
nusistatymo jis atsisakė nuo 
įvairių gana viliojančių pasiūly
mų, jeigu tie neatitiko jo pa
grindinių siekimų. P. Kiaulėnas 
nėra lietuvių liaudies meno tra
dicijų tesėjas, tačiau ne tik mū
siškiai, bet ir kitų tautų kritikai 
rado jo kūryboje lietuviškos šir
dies. 

Velionis yra nutapęs apie 350 
paveikslų, kurių 150 yra parduo
ta didžiosioms pasaulio meno 
galerijoms ar atskiriems asme
nims. Iš viso mūsų, prancūzų, 
amerikiečių ir graikų spaudoj 
yra tilbę Ugi šiol apie 100 straip 
snių, vertinančių dail. P. Kiau-
lėno kūrybą. 

Bostone gyvenąs ir šiuo metu 
įem^s į kultūros klubo valdybą^ 
dafl. v*. Vizgirda savo kalboje 
priminė, kad velionis savoj kū
ryboj nesprendė problemų, o 
daugiau reiškė gyvenimo laimę, 
džiaugsmą ir tai darė labai ori-

KOKIĄ DAINĄ ARBA MUZIKĄ JOS 
GERIAUSIAI MĖGSTATE? 

1 Parašykite ar atneškite į BUfeRIKO KRAUTUVĖJ 
1 S241 So. Halsted Str., Chieago 8, IR. Ta dain* ar muzi- ' 
I ka bus Jums išpildyta per Budriko Radio programą ' 
I ketvirtadieniais vakare" nuo 6—7 vai. iš W i F C 1450 K. I 
I radio stoties ir paskelbtas Jūsų vardas. Taip pat dykai | 
, bus paskelbta Jūsų gimtadieniai, vestuvės, sukak uves, | 
. laidotuvės, paf šngimai. j 

I Vardas ir pavardė I 
1 Adresas 
\ 

. . . «4ft&dk' 

S • • • • • • • • š 

cūzų kanadiečio 
apie jauną akadų porą. Tą die
ną, kai turėjo būti jų vestuvės, 
visi provincijos vyrai buvo pa
kviesti susirinkti į bažnyčią iš
klausyti proklamacijos. Susirin
kę jie buvę suimti ir laivais iš
vežti į įvairias Naujosios Ang
lijos vietas, jų tarpe ir nauja
sis sužadėtinis. Jo sužadėtinė 
leidosi jo jieškoti, keliavo po 
Naująją Angliją visą savo gy
venimą, ir pagaliau, jau pasenu
si, rado savo sužadėtinį mirties 
patale, [spūdis buvo toks smar
kus, kad ir ji neišlaikė ir mirė". 

Pats Hawthornas šio siužeto 
veikalui nepanaudojo, bet Long-
fellbwas įžiūrėjo Čia gerą me
džiagą poemai, ir 1847 m. para
še hegzametrais savo plačiai ži
nomą "Evąngelinos" poemą. Po
ema susideda iš įžangos ir dvie
jų dalių, kuriose pavaizduotas 
anas dviejų žmonių likimas. 
Kaip ir Donelaičio "Metuose"' 
čia apstu ir gamtos, tiek pap-

dai, ir ten susitikę Emelina ir 
Liudas Arceneatbfc, LongfelloWo 
poemos Gabrielis. 

Būdinga tai, kad, kaip Šileris 
nematęs Šveicarijos parašė sa
vo Vilių Telį, taip ir Longfello-
was Louisianoj nebuvęs sukūrS 
savo poemą. Apie Louisianą Ži
nių sėmėsi iš T. C. Haliburtono 
veikalo apie Naująją Škotiją. 

Taip liko įamžinta vienos 
tremties istorija, apie ką trėmė
jai nė nesvajojo. 

rastos, tiek egzotinės, vaizdų. m a c l J ų 

Meilė tai išbandymas: ji at
skleidžia žmogaus vidinę vertę 
ar jo menkystę. 

—• Augusi Wibbelt 
Ss lBBSBBBBBSBBBP••HSSSSSM I I ^ . I 

NAUJAI ATIDARYTI NURSING 
St. Anno Nurslnjt an<l Roardtng 

BOARl>IXG NAMAI 
Sesiytiems žmonftm tik $100 | mCn. 

Speciali priežiūra, geras maistas 
rami atmosfera, prieinamos Rainos. 
Ir patogi aplinka! 3i (Įviguba jatai-
fa prrfma futin^ius ltfonhis ir tuos. 
kurie gali vaikščioti — atskiruose 
namuose. Geros gailestingos seseles, 
State licenced D*l smulkių infor-

rasykite Hm. Anne Good, 
Homes, St. Anne, UI. 

• ^ ^ " S 

PERKRAUSTYMAI -i- MOVING 
Pigus, ss^aningaa darbu. VM apdraudimai U artimq ir 

toUmų distancijų. fiauJtiU sekančiai: 
M15 S. UTUAN1C A AVE., CHIGAGO, 

ANTANAS VILIMAS 
. • . - - -. 

Telelonaa — FEootier 6*1881 
> 

PABKHOLME SERVICE 
STATION 

5000 W. Cermak Bd.t Cicero, HL 
LietuViška gazolino stotis ir 

automobilių aptarnavimas 
WUliam J. Grigelaitis, sav. 

Televizijos - geriausių išdirbysčiu: 
21 colio paveikslas nuo $129.00 iki $399.00; dykai 30 

dfenų išbandymui, lengvais išmokėjimais. Jūs galite laimėti 
$200.00 caah, jeigu įrodysite, kad kur kitur parduoda ge
resnes televizijas, negu Budrikas. 

• 

. BUDR1K, 
3241 SOUTH HALSTED STftEET 

JOS. 
. CAlumet 5-7237 

Įmonė* atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 
9 iki $:30 Vakare. Kitorhis dienomis nuo 9 iki 6 vai. Sek
madieniais nuo 10 iki 5 vai. 

^ ^ < — • . . i M . • • i , .i i — J f 

J NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO 
LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Net $10.000.80 

Paskolos Duodamos Nam9 J|ijMnui 

Lengvomis Salvsomis 
— m 

CHICAG0 SAVINOS & L0AN ASSN. 
6234 S. Western Ave. ^ Ctiicago 36# PI. 

CRANE SAVINGSI L0AN ASSN. 
2S5S W. 47th S i Chicago H, UI. 

DISTRICT SAVINGS & L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8,111 

UNIVERSAL SAVINGS 4 L0AN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chk*$« 8. Ui. 

Rooscvclt Fitniihire Miegamo Rakandij Išpardavimas! 
gabalu — tiktai už $169.00 

{ šį setą |eina lova, dreseris. ko
moda, springsai, m a trasas su \idu-
jin6m spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima
mo jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite i šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baidus ir pa
tirkite kainas. 

ROOSEVELT FURNITURE CO 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. Sfceky S -4711 

Felix Raudonis, sav. ir menadžori* 
Krautuvft atidaryta sekmadi«niata nuo 11 Iki #:I0. 

"Zr 

J O N A S G R A D I N S R A S 
KRAUTUVE IR DIRBTUVE 

Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos, baterijos 
J. G. TELEVISION CO. 

12 W. 4 ^ T H ŠT. TKL. FRONTIER 6-1998 
Pas specialistą nupirksi pigiau, sutaisys geriau 

N u o 

1 9 2 4 
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• 
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1 9 5 5 

4UGŠTAS DIVIDENDAS UI TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MŪSŲ NARIAMS 

fitai kodčl apsimoka taupomus pmigus pad€ti į GHICAGd SAVINGS AND LOANASS'N:l. Pas mw virt JtodėUaijra apmušt i 
Ui $10,000.00. 2. Pis mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pigai pareikalavimą, 3. Per SI metus CrBCAGO SAVINOS vtesja 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokšjo augštesnį dividendą* negu kitų fmausmių jstaigų. f Pas mus taapfrtutfsi 

f aU iškeisti čekjus, apmokeU geso, elektros, tėielono sąskaitas, Real EsUte ir Income Tax mokesčius ir visas kitas biląs mūsų 
pečiai Money Ordįr tekiais. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybes boaus. 6. Tbisingo-

mis sąlygomis duodame paskolas perkant namui. 
Pas mus yra sie1 taupymo skyriai: optiondl, farvestmentu, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savmgi. 
Kviečiame visu* taupyti šioje paciojs pro^esyviskiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
JOHN PAKEL, Preridentas 

N 
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1 9 2 4 
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6234 South W este ra Avenue GBovehiU 6-1675 1 9 5 5 
Ketvtrta<Jiwrt*!s ano 9 ik« t rii ?*kftxo TreČtaed^BiaU uždiryU. vla% diena 8e#t*dtenial» nuo 9 ryto iki l vi *o pUtu. 
VJLLANDOB: Ptrmadienuvii nuo U iki S vaL vakaro. Antradieniai* ir Penktadieniai* nuo 9 iki 4 ralandoe po pietų 
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PAVERGTOJE LIETUVOJE 
• Adomo Mickevičiaus tevis- da pasirodė tik 1948 m. 

kėje, Naugarduke, dabar baigia- Daug gražių dirbtinio šilko au 
mas įruošti poeto "memoralinis dinių eksponavo Kauno "Atdr 
muzejufif". Ten buvo nuvykę A. nių" fabrikas, su kuriuo savo 
Venclova, E. Matusevičius, po gaminių menine forma konku-
Sibiro patirties jau įsijungęs į ruoja nebent "Rygos Audimas", 
bolševikinių rašytojų eiles K. Šalia šilkinių audinių plačiai bu-
Boruta, Al. Baltrūnas, V. Rei- vo parodyti ir vilnoni audiniai, 
miris, Grožinės Literatūros lei- Ypač gražūs pasirodė "Litekso" 
dyklos vyr. redakt. J. Tornau fabriko audiniai, laikomi ar tik 
ir kiti. Dalyviai taip pat aplan- ne geriausiais visoje Sov. Sa
ke stambiausią Gudijos stiklo jungoje, 
fabriką "Nemunas". j n v J s o p a r o d o j o geriausiai bu-

• Pagal čekisto A. Gtnevi- j v o atstovaujama estų taikomoji 
čUftu* romaną statomas naujas 'dailė. Jfe odos dirbiniais pralen-
bolševikinis filmas, pavadintas ** lietuvius dailininkus. Iš Lie-
"Kalvio Ignoto teisybė". Scena-; tuvių ryškiai išsiskyrė savo tau
ri jo autorius — A. Stešniovas, j tinių formų stiliumi dailininko 
reiisoriai — A. Razumyj ir J. i Prapuolenio baldų komplektas. 
Urinovas, vyr. operatorius —Sal ia jo taip pat kyla medžio 
S. Rubaškinas, garso operato- drožybos meistras Orinkus. Gin-

VARPO CHORO VALDYBA 
>f.. •• • * * ' . ' " ' " • . > i •• ': 

valdybos viršininkas Pečiūra iri —-—-
kt. nusiskundė, kad (detuvos.l S E G I 
sovietinių dailininkų sąjungoje' 
"apleistas įdejinis-politinis dar-į 
bas, neskiriama reikiamo dėme
sio dailininkų meniniam bei kū-
rybinam ugdymui. Dailės msti-. 
tūtas dažnai išleidžia silpnai pa-' 
ruoštus specialistus, nepatenki-, 
namai padeda jauniesiems sta
tytojams ir Dailės fondas" etc. 
Per pasitarimą buvo konkrečiai 
nurodytą, ką dailininkai turi da
ryti, idant bolševikinė vyriau
sybė jais nesiskųstų. Dailinin
kai skatinami "pasitaisyti". 

T R A V E L BUREAU 

rius — Balsys. Filmavimo dar
bai pradėti prieš porą mėnesių. 
Šiuo metu filmuojamos "natū-

taro dirbinių daugiausia buvo 
išstatyta lietuvių. Pirmą kartą 
parodoje buvo išstatyti nauji 

ralinės scenos" Vilniuje. Pasta-1 dekoratyvinės paskirties ginta 
tyme dalyvauja keliolika artistų [ r o dirbiniai 
iš teatrų, o kalvio Ignoto vaid 

Iš kaires į dešinę sėdi: Ada Zaikauskaitė — sopranų seniūnė, Stasys 
C.adcvieius — choro dirigentas, Vanda Šimaitė — altų seniūnė. Sto
vi (iš kairės į dešinę) Stepas Pusvaškis — tenorų seniūnas ir vyr. 
seniūno pavaduotojas, Algis Medelis — vyriausias seniūnas, ir Juo
zas Šarūnas — hos\j seniūnas, šių asmenų vadovaujamas Varpo cho
ras traukiniu atvyksta spalio '29 d.; dainuos Draugo koncerte. 

vavęs kultūros meisteris Smilge-
menj atlieka: Lnfiačarskio var
do teatrinio meno instituto auk
lėtinis K. Genys, dirbąs Kauno, 
muzikiniame dramos teatre. Ma-1 
sinėse scenose dalyvavo per 2,5 
tūkstančio žmonių. 

• Lietuvos kino studijos dar
buotojų grupė Vilkijos rajone, 
filmuoja "pirmąją lietuvišką ki-| 
no komediją", pavadintą "Sken
duolis". Scenarijus parašytas pa| 
gal P. Cvirkos to paties pava-J 
dinimo apsakymo motyvus. Esą, j 
"kin6 įkomedijoje atkuriami i 
1930-35 m. vaizdai, būdingi bur. 
žuazijos valdomos Lietuvos pro
vincijos gyvenimui". Filmą sta
to "visasąjunginio kinomatogra-
fijįos instituto diplomantas" 
Vyt. Zalatkevičius, operatoriai 

to paties instituto studentai 
A- Kucevas ir V. Puškeriovas, 
direktorius — instituto auklėti
nis J. Jakušcinskas. 

• Mirė skulptore vilnietė, JE-J 
milija Liobyte-VilutJenė. Apie 
mirusiąją skelbiama, kad daili
ninkė "ypatingai mėgo temas iš 
tarybinių vaikų gyvenimo". Mi
rė Lietuvoje. 

4 R. kavrekui suėjo 50 m. 
atnSans. Fažymėta, kad K. Ka-
veckas yra sukūręs visą eilę dai
nų, kurioms būdingas švelnus i 
vyriškumas. Daugumas jų, kaip 
Gimtinės daina, Ant Dunojaus 
krantų, Daina Tarybų Lietuvai, 
Pabaigtuvių daina ir kitos, šian
dien "mėzstamos ir dainuoja
mos miestuose ir kaimuose". 

• Ncr-eniai mirusi raudonoji 
bolševikine poetė V. Yalsiūnlrne 
paskiausiu metu rašiusi poemą 
"Leninas Vilniuje", žymesniais 
jos bolševikiniais kūriniais lai
komos po?mos "Pionierių trau
kinys", "Mergaitė iš Nemuno 
krašto" ir "Veronika", kuria 
"apdainuota kolūkinės santvar
kos pergalė Lietuvos kaime"... 
Veronika išversta j rusų kalbą. 

• Vilnių jo buvo suhiosta Pa
baltijo respublikų taikomosios 
ir dekoratyvinės dailės bei pla
taus vartojimo gaminių. Tarp 
3,000 parodos eksponatų didelę , 
vietą užėmė keramikos gaminiai, 
apie kuriuos per radiją informa
vo Vilniaus valstybinio dailės 
instituto keramikos katedros ve 
deja Teodora Miknevičienė. Lie
tuviškoji molinė keramika, jos 
pareiškimu, yra geriau atsisklei
dusi, negu Latvijoje ir Estijoje. 
Ligi šiol dailiąja keramika okup. 
Lietuvoje rūpinosi tik dailinin
kai ir vad. "dailės kombinatas" 
Ypač gražiai užsirekomendavęs 
Strolis. 

Porcelano gaminių parodoje 
buvo parodyta tik latvių & estų 
darbai. Neblogai Lietuvoje kul-
tyvuojamas ir langų vitražas 
Ryškesniu darbu laikomas dail. 
Stoškaus vitražas "Draugystė". 
Deja. dailiojo stiklo okup. Lie
tuvoje kol kas niekas visai ne
gamina Labai platus buvo teks
tilės ir trikotažo dirbinių sky
riai. Ėstai Šiėšė srityse lenki* 
ba&vįu* & t g $ L,:fet:ivt,jft • t;:h-
cicji tekafcliaink^-dailialnk^ lai-

Kutturos ministerijoje Lie • publikoje ir priemonių tapybos 
tuvoje buvo sukviestas pasitari- kūrinių j.iėjiniam-meniniam ly-
mas "dėl tapybos padėties res- giui pakelti". Diskusijose daly- čiu ir Černiausku, meno reikalų 

Kaip kas nors gali sakyti, kad 
jis tiki Kristų, jeigu jis nedaro 
tai, ką Kristus įsakė daryti? 

— Sv. Ciprionas 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybe 

Precin Photo Studio 
INO. 

EDVARDAS ULIS, saV. 
4068 Archer flvenue 

v^c iu3Suvicemin i s te r i a i sBana i - l T e l e ! 6 n a s Yfcgfcfo 7 . 2 4 1 Į 

2451 S. Oakley A ve. Tel. YRrds T 3278 
BfKS PARf PTNAME KELIONES: I^kturah — GeteitnkeHaJ* 

l a t r u s * ! * — Laivai* 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti Į Ameriką. Parūpiname doku 
mentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME LIETUVIŲ Skyrių 

Pildome afidevitu*. 

" 

Pradėki! Taupyti Šiandien, Turėsit Ryto)! 
"*lB^s>B*aunnuaMannnunuuunuk«*BjHiBMnni»^1^^ 

Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
Įstaigoje BRIGHT0H SAVINGS and LOAN! 

Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASS'N 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo Caliiornia Ave 

CHARLES ZEKAS, Sec'g 

OFISO VALANDOS: 
Ptrmad., antrad.", p*»nktad. Ir 
ieSt. 9 v. ryto iki 4:10 p. p. 

Trečtad. f ryto Iki 11 •.. • 
Ketvlrtad. I vai. iki g rak 

Lietuvių Prekybos Namai 
PREKES BE BROKŲ, KAINOS BE DERYBŲ, KLIENTŲ SĄSKAITOS 

BE FINANCŲ KOMPANIJŲ 

R00M HOME 0UTFIT 
furntehed čompfete. ill 
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PASIŪLYMAS GALIOJA TRUMPĄ LAIKĄ. 

Televizijos: RCA, Dumont, Zenith, Admiral Sylvenia ir kiti. 

FURNITURE 
3222 South Halsted Street 
Įmone atidaryta pirmad. ir ket
virtad. 9-9:30; kitom dienom 9-6. 

Į m o n e s 
JUSTAS LIEPOMS 

• Telefonas — Vlctory 2-4226 
V e d ė j a s Sekmadieniais įmone atidaryta 

nuo 10 iki 5 valandos vakare. 
• - m # » ( » • • * ••*-**** " • • 

:t •įįM -

* 

SUTVARKYKITE LUKO SAVO AUTOMOBILI 
Compkte Auto Service 

4642-44 S. West«rn Art. Tel. OLtf. 4-0079' 
8«T. Stasys Dapkus, prityręs sarrtisss 
kas, turį* moderniausius įrengimus, ge
rai ir nebrangiai pataiso karoseriją Ir 
nudaso, tais pat sureguliuoja motorą, 
kad taupiau naudoto benziną Ir alyva. 
Jis šioje srityje dirba nuo liS6 meto, 
taip kad jo darbu busite patenkinti Na
mu telef. WAlbrook 5-TMO. 

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 

PE6IAVS ALIEJŲ 

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS <\* 
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai - keletą blo-' 

kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. 
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkite* pas 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 Se. Hovne Avenue Tel. Vlrginia 7-7091 

P 

B U 1 C K A S 

L I E T U V I SK A S 

A D T O M O B 1 L T S 

• 

u* 

JŪSŲ ir Jūsų šeimos saugtimui 
Jei turite UniTersal Savings sąskaita, tai galite bilti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno.. 
Kad Jūs tunte lėšų nelaimėt atveju... 
Kad Jus galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada. 
kada norite... 
Kad turėsite pinigų, kada jie bus reikalingi 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Universal Saving* TT* draugiška finansinf 
įstaiga, aptarnaujantį Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums 

Esame Federal Savings and Loin Inšuranoe Corporation na
rvą. Santaupos apdraustos iki $10,000.00. 

UNIVERSAL SAVINGS 
a n d L o a n A s s o c i a t i o n 

1800 SOUTH HALSTED STREET 

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge". 
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J. Dobkevičiutė-Paukatienė 
Motina LT iiukt« 

L A I S V Ė J E (ti glaudžiai visose gyvenimo sri-
G Y V E N A N T I E M S ty3*. kad būdamas šalia jos įgy-

(Atkelta iš 2 pusi) \tx> r e i k i a m ^ ^ f ^ T ' k * d *** 
, vemrao mokyklą išeitų. 

vadina sąjūdžiu, sąjunga ar ko- Jaunime galia, pajėgumas, ne-
kiu kitu vardu. Tokie partiofo- išsemta energija, senime gi žino-
bai dažniausia yra arba gudrūs jima.5, patyrimas. Abu susidėję 
savos partijos interesų gynėjai, ir sujungę savo turimas dova-
arba nesąmoningi piliečiai, ar- nas gali sudaryti didelę kuri-
bo žmonės, kuriems nerūpi, kas mąją jėgą. Maironis teisingai 
su jų valstybe yra ir kas bus. yra pasakęs: "Kad jaunimas 
Tik diktatoriai vieton partijų ' t U * **<*"• k a d s e n i m a s t i e k 

pastato policiją j « - " * ^ k l t a d a l n a • | 
Kaip galima įsivaizduoti de- ' , . T a d i r reikalinga sudaryti ga. 

mokratin; valstybę be partijų. l*Jimo su žinojimu uniją, tų dvie 
Partija valstybės ramstis ir pilie J» «*"? c h ° r a ; k u r i s d a r n i a ' t a 

čių reikalų gynėja. Nuovados k'tą dainą dainuotų. Tos dai-
viršininkai partijos neatstos ir " o s ^ ™f*>°*1 m u 9 ų l a i k a h ' pasaulyj gali išdrįsti jai už
rėkiamų politinių institucijų ne ^ Sal"» fsiskynmas - nepa-j t v e n k t k e l i u s . J o a b U 3 ateitis. 

, T *H.J • -aiJ -^ taisoma žala ir nepateisinamai 
^ ^ r ^ ^ u o m e l e k l a " a . Negirdėtas Slykas ki-1 Tad atiduokim savo tėvynei 
pastato policiją ir kariuomenę * amžiaus skirtumu ir tautai, kas jai priklauso ir ko 
tik diktatoriai. Politines parti- « £ **<* *~l a i ^ a u a startumų > reikalauia 
^» M*toa..{M ,,„i0rtrKA« ^ w o

 DutU kuriamos kitos partijos ar Ji *s mūsų reixaiauja. jos geriausios valstybės orga- j v * m* D P H^ P minrl det*^ 
nų kontroliuotojos ir geriausios d r a u ^ 3 - K ' t u r . t ° 8 P a č l o s P ^ i R e d d e q U ° d ^ ^ 
prižiūrėtojos, kad tie organai Įijo, šimtmečių Mekia Seni rnirš 
neišeitu i politinius šunkelius. t a- J a u m « V1fas u ž u n a - Pne 

Tiesa, ir politinės partijos ne- K n o s k a , r t ° s s u k u r t , » ™m|* Jau" 
kartą iškrypsta iš vėžių. Tuo- n?įį' P»deda savo Įnašo ir tuo 
met reikia jas gydyti, o ne nai- b

x
udu organizacija stiprinama 

kinti ar neigti, - "kaip susirgęs " n a u J° - J e l tskt"» A v i e n a i 
žmogus gydomas, o ne naikina- k a f ' k u r t l a a v o organizacijos, 
mas. Politinio esimo ir veiklos n " * a d l š organizacinės stadijos 
pagrindą partija turi tik stove- n e l s e l t " l r d a r b a s . n e J u d ė t ų ; T o ' 
dama ant savos žemės. Svetimoj k l o s ™omal>jos tik lietuviuose 
žemėj jai nėra kas veikU. Bet Sa l l m o«. bet ar jos pateisma-
mūsų atveju - ji turi ką veikti f ? " ? M"SH * * " į " , - s i e k t l P a r 

ir svetimoj žemėj - organizuo-. *•*» ro**"1™0- kaip pas anglo 
ti ir palaikyti politinę veiklą' ^ 8 U S 3"*. ° n e » B k a i č n » * -
Lietuvai laisvinti politinėmis 
priemonėmis. Šiuo atveju politi- Kai pasišventė, jaunyste... 
nS partija, ir svetur veikdama, . „ . . 
stovi ant lietuviškos žemelės. . " U 8 « Jaunimas visame lietu-
Mės turim neigti ir kovoti tįk yiskame ir visuomeniniame ir po 
su tokiomis partijomis, kurios b t t n l M n e gyvenime turi kmbzdė-

KRONIKA met sulauktų 70 metų amžiaus, rą, paruošdamas programas kur sų mokslo pagrindai" Jo paa-
Gimęs 1885 m. spalio mėn. 24 d. so: Pinigai ir bankai, Finansų • kaitų klausė daugelis mūsų eko-

Nefca Mazaiaitės knyga Ne- Palangoje. Kauno universitete m o k a i a S j 0 U į p g į studiją "Finan' nomiitų. 
gestis susilaukė tremtyje negir- dėstė ekonomikos kursą ir yra I 
dėto pasisekimo: jos pirmoji lai- parašęs knygelę apie T. G. Ma-
da buvo išpirkta per nepilno saryko visuomeninę pasaulėžiū-
pustrečio mėnesio ir ją išleidęs 

GUNSMITHS' MAGIC BLUER 
A n«»w Cold Chemical 
for Bluing f?una — 
PutR on a finish that 
irlll wear aa w*>ll as 

U M origlnal finlah on 
the Gun. Not necessa-
r>' to dismantle gun— 
anyone can easlly re-
blu«> in a few minutes. 
Skili not a faotor. the 
Chemtca! doon th«» 
work. MORE MAG1C 
BLUER SOLD THAN 
ALL OTHERS COM-
BINED. 2-<fz. Bottle 
only $1.00 Postpatd. 

Come l n And Browse Around! 

BIG FALL SAXE 
— ON — 

EVERYTHING IN 
ELECTRICAL APPUANCES 

AT VERY I/>W P B I C t S 
Courtoous Service at all t imes 

WHOLESALE APPLIANCES 
2310 SO. CICERO AVENUE 

CICERO, ILIJ N OI S 

Lietuviškų Knygų klubas nebe
turi jog atsargu. Gali būti iš
leista antra laida. Skaitytojuose 
sukėlė susidomėjimo temos ak
tualumas — tremtinės, kurios 
vyras Sibire, vedybos su divor-
suotu amerikiečiu; taipgi augšta 
knygos literatūrinė vertė. Tai 
bene pats geriausias N. Mazalai-
tės veikalą? ir vienas iš vertin
giausių, pasirodančių tremtyje. 

• t Kazys Jokantas, jeigu dar 
. _ . » . . , ., . ,Wrlte for deacriptive folder: A gun 
b u t ų neZUVęs b o l š e v i k ų r a n k o s e , Fi„mii For E \ e r y P u r p o ^ . Money 
šiemet švęstų 75 metus amž;.aus. ^,tck »u*ranlet- D e a l e r a n d Jobb*r8 

T.^^ . . y%«. . Hberal dlseounta. 
Yra ?imęs 1880 m .spalio 23 d. j g HARRIS 
Valiuškyjfc, Kupiškio par. Bend- p# Q. BOS'SOS • Gan, Indiana 

! radarbiavo ja j "Vilniaus Žinio
se", išvertė knygas Urvinis žmo
gus, Kaip gyveno pirmieji žmo
nes, paruošė spaudai pirmąjį lo
tynų-lietuvių kalbų žodyną,' o 
taipgi ir lotynų kalbos vadovėlį; 
nevienas dabarties šviesuolių 
mokėsi iš ja išversto iš vokiečių 
kalbos gamtamokslio vadovėlio. 

• Prof. Vladas Jurgutis, jei 
dar būtų gyvas Lietuvoje, šie-

išsigimsta ir ne tėvynės reika ti, o ne izoliuotis, ne vengti. Kas 

iš tų partijų, kurios yra įstoju-
iios į sau giminingus interna
cionalus. Tad kenksmingą par-
tiofobiją reikia vyt iš mūsų tar
po ir aiškint žmonėms jos kenks 
mingumą. 

Jaunimas 

lu» gina, bet gyvena savais par- f1 b u s : „ka' s e n o ^ k a ? a ^ 
tiniais savanaudiškais tikslais! ' r P* V l e * 0 s . m e k a s n e u z l m s ? 3f 
ir reikaliukais. Mūsų sąlygomis ^ kapituliavimas prieš raudo-
partiįos gaU padaryti ir padaro " « p r ' e a * ' atidavimas jam L.e-
daug Lietuvos laisvinimo darbe. I tuv°* be.k°vo« i r ^ ^ ° - T«up 
Nemaža tam reikalui nauda ir falėtų P ^ 8 1 ^ ! t , k t l e z m o n ė s -

kurie bus apsipratę su vergo 
dvasia ir kuriems terūpi pilnas 
lovys gero ėdalo ir aukso gaba
las, kaip Kudirka kalbėjo. Toks 
jaunimas išrašytų Lietuvai mir
ties sprendimą, bet kartu prisi
imtų ir atsakomybę prieš Dievą 
ir prieš ateities kartas. Tai bū-

Lietuvos gyvenime jaunimas, | *ų b a i l?U s nusikaltimas. Aš tikiu 
ypač moksleivija, studentija ir j Aviškuoju jaunimu. Ai tikiu, 
jaunieji akademikai jau baigę k a d .J l s l a i k y s i s ^ ^ Pirmtakų 
sav0 mokslus suvaidino svarbų' *™ n i m o t r a d l c ^ ^ kelių. Aš , 
dažnai lemiantį vaidmenį. Pri- ^ m ' k a d ^ P * 8 1 ^ i r Pasišvęs. 
siminkim Uk artimesniųjų į a i l n , 0 k a i P^žventė jaunyste, kas 
faktus — tautinio susipratimo 
sužadinimo faktą, Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo fak
tą, Lietuvos tvarkymo faktą, 
kovos su paskutiniais okupan
tais faktą ir t.t. Visur jaunimas 
vaidino svarbų vaidmenį. Jauni
mas — ateities tauta. Senoji kar 
ta iš gyvenimo traukiasi. Kol ji 
gyva ir kol ji darbą dirba, jau
nimas su ja turi bendradarbiau-

CAMELS HAIR BRUSHES! 
nt»»» 20 

for 
$1.00 

BURPI4T8! 
Imagine! Never used Camels Hair 
Brushes that coat many, many 
time» this low price. You actually 
buy these brushes at lesa than 
the cost to manufacturer. For 
use in the home, office, shop or 
store. For touch-up, plasting, dra-
wing, Iens cleaner, tvpewr ter 
cleaner, cleaning precision instru
mentą, gruna, toola, sportingr equip-
ment and hundreds of other uses. 
Assorted slzen. Money back if not 
satisfied. 20 b r u s h e s . f 1.00, 42 
brushes $2.00. Add 10c p.p. Supp-
ly limited. Order NOW! 

MATTHEW DAY CX>., INC. 
12 E. Madison St. Dept. X2*. 

Dumont, N. J. 

Colon Trouble? 
Pilės? Fistula? 

e&3$& « « Ss^iS 
Free Book Shows 

[How Thousonds 
Foimd Rellef: 

Tad, reikalaukite šios 
NEMOKAMOS KNYGOS! 
Šie galimi sveikatos ardyto

jai yra artimai giminingi. Suži
nokite kaip kiekvienas jus pa
veikia: Kaip išvengti klaidin
go gydymosi; kaip tūkstančiai 
surado išbandytą pasekmingą 
būdą gydytis. Rašykite, pra
nešdami kuris negalavimas jus 
vargina. 
Adresas — Saito 961, Thornton 
Minor HospitaI, 911 E. Lin-
wood, Kansa« City 9 Missouri. 

Ž I Ū R Ė K I T E 
Kas Yra Mūsų 

Pirkėjai! 
Geriausi žmones — kaip 
eiliniai, taip ir profesio
nalai _ iš arti ir toli 
lanko 

METRIKA 
FARM FOOD CO. 

KRAUTUVE 
1804 West 47th Str. 

Arti Wood Str. 

Chicago 9, Illinois 
Telei. Yflrds 7-8393 

VYRIAUSIA. LIETUVIŠKŲ 
VALGIŲ BŪSTINE 

AUDYKLA JUOSTA 
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 West 46 Street 
Cbicapo 9, SI. 

Telef: LAfayette S-S086 

Gamina Juostas, takellns, JuoHt«4«* 
pašalvės vardinto, frlnilmo Ir kito 
progų dovanoms. Taip pat galima 
gauti ir knvgn. 

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
R. KAIA'fiNAS 

6402 S. Fairfield Are. , Obtcago M 
(S-čias augStas, durys po kairei, art. 

6S-čios gatves lr Cal l fomla Ave.) 
duoda tremtinys p i l e i karą baige.-
Čikagos universitetą. 

1 doL 25 et. vai. — privačios. 
VKItTlMAl - ANKETOS - LAlftKAl 

ANYB0DY IS A MECHANIC 
IN OUR NEW 

U - D O - I T 
WE HELP YOU 

SELF SERVICE GARAGE 
6848 West I6th Street 

Benvyn, IU., tai Stanley 8-07SS 
Latest eąuipment to assist you. 

C 0 M P T 0 M E T R 0 -
MAŠINRAŠČI0 

MOKYKLA 
Priima naujus kursantus kiekvie

na savaitę. Per 3-4 m?n. Išsivaduo
si lš dulkino fabriko ir dirbsi Sva
rioj raštlnžj. Skambink tuojau Mo
kyklos Vedėjui P. Kesiūnul tel. BI-
shop 7-3013 arba kreiptis tiesiai l 
mokyklą 9*8 IV. SI PI. 

The Fhotogropher To 
LOVELY BRIDES Everywhere 
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PCRTRAITS • CANDIDS 
3213 S. Morgan S t YArds 7-5858 

tir 

C h i c a g o s š v a r i a u s i a s ir m o d e r 
n i š k i a u s i a s P i k n i k ų D a r ž a s — 

B U C O D A R Ž A S 

WILL0W WEST IMN AND 
PICNIC GR0VE 

83rd and WUlow Springs R«ad, 
Willow Springa, Illinois 

J 

JUDITA 

Metrikaitė 

SŪRIŲ KARALAITE 

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS 
Geriausios kokybes kostiumai, pal
tai, "topeoats" Vyram ir Moterim. 
Jums tiesiog iš fabriko — už ur
mo kainas. Didelis pasirinkimas 
rudeninių medžiagų. 

$45.00 vertes 

= ^ 

$26.00 v v » ir angsciau 

Mes taippat turime rūbus pagal užsa
kymą nuo $32.50 iki $61.50. Mes irgi 

siuvame rūbus dvasiškiams. 

JIM FOSTER CLOTHES 
(Įsteigta 1908) 

2250 South Spaulding Avenue 

VAL.: Pirmad. iki 8:30 v. v. Seštad. iki 2:30 
p. p. Kitom dienom iki 5 v. v. 

M-m" LADIES, B I G P R O F I T S 
a 

That will enable your clubs to carry out it's wor±hy 
projects can be had thru the franchise for the sale in 
your city of . . . 

: ^ , 

m-m "m-m" B E N S O N S 
Old Home Style Sliced Fruit Cake 

MiA Planned Community Service" 
By selling the very best sliced fruit cake you ever 

tasted. For details write today: 

For Community Club Plan for your Club or organi-
zation: Dept: DC._ 

BENSONS BAKERY 
A t h e n s , G e o r g i a 

^ ^ tf 

AR NORITE BOTI KUNIGAIS? 
T8vų Marijonų KonffrecacUa, a. a Arklvy* 
kupo Matulevičiau*. MIC. atgaivinta. kviečU 
pa« save kandidatus \ kunicus. TSvai Mari 
jonai darbuojasi Amerikoa lietuvių tarpe 
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje 
jie »eda mokyklas; redaguoja laikraščius 
skelbia mlsijaa Pasiaukokite Dievo tarnybai 
iarbuokit§d po Panelea švenčiausios vėliava 
stokite J T§vų Marijonų Kongregaciją; rašy
kite novlclų vedijul. l a i š k e pažymiklte kleii 
mokBio baigite . klek amt laus ir koks svei
katos stovis. LaiSks siųskite iemlau paduotu 

AR HOMTE BOTI BROLIAIS TOKUOLiAlS? 
Marijonų Kr ngregaclja kviečia pas save kandidatus į Ibrol iua IrurĮs 

urbiu jva.rlus vienuolijos darbus mokyklose. " I ^ ^ ^ r - M ^ S I S k 

batevčioss lr kitur. Labai pageidaujami moka koki amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryt* proga. __ 
^ P a a u k o k i t e savo J6gas. gyvenimą lr sveikatą Dievui ^ J J ^ j J ^ J Į S J : 
Maustai Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novtcUato vedaju. 
oaiymekite amžly. sveikatos stovį lr užbaigtus mokslua 

M A S T E B O F N O V I C E S , M A B 1 A N H I L L S S i a U N A B T , 

C L A R E N D O N H I L L S , I L L I N O I S 

Pabaltijos Valstybių Pašto Ženklai 
mano specialybė. Vidutinės kainos. Taip pat turime pašto ženklų ir 
kitų Europos kraštu; ir kaikurių retų ženklų. Dėl kainų sąrašo ra

šykite: Mr. E. VILNIS — Stamp Shop, 7 Beaconsfield Terrace Rd.} 
liammersmith, London, W. U, England. 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
(LIETUVI8) 

Moderniškai įreng
ta vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybė — vestuvės 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atlie
kamas darbą* 

WE THINK THAT ODR FRENCH FRIED 
SHRIMPS ARE DELICI0ŪS . . . 

YOU MUŠT TRY THEM TO APPRECIATE THEM 
$ "1 49 lb ~"~ FREE SAUCE — 

Free Delivery 
.We carry a complete line of fresh flsh dally. Smoked flsh 

and fried tish. 

ARCHER FISH MARKET 
4160'A ARCHER AVENUE LA. 3-3429 

Mano namiškiai 
taip . . . 
O kaip tavo? b £ 4 

. /> 

^ 

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dfhar atidarytas 

Galima gauti rugftčių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidarytas J>er visą naktį 

29 metai toje pat vietoje. 
1608 W. 47th St., Ttl. U 3-8870 

^ ^ 

LA 

414 H n l 63rd Street 
TeL ENf. 4-6883 »rb» EHg. 4-6840. Ž ChicagO 3 6 , IllinOlS 

o<xx>oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

K . G A S I Ū N A S MOTERŲ RŪBŲ 
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus. 
IN {vairių kailių užsakyti paltai duodami iŠmo* 
kojiniui. Jie toli pralenkia gavo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja. 

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE 
. . Tel. REpublic 7 - 6329 

O00<>0<>0<>000<>000000<>000©<>0<>0000000<>0<>0<>0<^^ 

Tiek daug žmo
nių jūsų apylin
kėje taupo su ap
draustu saugumu 
p a s D i s t r i c t 

kada Vėragnei patogesnės, nei draugiškesnės, nei rūpės 
tingesnės vietos taupymui. 

Kiekviena sąskaita yra saugiai apdrausta iki $10,000 
ir dividendai^™ prirašomi du kart kiekvieną metą. 

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

IDIMCI 
• • • * » • 

jas. 

3430 SOUTH HALSTED ST 
CLiffiide 4-0104 

/ 

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

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mftsų kompanija. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų. 
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų: 
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMFANT 
AMERICAN BONDING COMPANT 

AMERICAN INDEMNITT COMPANT 
DUBUO.UE F I R E & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S F U N D INSURANCE COMPANT 

FIREMAN'S INDEMNITT COMPANT 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 

MASSACHUSETTS F I R E A MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL F I R E INSURANCE COMPANT . 

P E A R L ASSURANCE COMPANT 
RELIANCE INSURANCE COMPANT 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANT 
W E S T E R N F I R E IN8URANCE COMPANT 

W E S T E R N CASUALTT & S U R E T T COMPANT 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of UnderwriteraM 

OMAllEY 
222 W. Adams St. 

Telefonas CEntrai 64206 
Room800 

m. 

I 
• 

4 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS 
— 

Freiburgo lietuviai Enciklopedijoje 
• 

Del straipsnio tilpusio L. Enciklopedijos Vl-Ujame tome 
VYTAUTAS K. JONYNAS, Jamaicą, N. Y, 

Siame straipsnyje apgraibo- 7) Ne "Surengtos grafikų, I šliaukė plataus įvairių kraštų 
mis paliečiama Freiburgo lietu- Augiaus, Petravičiaus, Rato ir meno kritikų atsiliepimo. Kaip 

•tįįd sidomė jusi ir laukia jos atidary- • Birute Slepetytė-Venskuvie-
' nė, studijuojanti Paryžiuje, ren-mo. 

• Kun. Stanislovas Stoikelė, k a medžiagą disertacijai apie 
didelis kovotojas dėl V f l n i a u s |

l i e t u ^ »P&udą. 
krašto lietuviškumo, yra miręs' 

vių gyvenimas Vokietijoje. 
w 

Aiškėja, kad straipsnio auto
rius V. Als. Freiburge tegyveno 
tik iki 1948 m., todėl supranta
ma, kad patiektos žinios yra 
tik daliuos. Pagaliau V. Als. pa
liesdamas ir jam žinomą laiko
tarpi, dalykus taip "gabiai su
maišo" sudarydamas įspūdį, kad 
visą tuometinį Freiburgo lietu
vių gyvenimą kūrė ir vairavo 
Lietuvių Dailės institutas. Tu
rint galvoje, kad ši dailininkų 
d-ja įsikūrė tik 1947 m. ir save 
vardu turėjo tik vieną kolekty
vine meno parodą Freiburge 
1949 m.j pasidaro aišku, kad 
V. Als. patiekė enciklopedijai tik 
renybe neatatinkančias žinias. 

Kadangi be kitko straipsny
je aprašoma ir mano įkurta bei 
4 metus vadovauta Meno ir Tai
komosios Dailės mokykla (£co-
le des Arts et Metiers) tai ra»-
du reikalo netikslumus atitaisy
ti. 

1) Meno ir Taikomosios Dai
lės mokykla, Freiburge, buvo 
įkurta ne 1946 m. V H . l l d., bet 
1946 m. vasario mėn. 11 4 

2) Tarp straipsnyje išvardin
tų mokykloje studijų, praleista 
skulptūros studija. 

3) Nepažymėta, kad dviejų 
metų mokyklos sukakties proga 
buvo surengta ne tik mokyklos 
studentų darbų paroda, bet ir iš 
leista platus 128 pusi. iliustruo
tas katalogas su 92 mokyktos 
studentų darbų nuotraukomis 
Šiame kataloge yra pilna infor
macija ne tik apie mokyklą ir 
jo mokomąjį personalą, bet ir 
pilnas mokykloje buvusių stu
dentų sąrašas (127) (Ecole des 
Arts et Metiers 1946 — 1948 
Freiburg). 

4) Mokykla per visą savo eg
zistavimo laiką nuo 1946 iki 
1950 m. vasaros išleido ne 4 
skulptorius, kaip straipsnio au
torius pamini, bet 16 pilnai 4 
metų mokyklos kursą baigusių
jų dailininkų, iš kurių 15 lietu
vių. 

5) Straipsnyje nutylima mo
kyklos studijinės ekskursijos 
Vokietijoje ir Prancūzijoje, o 
taip pat reikalingas faktas, kad 
mokyklos vadovybei pasisekė 
per R. Schmittleiną gauti Pran
cūzų valdžios stipendijų mokyk
los studentam gilinti savo stu
dijas Paryžiuje. Jomis pasinau
dojo grafikai: R. Viesulas ir A. 
Kurauskas, tapytoja A. Urbai-
tytė ir skulptorius A. Mončys 
(pastarasis tebegyvena Paryžiu
je) . Skulptorius V. Draghnevi-
čius ir tapytojas Alb. Bielskus-
Elskis, nors stipendijas ir buvo 
gavę, tačiau dėl emigracijos jo
mis negalėjo pasinaudoti. 

Suprantama, kad šios infor
macijos straipsnio autoriui ga
lėjo atrodyti nereikšmingomis. 
Tačiau tame pačiame straipsny
je suminėti kiti įvykiai, kaip in
stituto kultūriniai pirmadieniai, 
tiesa, jų pačių sieksniniais 
straipsniais aprašinėti tuometi
nėje tremtinių spaudoje, pami
nėti nepamiršta. Gal jie buvo 
kuom nors mūsų kultūriniam 
gyvenimui labai svarbūs? Gaila, 
nepaaiškinta! 
t 

6) Nepaprastai supainiota 
straipsnyje k* ta vieta kur kal
bai**, kad: "Institutas suorgani 
zavo dailės parodą, narių pas
tangomis išleista eile leidinių. 
1946-48 F, buvo atidarytos V. 
K. Jonyno, A. Galdiko, V. Ka
siulio daflės parodos"... Iš šios 
straipsnio vietos išeitų, kad tas 
parodas organizavo dar negi
męs L. D. institutas. Turiu ka
tegoriškai pareikšti, kad kalba
mos parodos L. D. institutas 
ne tik neorganizavo, bet nei vie
nas jo narys prie šių parodų 
surengimo nėra niekuom prisį-

Valiaus parodos" kaip straips
nyje yra rašoma ir galima su
prasti, kad jų buvo kelios, o fak 
tiškai buvo surengta tik viena 
anksčiau išvardintų asmenų ko
lektyvinė paroda. 

8) Netiksliausias teigimas, 
kad "F. lietuviai spaudai paren
gė ir išleido eilę dailės leidinių 
ir monografijų". Straipsnyje ci
tuojamos knygos kaip "Die Lei-
den der Jirhgen Werthers" bu 

1930 metų spalio 27 dieną, Ro
zalime; taipgi šiemet sueina 25 
metai nuo jo mirties. Uolus lie-

£ Z a " * 5 Y £ ™ ¥ m o k s l e I t«vis, buvo jau "Vilniaus 2miu", 
k a T S r ^ i a t e ^ , kad ne Kan- lietuviu Vitaiuje teisto laikrai-

dinsky, o M. K. Čiurlionis yra 
abstraktinio meno pirmtakūnas. 
Leidinys yra didelio formato, 
pailiustruotas 13 M. K. Čiurlio
nio darbų reprodukcijomis. 

Jei jau suminėta žodis "mo
nografijų*' tai pravartu jas nu
rodyti. Buvo išieista V. K. Jo
nyno ir V. Kasiulio monografi-

vo *+** J rt f M I Į j • votaš- * p ^ ^tuv ia i p r i e šių 

™°!> ! a t t . J ^ ^ i W n h * ««*»• Pridėjo? 
Suminėtos monografijos turi 

vokiškųjų leidyklų vardus ir ad
resus, nes kitaip knyga rtegalėtų 
pasirodyti rinkoje. 

Baigdamas turki atitaisyti 
pradėtą kartoti žinute, kad Frei 
burgo kapuose pastatyto pamink 
lo projekto autoriai yra V. K. 
Jonynas ir T. Vairas. Tikslumo 
dėliai turiu pareikšti, kad pro
jektas yra mano vieno darbas. 
Tiesa, dail. T. Valius pagal ma
no projektą jparengė darbo brai 
iinius, prižiūrėjo jo vykdymą, 
tačiau šiuo atveju, reikėtų su-
mirtlti ir kitą to f»mkikk> tech
niškąjį personalą*. 

Negaliu nenusiskųsti, kad L. 
E. III-eiame tome ne tik be ma
no žinios ir sutikimo atspausdi
no iliustraciją "Kęstutis susitin
ka Birutę", bet nemalonėjo po 
ja padėti mano, kaip šio darbo 
autoriams, pavardę. Tai enciklo
pedijoms neįprastas koreldišku-
mo stokojimas. 

Albert" (žinoma Herderio lei 
dyklos f iii jale). 

Merimee "Lokys" buvo išleis
ta prancūzų kalba Editions Art 
et Science, Bade, leidyklos. G. 
Krivickienės "Dainos" išleido 
Verlag Erwin Burdą, Freiburg 
ir. Brg. ir iš šių dainų autorės 
lengva būtų patirti, koki gi F. 
lietuviai šią knygą leido? Iš ke
turių "F. lietuviai" straipsnio 
autoriaus suminėtų knygų tik 
A. Vaičaičio litografijos buvo 
išleistos paties autoriaus pas
tangomis ir lėšomis. Kadangi 

.Vaičaitis tuomet gyveno Frei
burge, tai šį nuoprIną gal ir bū
tų galima priskirti Freiburgo 
lietuviams! 

Kitas panašios rūšies leidinys, 
kurį F. lietuviai išleido savo lė
šomis ir kurio enciklopedijos au
torius nepažymėjo lai A. Ran-
nito studija apie M. K. Ckiiiio-
nį. Si studija buvo skaityta H-
arae tarptautiniame Meno Kri
tikų kongrese Paryžiuje ir ji su-

Vaikams vieton "kamikų" 

Atomo paslaptys 
Nors mokslinin-ai jau išmo-

čio "Litwa" bendradarbis. Bu
vo kilęs nuo Pumpėnų. Kaikurį 
laiką klebonavo Antalieptėje. 

• Bern. Brazdžionis, Ant. Gus 
taitto Ir Hear. Kačinskas sausio "Grania of Castle O'Hara 
15 dieną atvyks į Chicagą ir čia daug kitų. Autorė yra istekėju-
išpildys programą Dailiojo žo- si ir dabartinė jos pavardė tyra 
džio koncerte, kurio metu bus'Fcnc. Su vyru gyvena Oublįno 

Airių autorė Patricia Lynch 
pasirūpino duoti gausiai iliust
ruotų knygų vieton menkaver
čių kamik'ų. Taip atsirado jos 
"The Boy Svving*.ng Lantern", 
"The Gray Goose of Kilnevin", 
'The King* of the Thinkers", 

ir ." 

Normaliai — atomas savo iker-
smenyje yra mažesnis kaip vie
nas šimtadalis muioninės dalies 

ko suskaldyti atomą, bet dar | c o l i o Q ^ branduolis teužima 
daug paslapčių yra ateniniame v i e n ą 1 0 0 0 0 d a ų v i g o E t o B S 0 

pasaulyje. Be kitų dalykų 
mokslinnkai dar neišaiškino — 
kas lai)ro ateii ines daleles jurig-
tyje i i i mm. ^ T E L E V I Z I J O S 

ūpestingai ir pigiai taisau 
Atomai 

bilionus kartų padidintas ato
mas skersmenyje teturėtų tik 3 a ranto o ja darbą b-
apie dvi pėdas, bet ir tada jo 

A P A R A T U S 

I. M I G L I N A S 
branduolis būtų U p mažas, kad T ^ { _ a g ^ Į d 6 - 1 0 3 8 
vos būtų akimi įžvelgiamas. . . . . . m % ; v % % : % : v 

įteikta premija naujam romano 
konkurso laimėtojui. Terminas 
atsiųsti konkursui romano rank
raščius baigiasi lapkričio 1 d. 

PIRUI IK SArOI VI 

PF R KRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE l«; W TOIJAL 

K. EIDUKONIS 
Taria naują didel| gtmkTettmj 

tr apdnaoda* 
SSM a Tainum, Ohieaųco St, m 

Tel. GRovetill «.70t€ 

Kultūrine kronika 

TELEVIZIJOS 
Ir Radio Aparatu Taisymas 

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RTMKT3S, 4617 S. Sawyer St. 
BeL VI 7-0887 — VI 7-8087 

priemiesty. 
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G U 2 A U S K Ų 
BEVERLY HILLS GfcLENYCIA 

aerlauatoe «61ee d ei vostuvtų, bau** 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų. 

S44S WE8T ASRD 8TIIEET 
rot PRoupect S-os&av Ir P « a-esa 
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• Antanas Rinktina* davė vėl 
naują vadovėlį mūsų tremties 
mokyklai — "Kregždutė rašo" 
I d. Tai abėcėlės rašymo prak
tiškieji pavyzdžiai. Knygelė tu
ri 36 puslapius, išleido spaudos 
bendrovė Žiburiai, Kanadoje, 
ld55 m. Pirmieji trys puslapiai 
skirti rankai pralavinti tiesiant 
vertikales ir horizontales bei dia 
gonales linijas — stalų, kėdžių, 
tvorų, eglučių, namų piešiniuo
se ; vėliau — pereinama prie aps 
kritos linijos, piešiant kabliukus, 
katytes, o toliau jau eina raidės, 

Dailittinkė savo kūriaiais ir 
šiais metais neapvils meno re-
cenaerttų, kuri* praeitų metų jos 
darbų parodą labai šiltai įverti
no. 

Šioje parodoje dar dalyvaus 
dail. Pov. Kaupas ir dail. Br. 
Murinas. 

Visuomenė šia paroda yra su-

DABAR JAU GALITE GAUTI 
TOVVN OF LAKE UTIL IT IES 

KRAUTUVĖJE, 
1800 VVest 47th Street 

r' (kampas VVood Street) 
. ntt * §•**** 

KUO U2SI*ENEJUSITJ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
m ATvmŲ OPOS LIGŲ 

Tie. kurio kenCla nuo BENy, AT 
iš jų sudėti žodžiai. Duodama |VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. JI« 

nedali ramiai •ed*ti Ir naktimb 
miegoti, nes jų ųaslaenejuąlos žaizdoe 
nleitl ir skauda. Kad pašalinti tą 
nie*Jima ir skaudėjimą seny atvi
rų Ir skaudžių žaizdų. uždekit* 
LEOITLO Olntmetrt. Jų f ^ o m o i 
ypatybes palengvins Jūsų skaudejl 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jas taipgi nuo skau
džių nudeslmų. Jos taipsl pašalins 
niežėjimą Ilgos vadinamos P80RIA-
318. Taipgi pa&allna peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, an-
stabdo džiovinimą odos ir perplysimą 
tarpirščių. Yra tinkamas vartoti nuo 
4žluataa6ios, suskilusios odos df dir
vinių, odos iSberlmų ir t. t , taipgi 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa-
strodo skaudus tsberimae nuo vysty-
kl«. Jla >ir» t a a syduoli nuo ii; 
virtinių odos i l f ų.LA-
gulo Olntmont yra 
parduodamas po f* 
ot,. f l .**, Ir M W . 
Pirkite vaistiniae Clrt 
gagoj Ir apylinkJae-
#!H»ankae, wisc Oa 
ry. Ind.ir Detroit. Mi-
onigaB arba eajšfkl-
W J a * fJŠ>^^P* I^SP^Š^JT^P 4 s n V 

ai 

vaikams ir uždavinių — paveiks 
lėliai po kuriais parašytas jų 
vardas, bet trūksta vienos kitos 
raidės ir besimokantysis rašto 
turi užpildyti. Raidžių stilius pa
rinktas — vidurys tarp angliš
ko ir lietuviško rašto stiliaus. 
Abėcėlės rašymo medžiaga A. 
Rinkūno sutalpinama į du są
siuviniu, viso maždaug 70 viene
tų. Visą šį sąsiuvinį perrašė ir 
iliustravo dafl. T. Valius. Kai
na 50 e t 

* DfJL D<*>ktriWm%i Fįmkš-
tienė labai intensyviai ruošiasi 
būsimajai trijų daiHmnky paro
dai, kuri j vy i s š. m. srvo&fct 
m. 3 — 11 4. Marijos Augšt. 
mokyklos patalpose Chicagojc. 

Paskutiniuoju laiku dailinin
kė yra sukūrusi $d«*io forma
to, rolipnėmis ir kitomis temo
mis, vettinf* f i g^mių kompo
zicijų ir spalvingų Amerikos ir 
Lietuvos peizažų. 
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C R A N E S A V I N G S ANDIvOAN 
mĘm 

2555 \VEST 47th STREET LAfayettt 8-10S8 
B. R. Pietkievriez, prez.; E. R. Pietkiewici, sekr. ir advokatas 

Mokame aug^itus lUvidendus. Kešiuoj&me tekius. Parduodame Ir 
išperkame valstybes bonus. Taupytoj&ma pataroao\1mai veltai 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrmosta M $lw^00. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Sėst. nuo 9 iki vidurdienio. 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

68I2 S0 WESTERN AVE. I4I0 SO. 50th AVL 
CHICAG0. ILL CICERO. ILL 

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 8-2109 

Prekiaukite su Vladislovu Klash, kuris jums duos 
geriausias sąlygas ar pirksite grynais pinigais ar 

išsimokėjimui. Nereikia įmokėti rankpinigių. 

OF LAKE UTILITIES 
FURNITURE AND APPLIANCES 

1800 VVest 47+h Street 
Wood Street), Chicago 9, Illinois 

Telefonas LAfayette 3 -7 7 7 1 

JOHNF.EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4S05-07 Scuth Hermitage AvtMt 

TeL TA 7-1741-2 ir U 3-9851 
4330 34 South California Avense 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI VRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- *M ^ ^ Me# turime koplyčia* \ 
virnaa dieną ir nak- 1 ^ B vieoae Chicago* ir j 
tj, Reikale laukite ^k^km Roselando dalyae ir, 

tuojau patarnaujame 

AHTANAS M. PHILLIPS 
& UTUANICA AVE. TeL TArds 1 4 M i 

PETRAS P. GURSKIS 
• » W « t 18th 8TKEET TeL SEelej S J I U 

/ . 
PIRKITE TIESIOG NŪ0 

MR. KELS0N 
— SAVININKO — 

SAINT CAS IMIR 
MONUMENT CO 

3914 West 111 th Street 
Vienu blokai ano kapinių. 

Didžiausiai paminklams planų 
pasirinkimai mieste. 

Telei. CEdarcrest 3-633S 

ALFREDAS VANCE 
.177 HOODSIDE Ed, Br?eralde, HL Tei OLjmpfe M245 

POVILAS J. RIDIKAS 
ktS64 S. HAL.STED STREET l A r i e t - m i 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
MTCH1GAN AVE. TeL 

~ i JURGIS F. RUDMIN 
8. LITUAMCA AVE. TaL TArda 7 l l «8 -UJ i 

PETRAS BIELIŪNAS " 
,4348 S. CALIFORNIA AYENUE TeL LAfayette S-S5T8 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 Sooth 60th A V E ^ CICERO, U J U TeL O L j n J-H 

ZIGMUHD (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0761 

STEPONAS e. uciūūmz 
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE 

REpoblic 7-1213 
MTginla 7-**72, 

• y i ' • ' • 
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Amerikie+e tarptautinėje veikloje 
E. MASAITlENfi, Knoxville, Tenn. 

Prieš kiek laiko šioje pačioje girnai ištraukia ir šiam klubui Indės ir irfkietės ateina apsiren-
vietoje kaikuriomis savo minti- vadžias iš rankų ir jis rieda dau- gūsio? pagal savojo krašto pap-
mis apie amerikietės inteligen- giausia lengva pakalnėle... Atro-
tės organizacinę veiklą bandžiau do, kad apie šį klubą sužino tik 
bent truputj praskleisti uždan-j tos, kurios dėl tam tikrų prie-
gą, kuri dažnai taip "mįslingai" žasčių "turi laimės" būti į jį pa

kviestos. Šiaip jokios propagan
dos nei spaudoj, nei kitur neiš
girsi. 

slepia nuo mūsų amerikietę mo
terį, šiuo sykiu, anot kaikurių 
mūsų kultūrininkų, norėčiau 
"paplaukyti po tarptautinius 
vandenis" ir, žiupsneliu savo pa
birų minčių, parodyti amerikie
tę jOs tarptautinėj veikloj. 
Tarpt. Amerikos Moterų klubas 

Tai didelė ir plačiai visoje A-
merikoje išsišakojusi moterų 
organizacija, kurios skyrius ga
lima rasti kiekviename dides
niame Amerikos mieste. Trum
piausiai nusakytas šio klubo tiks 
las būtų: visokiais būdais steng
tis pažinti ir pasisavinti kitų 
kraštų kultūrinius laimėjimus 
ir, bendradarbiaujant, skleisti 

Kalėd'/ii* pasirodymą* — 
svarbiausia 

Kaip kiekviena "praktiška" 
amerikietė jau nuo rudens pra
džios pradeda kombinuoti "kalė
dines dovanas", taip ir šis klu
bas, atrodo, labiausiai rūpinasi, 
kaip prašmatniau ir įspūdingiau 
suruošti nrileškalėdinį savo susi
mą — Christmas Party. Šis su
sirinkimas yra tarsi garbės vai
nikas visai klubo" veiklai. Tokia 
"party" būnąs paš tikrai erdviai 
gyvenančią klubietę, gražiai ka 

savąją kultūrą kituose kraštuo-; ]ėmk&[ i š d e k o r u o t a m e s a l o n e ir 
se" sidabrais švitinčiam valgoma ja-

Paprastai prie šio klubo pri-lme (Tačiau ir išos kalėdinės vai-
klauso tos moterys, kurios turi 
progos ir galimumų pavažinėti 
po užsienį ir asmeniškai pama
tyti kaip gyvenk, kaip galvoja 
ir kaip elgiasi kitų kraštų žmo
nės, ypač moterys.. 2inoma, yra 
jų tarpe nemaža ir tokių, kurios 

• niekad nėra buvusios jokiam už
sieny, tačiau jos domisi tarp
tautiniais moterų reikalais ir 
per šią organizaciją bando pa
žinti užsienietę moterį ir bent 
dvasia į ją spinduliuoti ir iš jos 
kaiką pasimokyti. Nors ši or
ganizacija yra gana gausi, ta
čiau .jos veikla galėtų būti žy
miai platesnė, gyvesne ir efek
tingesnė. 

Ta rp t Universiteto Moterų 
klubas 

Kiek teko patirti, šis klubas 
veik: a beveik prie kiekvieno di
desnio Amerikos universiteto, 
kaip narys — šaka T.A.M.K. 
Toks klubas yra ir Knoxvillėje, 
prie Tennesee universiteto. 

Dabartinės jos pirmininkės 
tvirtinimu, šis klubas jau esąs 
gero pusšimčio senumo. Klubas 
turi arti 50 narių, kurios užsi

mokėjusios po $6.50 metinio na-
- rio mokesčio, pagal iš anksto 

sudarytąjį metinį planą, nuo 
nuo spalio iki gegužės kas mė
nesį renkasi į savo susirinkimus, 
kuriuos daro universiteto patal
pose arba privačiuose namuose. 
Be eilinių klubo reikalų ir būti
nų vaišių, kiekvienam susirin
kime išklausoma ir tam tikro 
pranešimo — informacijos apie 
užsienį. Prelegentais, pranešė
jais, paprastai, kviečia daug va-
žinėiusius ir užsienį gerai pažįs
tančius asmenis, kurių praneši
mai būna objektyvus, įdomūs ir 
naudingi. Praeitais metais ir 
man teko išgirsti vieno žymaus 
ekonomisto daktaro pranešimą 
apie Vakaru Vokietiją. Praneši
mas buvo tikrai išsamus ir pui
kus, bet, mano nemažam nuste
bimui, jokia ranka nepakilo ir 
nė viena klubietė "neturėjo ko 
paklausti"... 

Savo domėjimosi ir studijų 
objektu klubas kasmet pasiren
ka po keletą svetimų valstybių. 
Pernai klubas domėjosi daugiau 
Vakarais (ypač V. Vokietija), 
šiemet — Rytais (arabais, tur
kais ir pn.). 

Veikla blanki Ir neefektinga 

Apskritai šio klubo veikla yra 
daugiau paviršutiniška ir labiau 
dėl "fasono", o ne dėl "gyvo 

šės būna amerikoniško standar
to : kava, arbata, sausainiai, py
ragaičiai, saldainiai...). 

Į šį kalėdinį susiejimą klubie-
tės pasikviečia visas universite
te studijuojančias užsienietes ir 
svetimšalio personalo žmonas. 
Tokių viešnių kasmet susidaro 
iš 6 — 7 įvairių kraštų ir jas 
pamatyti ir sumesti su jom 
vieną kitą žodį yra gana įdomu. 

rotį (Pindusios i tunikas ir su 
sisupusio* skraistėm ir šalikais 
atrodo lvg tik ką nužengusios 
nuo scenos...). 

Paeal nusistovi iusią klubo 
tradiciją, visos viešnios" pačios 
pristato save ir trumpai papa-
sakoia apie savo kraštą, dėl ko 
ir kuriam laikui yra į ši kraštą 
atvykusios. Kaip taisyklė, baig
dama kalbėti nė viena nepamirš
ta pasakyti, kaip labai jai patin
ka Amerika ir kam didžiai lai-
minea atvykusi į Šį kraštą... 
/ Kfuig mistika sužavėjo... 

U valgio gerbėjai ir turėjo ne
pasotinamą apetitą. Eilinio grai
ko maistas buvo gana papras
t a i svarbiausią iu duotį suda
rė miltų košė, vadinama maža. 
Be to. valevdavo daug daržovių, 
svogūnų ir česnakų. 

Apie romėnų puotas 

fJors ir anais laika\s jau bu
vo anie valgių paminima nema
ža veikalu parašvta. tačiau išli
kęs tik vienas veikalas, tai ro
mėno Aspicijaus parašytas III 

i norėčiau 
lAipu nukristi žemėn i glėbį, 
kai dangun verkia šėlime vėjų, 
ir įsisiurbti srūvančia gėla, 
ir įsilieti gysloton sėjon — 
asai norėčiau . . 

Žemės raukšlėtam, brandžia jam įsčių j 
kaustomo speigo kančia alsuoti, 
kad sti pirmuoju daigu i&lįsčiau, 
kad praiydėčiau Hedu pirmuoju. 

Kad skelbčiau Smogui, dangui ir vėjams 
saulėmis lyja į mano kelią, 
kad dega juokas seniai skardė jes 
ir plakas medžiai laimės varpeliais. 

* Eleonora Evans Genovaitė 
Rimek ir kitos čia gimusios lie
tuvaitės priklauso Chicagoje 
Gourmet klubui, kuriame yra pa 
ruošiamos vakarienės įvairiau
sių tautų charakteringiausių vai 
gių. Lapkričio mėnesį bus lietu
viškų vatgių vakarienė. 

MOTERŲ PASAULYJE 
* Dr. Jone Beveikė, žinoma * Drnutė Olkutė , 19 metų 

šimtmetyie prieš Kristų, šis vei-, Lietuvos istorikė, f"vvenanti da- amžiaus, ^vvenanti Hamiltone, cagnV 
kalas pasižvmi ypač savo ska- bar PnHjjfMtoV. dalvvavo Ro-Įvra pirmoii lietuvaite tremtinė-
nėstais. kurie charakterizuoja moję dešimtame tarptautini ame mokytom Kanadoie. Ginjusi Kau 
išlepinta ano meto romėnų sko- istorijos mokslų kongrese, kur ne. pradinius mokslus pradėjo 
nį. Tačiau ir romėnai pradžioje *—*— •—« ** -'-*-- -» -̂

"Moteris" Chicagoje 
Spalio mėnesio pradžioje Chi-

cafa pasiekė seniai lauktas Ka
nados L^tuviu Katalikių Mote
rų draueiio* leidžiamas žurna-
H« "Moteris". "* 

Chi^trietė* sutiko "Moterį" 
" i dideliu «usidomėumu »r s*vo-
ti$Vu smalsumu ir. atrodo, žur
nalo puikus p r i rodymas prašo-
t ^ ni vi«as viltis. 

P;nno<o numerio #*rzemplio-
ri«i ėio i* rsnku į rankas ir dali
k l i s . r«t gi vvrai. klausinio, 
kur oralrma gauti žurnalą Chi-

gana kukliai gyvenę. Tik po to, 
kai užkariavo plačias\ Europos 
ir Afrikos sritis, jie praturtėjo 

turėio kelius pranešimus, akty-!e*ti savo zimtame mieste, o už-
viai reiškėsi diskusiiose ir pa- baigė jau tremtyje — Vokietijo-

Praeitais metais visog vieš- įr s a V o gyvenimo standartą ne-
nios buvo prašomos dar trum- paprastai pakėlė. Ypač augštes 
_ _ i i . _ i . : i s— 4 . . 1 • • l i n u ' i I I • i _ ! . . _ _ . . : • . : , — . pai papasakoti, kaip jų kraštuo
se švenčiamos Kalėdos. Prieš 
mane kalbėjo portorikietė, kū-
bietė, irakietė ir indė (pastaroji 
tegalėjo perduoti tik blankiai pa 
tirtą įspūdį ir krikščionių misi
jose švenčiamų Kalėdų). Kitų 
visu pranešimas anie jųjų kraš
to Kalėdas buvo daugiau ameri
koniško tipo. * 

Kai papasakojau joms apie 
lietuviškųjų Kalėdų idiliją ir gro 
žį manojoj Tėviškėj ir pavaizda
vau mūsų Kūčių ftalo prasmę 
ir mistiką, mačiau, kad galiu tik 
rai didžiuotis, nes niekas tokių 
šviesių ir prasmingų Kalėdų ne
turi, o mūsų Kūčių mistika ir 
grožis jas visas ir nustebino ir 
sužavėjo. 

darė per desėtką intervencijų. 
Iš Romos nuvykusi i Briuselį, 
Belgija, turėio pranešimus apie 
svetimšalių statutą Rytų Euro-

— — — 

Iš kulinarijos praeities 
STEFANUASTASIENfi, Clcveland, Ohio 

. \ 
•K 

išmintis sako: "Valgo-,gingas ir sotus gyvenimas ne 
kad gyventume, bet ne gy- j vienai tautai atnešęs pražūt|. 

vename, kad valgytume". Tai be 

nieji visuomenės sluogsniai gy- poie. Numatyta buvo jos kelio-
veno nepaprastoj prabangoj ir 
su nieku nesiskaitė. Ju rūmuo
se suruoštos puotos dažnai pra-

nė ir i mokslininkų suvažiavimą 
Istambule. Turkijoje, kur ji tu
rėjo skaityti du referatus, bet 

šokdavo ir žmogaus fantaziją, dėl susidėiusių aplinkybių, nu 
Sakoma, kad vienoj puotoj buvo Į vykti negalėjo 
patiekta net 500 strausų smege
nų ir 5000 įvairių paukščiu lie
žuvių. Tam tikras žuvų rūšis jie 
importuodavo iš tolimiausių im-
periios kampų įpakuotas medu-
ie. Tad nenuostabu, kad tokio 
prabangiško gyvenimo išlepinta 
ir moraliai puolusi romėnų tau
ta buvo barbarų greit nukariau
ta, J , . 

* Elena Kučiūnienė, muz. A. 
Kučiūno žmona, dirbanti Rus-
seks kompanijoje — vienoje 
prabangiausių Chicagos rūbų 
krautuvėje .esančioje Michigan 
gatvėie. buvo pakviesta būti vie 

"Moteris" nuikiai reprezen
tuoji kanadi*!du moterų darbą 
88vo PT**žia išvaizda, jraušiomis 
~er*i išėmsiomfc iliustracijomis, 
tiirnn:n«»ats straipsniais ir įvai
rino <*lrvrisis. 

Redak to re Stasės Pr*?>uole-
nvttr* r\nr toki trumną laik* vra 
"*>rr»Vo; no sparnuota, sutrau

kė. Gimnaziia lankė Hamiltone, 
Kanadoje, šiemet ji baigė Lo-
retto akademija, o atostogas 
praleido lankvdama pedagogi
nius kursus Toronte, Kanadoje. ^fRnt Kmdrsd*rbėmis ne tik lie-
Baigusi mokslus pirmąja. gavo.t„VA<? kanadietes bet ir ameri-
mokytoios teises. Dirba Šv. šir
dies mokykloje Hamiltone. 

* Chicagos Lietuvių Motera 
klubas lankričio 9 d. 7. vai. vak. 
Dariaus ir Girėno salėie turės 
kortu vakarą, seimininkėmis to 
vakaro bus Juzė Lapinskiene ir 
Della Kuraitienė. Visas gautas 
pelnas paprastai skiriamas lab
darai. Kas nori — gali dalyvau-

Karaliai verda, karaliene 
receptų knygas rašqL_ 

L 

kiet«"*. 
Chico^oie "Motei-ip" jraunama 

*>ns A P"'gvtc. 5725 S. AHe«Mn 
Aw Chicago 29. UI., Tel. WA 
5-8707. 

"Moters" buvo smulkiau pa
minėt* š ;ame n*čisme dienras-
tvie "Apžvalppo<?M skvriuie. Mes 
krei*>ėi~ės į "Moters" redakto
re Pt. PrsnuoVmvte ir. manome, 
artimiausiuose numeriuose ealė-
sime duoti tuo reikalu daugiau 
informacijų, gautų iŠ jo?. 

na iš šeimininkių priiminėti sve- ti. Ypatingai yra kviečiamos vi 
čius ten įvykusioje madų paro- sos tremtinės moterys ir mer-
doje — naujausių modelių de- gaites. 
monstravime. j • E ^ y ^ H t a l ^ gyv. Mont-

* Rožė Bilaitienė iš Detroito j realyje, Kanadoie, vasarą atvy-
užsisakė iš Chicaeo^ 50 egzemp- ko paatostogauti į Chicaeą paą 

Viduriniais amžiais k u l i n a r i - ^ i o r i u ' • Daužvardienės lietuvis-, savo seserį, gyvenančia Brįdee- ' 
jos menas irgi buvo pasiekęs N valeiu receptu knygų "Poou-jporto rajone. Gavusi darbo Ue- ^ ^ ^ Į \^AV\JV^I r-
gana augštą. laipsnį. Tada š i s , l a r Lithuanian Recipes". Knvga, tu visko je valgykloje, ji savo p n n P i r ; p ?jcott & Co. spalio 17 

.menas bujojo riterių pilyje ir bu? platinama International In-j darbštumu, pavyzdingumu ir sa-^ . p r a s i d § j o i m p o r t u o t ų prekių 

Importuotų prekių paroda 
rhicagos vidurmiestvie per 

s ;m*a mptu qavo e^vavimo a t -

v'enuolynuose. Iš šių amžių tu- stitute parodoie. įvvksiančioje žmineumu tapo pamėgta ne tik 

abejo teisingas pasakymas, ta
čiau š:ą mintį pilnai įprasminti 
ir įgimtą valgymo aistrą .apval
dyti žmogui niekada nebuvo leng 
va. Puošnių stalų ir viliojančių 
skanėstų bei gėrimų aplinkoje 
žmogaus protą dažnai nugali 
jausmai. Ir istorija mums rodo, 
jog tautų gyvenimo lygis ir mi
tyba nulemdavo jų likimą. Ištai-

Homero laikais nebuvo indų 

Tad įdomu, kada žmonija pra-

rime nemaža^ųžsHikusių virimo j lapkričio 17 - 20 dienomis 
knygų, kurios parašytos dau
giausia anų laikų medikų. Jo
se ryškiai atsispindi ir ano me
to medic;nos būklė bei pažanga. 
Vėlesniais laikais kulinarija dau
giausia įdomavosi karalių dva
rai. Įvairūs Europos karaliai 

GARBO TEBfiRA DROVI 

dėjo gaminti sau valgį ir iš v i s o l n e t p p t y s asmeniškai mėgdavę 
įdomautis valgio paruošimu? j v i r t i i r k e p t i pvZ Liudvikas 
Aišku, kad nuo Adomo ir Jievos ) X i n p a t s gamindavosi uogienes, 
laikų žmogus gaminasi maistą,. Liudvikas XV pats virdavo ka-
tik, žinoma, ne ta prasme, ka ip [ v a Fridrikas Didysis kiekvieną 
šiandien. Kada žemėje atsirado v a k a r ą neržiūrėdavo sekančios 
u?nis, žmonės pradėjo maistą 
kepti ir virti. Tačiau pirmiau
sia jie turėjo išmokti pasigamin
ti ugniai atsparius indus. Home
ras savo raštuose dar niekur ne
mini apie virtą mėsą, tai reiškia, 
kad jo laikais dar nebuvo rei
kiamų indų. Mes žinome, kad 
io heroiai mėsą kepdavo prieš 
ugnį ant jiešmo ir ją valgė su 

dienos meniu ir dažnai ją papil
dydavo savo mėgiamais val
giais, kaip pvz. polenta ir ungu
rių paštetu. 

Švedijos karalienė Kristina bu 
vo didelė mėgėja virti, ir savo 
virėjams daug įvairių patarimų 
duodavo. J i labai mėgdavo mi
nėto romėno Aspicijaus recep-

rakterineų valgių gaminimo bū
dai jau seniausiais laikais r ra-
dėje ryškėti. Mes pvz. turimo 'š 

Seimininkių, be t ' i r valgyklos 
I? nkyto ju. 

* ° - * Biežienė. Mari H Baėiu-
nienė. Jeva Trečiokienė, su savo 

seniausių laikų mūsų garsu į tnti 

ryrn;s. ir Izabelė Dilienė, šešias 

pnroda. 
P«o»« oirm*ifl dien* 10 v*l. 

i-vtn buvo si 'kvWti vi«u tai ' tu 
V^**"uiui ir sr*°,nd'>«! atste***i į 
w/i!n»w"fl "Vontrn'%^t«Mnii,» 

i r»»»r.*^̂ 5|ijjM K<mt'patalinė*e at-

tos gėrimą — midų Sis gėrimas kra»his, dabar iškaukė iau iš 
sau lygaus pasaulyje neturėio. An«ll^« ir lapkričio 25 d. -bus 
Apskritai lietuvė moteris valgių N e w Yorke. 
gamiAime visais laikais buvo * Motina Aloyza, Seserų Pran 
gana išradinga ir iš paprastų 

savaites lanke įvairius Europos, ^ ^ ^ ^ p w „ , 0 , e ( . C ą f e T n t A r . 
nptio" '1" ^"sirinV snie ^00 Chi 
CP^oc, įvairi^ tautu veikėjai nus-
n^čiavo kontine"aliniame ptiliu-

ciškiečių vyresnioji, atvykusi iŠ 

duona ir vynu. Tačiau iš šv. Raš i t u s* - ^ ^ J 0 8 karalienė Ona bu
to žmoma. kad žvdai Egipte jau v o ir& aistringa virėja. Ji net 
turėio ugniai atsparius indus, k e l e t <* v i r i m o kny&* 3 ^ P a r a " 
kuriuose virdavo savo rituali- š i u s i - J o s gyvenimo laikotarpis 
nius valgius. i sutamr«a su garsiojo Prancūzi-

' jos Liudviko XIV laikais, ku-
Eyt!ečiy lėbavimas ir atėniečių rie žinomi, kaip augštos kulina-

dalvkų daug įvairių skanių ir j Amerikos i Brazilija ir aolan-
sveikų patiekalų pagamina. Mū-Įkiusi įvairias lietuviškas kolo
su valgiai nepasižymi priesko^niias. pasakė eilę reikšmingų 
nių aštrumu ar gausumu, švel- patriotinių kalbų. Savo kelionės 
niam lietuviškam būdui atitinka ispūdž'ah ii pasidalino Ameri-
ir švelnūs mūsų valgiai. kos lietuviškoje spaudoje. 

RUDENS MADOS 

i 
kukli virtuvė 

R^ • M/ <ir\\r~' iv^or^nve pUO-

rinės kultūros laikai. Vienas tų 
laikų skanėstų mėgėjas Brillat-

taut ' ir, T>P^O^'O? n^^dami ant S a v a r i a Pa»*ašcs net veikalą, pa
k i l t o r-U»* To loikm^čio so- ' " , d i n t ^ "Skonio psichologija", 
tu ir nerimestu-* valdovų m e - Š i a m v e i k a l u i medžiagą rinkęs 
nima labai rrražia5 charakteri- r e t 2 5 m s t u s - K i t u ž v m e s n i ™ 
zuoia As'riios kar-v— ^ o H n . fo laikmečio autorių veikalai, 
napMps. Jis savo snranitinio pa- k a i p ž i n o m o E«coffier, Reculet 
minklo pie^estale net buvo įsa- b e l C a r e m e i r siandien dar lai
kės iškalti šiuo* Jodžius: "Vai- k o m i k u » n a r " ° 8 pagrindu. Ta-
gyk. Perk ir mvlėk, visa kiU č i a u s i a n d i e * J i e mums ne tiek 

įdomūs savo receptais, kiek pa
grindine mintimi, jog į valgio 
gaminimą nereikia žiūrėti vien papro-

• Greta Garbo, garsioji filmų akto-
ro, neseniai atšventė savo 50-t%jį 
gimtadienį, dar vis tebevengianti fo
tografų, netikėtai buvo jų užklupta 
Atėnų aerodrome, belipant į lektu- rakterizuoja daugiau, kaip dva 

riž rupos neverta". 
Iš taVngo g^^venimo 

čiai vėleli rerėio į Graikiją ir! ig materialinės pusės, bet kaip 
Roma. Afnų gyventojai turėjo, j gražų savo rūšies meną. kuria-
gana kuklia virtuvę ir labai, me atsiprundi ir daUs mūsų dva-
daug dėmesio į valgymą nekreip 
davo. Platonas atėniečius cha-

vą skristi į Nicą, Prancūzijoje. Ji 
praleido Graikijoje trejetą dienų, 
būdama viešnia milionieriaus Aris-

sinių vertybių gerbėjus. Jis sa-

sinių gabumų. 
» Lietuviškasis midus 

Kalbėdami apie mūsų tautos 
ko, kad jie klasiškai mokėdavę į kulinarijos praeitį, turėtume 

reikalo". Amerikoniškas t e m p a s , f ^ ^ Q ™ £ £ Rikoje ji laiko pravesU pokalbius prie stalo., taip pat grįžti į gilią senovę, į 
geras gyvenimas Ir viaoki pato- m* V Tuo tarpu tesaliečiai buvo didė-| aisčių sodybas. įvairių ir Cha-

-

Madingų drabužių kūrėjas Castillo pasirenka blizgantį satininį orlon 
šiai išeiginei suknelei. Cnanelio, kito Paryžiaus madų karaliaus, trijų 
ketvirtadalių žaketas yra gausiai papuoštas pilko karakulio kailiu. 
fUik&miiifa detalė — pabrėžimai plalių peiių. 

• i 

ie — prancūriški pvr«PT»ičiaif 
;mportuoti «mr**S. uogienės ir 
k«va — steb?dsm? spalvingus 
e^^^ietiškus tautinius rūbus ir 
nuikią programą. 

• 
Pusryčiuose dalyvavo J. Dauž 

va rd inė ir D Murray-Vaikuty-
tė, "Moterų Dirvos" redaktorė. 

John T. Pirie Jr., Carson pre
zidentas, savo kalboje pasakė, 
kad lankydamas laisvuosius Eu
ropos kraštus jis įsitikino, jog 
nuik :ausi tramintai yra ton gau
nami. Edith ririmm, kuri mė
nesiais važmėio po E)uropa. jieš-
kodama retesnių ir gražesnių 
dalvku. vadovavo europietiškų 
naujausių modelių demonstra
vimui. Taipgi buvo parodyti cha 
rakteringesni atskirų tautų dir
biniai. Po filmo demonstravimo 
visi svečiai lankė krautuvėje 
įrengtus atskirų tautų skyrius. 
Visuose krautuvės augštuose 
laisvų tautų vėliavos ir kelionės 
plakatai puošė atskirus skyrius. 
Oia gali rasti čekoslovakų pui-
kiuosiu? krištolus, belgų mezgi
nius, danų ir vokiečių poroela-
ną. anglų sidabrą, įvairių tautų 
drabužius, žaislus, baldus, auto
mobilius ir kit. 

Kasdieną atskirų tautų artis
tai išpildo programas. Spalio 19 
d. dalyvavo Prudencija BiČkie-
nė, lyrinis sopranas, išpildyda
ma lietuviškas liaudies dainas. 

Paroda tęsis ligi spalio 29 d. 
Krautuvėje, septintame augš-

te, mugės metu tautiniais dra
bužiais apsirengusi budi lietu
vaitė Vanda Sflle-Karpavičiutė. 
Ji šioje krautuvėje turi nuola
tini d a r i ^ 


