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Gen. St. Raštikis

— apie atsiminimų knygą
Pasikalbėjimas Kordiljerų atšlaitėse

J. KOJELIS, Los Angeles, Cal.

Viena iš sceniškiausių vieto- bešališkiau įvertintų buvusius į- 
vių Amerikos vakaruose reikia vykius. Tuo tarpu atsiminimų au 
laikyti Monterey pusiasalį su totorius, laukdamas “ilgesnės lai- 
pat vardo Ramiojo vandenyno, ko perspektyvos”, gali tik ap- 
įlanka. Čia Kordiljerų kalnyne I temdinti savo atsiminimus, nes 
vakarinėse atšlaitėse kiparisų,1 daug, gal net svarbių smulkme- j 
pušų, eglių ir raudonmedžių miš nų gali išgaruoti iš autoriaus at- 
keliuose pasislėpę miesteliai, ku
rortai, ištaikingos vilos stebi am

minties.
Manau, kad Tamsta sutiksi su 

žinąs vandenyno grumtynes su ' manim, jog žmogus, baigęs ka- 
vandenin nusiritusiais uolų ko- pą metų, jau nėra per jaunas 
losais. Monterey gamtos grožį savo atsiminimus rašyti. Tikiuo 
savo poemose apdainavo Robin- į si, kad ir Tamsta žinai daug mū- 

» son Jeffers, anas didysis ameri-' sų buvusių veikėjų, kurie, be- 
kiečių poetas, kuris anglų lite- ’ laukdami “ilgesnės laiko per- 
ratūros gamtos poezijos tradici- spektyvos” savo atsiminimams,
jas pratęsė Amerikoje.

Čia, po daugelio kelionių sus
tojęs, gyvena buv. Lietuvos ka
riuomenės vadas generolas Sta
sys Raštikis su ponia.

Lankantis Monterey, Draugo 
bendradarbiui teko maloni pro
ga susipažinti su p.p. Raštikiais 
ir pasikalbėti.

Prisitaikindamas naujiems gy 
venimo reikalavimams, kario 
profesiją pakeitė pedagogo dar
bu. Laisvalaikiais spaudai ruo
šia savo prisiminimus. Pirmąjį 
tomą, vardu Kovose dėl Lietu
vos, šiomis dienomis išleido Lie
tuvių Dienų leidykla.

Ponios ir generolo pareikštos 
mintys, liečiančios prisiminimus, 
tikiu, bus įdomios ir Draugo 
skaitytojams.

Pasikalbėjimą pradėjome nuo 
kliūčių, kurias tenka įveikti, ruo 
šiant prisiminimus spaudai.

— Pirmoji ir didžiausioji kliū
tis, — aiškino generolas, — yra 
laiko stoka. Juk veik visiems 
mums tenka dirbti ne tą darbą, 
kuriam esame pasiruošę. Nau
jas darbas, ypač fizinis, labai 
vargina žmogų. Dėl tokio nuo-
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vargia ir laiko stokos aš nebū- aP’e savo nesekmes. Sekančiame 
čiau spėjęs net iki šiol sutvar-1 tome esate numatęs net visą sky 
kyti ir mašinėle perrašyti savo! riy savo klaidoms apžvelgti. Re
atsiminimų, jei nebūtų pasitai
kius viena “palanki” aplinkybė: 
1955 m. pradžioje kelis mėnesius 
buvau likęs be darbo. Tada ma
no žmona nuėjo į dirbtuvę, kad 
sunkiu ir varginančiu darbu ga
lėtų užsidirbti duonos sau ir 
man, o aš, likęs namuose, vir
davai mudviem valgyti ir grie
biausi skubiau ruošti prisimini
mus. Ir per tris mėnesius savo 
darbą baigiau. Tad ir skaityto
jai turėtų būti nuolaidesni, .kri
tikuodami autorių kūrinius ir 
rasdami juose ar tai minčių pa
sikartojimo, ar neaiškių išsireiš 
kimų, ar nevienodo stiliaus reiš
kinių, ar kitų netobulumų. Ne
reikia užmiršti, kad didžiausieji 
viso to kaltininkai yra nuovar
gis ir laiko stoka.

Dar viena didelė kliūtis — tai 
stoka dokumentalės medžiagos. 
Atsiminimų rašytojas turėtų tu 
rėti daug dokumentų, turėtų pa
siknisti archyvuose, peržiūrėti 
buvusių laikų spaudą, pasikalbė
ti ir pasitarti su kitais buvusių 
įvykių liudininkas. Man viso to 
trūko. Todėl kaikurie įvykiai li
ko nepilnai aprašyti. Pagaliau 
ne viską dar galima skelbti, tu
rint prieš akis gyvenamojo mo
mento politinę padėtį.

— Kai kas yra nuomonės, 
kad prisiminimai skelbtini, tik 
turint tolimesnę laiko perspek
tyvą į juos. Teko nugirsti, kad 
Jūsų prisiminimų leidimą galėjo 
pagreitinti periodinėje spaudoje 
pasirodę buv prezidento A. Sme 
tonos, prisiminimų iškarpos?

— Nesutinku su tokia nuomo 
ne, — tvirtai paneigė p. Rašti
kis. Pirmiausia, nuo paskutinių 
įvykių nepriklausomoje Lietuvo
je jau praėjo net 16 metų. Ar 
tai artima laiko perspektyva? 
Nemanau. Istorikui gal ir reikė-
tų ilgiau palaukti, kad geriau ir lomatą, prašydamas paskolinti,

nukeliavo į kapus, nusinešdami 
su savim daug paslapčių ir žinių, 
kurios būtų buvusios labai nau
dingos Lietuvos istorijai ir busi
mosioms kartoms. Ar nepasigen 
dame atsiminimų Stulginskio, 
Voldemaro, Tumėno, Šleževi
čiaus, Mirono, P. ir J. Vileišių, 
Žukausko, Nagevičiaus, Baltru
šaičio ir kitų?

Buvusio Respublikos Preziden 
to A. Smetonos paskelbtos at
siminimų iškarpos nepagreitino 
mano atsiminimų viešo pasiro
dymo. Aš pats nesitikėjau, kad 
mano atsiminimai galėtų būti da 
bar atspausdinti. Juos parašęs, 
norėjau vieną jų egzempliorių 
atiduoti į saugią vietą, kad jis 
ten būtų saugojamas ateičiai, 
kaip archyvinė medžiaga. Tik 
Lietuvių Dienų leidėjo p. A. Ski- 
riaus ir buv. vyr. redaktoriaus 
p. J. Vitėno prikalbėtas, sutikau 
atsiminimus išleisti dabar. Už 
atsiminimų išleidimą esu jiems, 
ypač leidėjui p. A. Skiriui, la- i 
bai dėkingas.

— Skaitant Jūsų prisimini
mus, stipriai metasi vienas da
lykas į akis: Jūs pats kalbate

tas iki šiol mūsų raštijoje pasi
rodžiusių prisiminimų autorių pa 
sa*koja savo klaidas, nors mielai 
kalba apie kitų. Kaip Jūs for
muluotumėte tuos principus, ku
riais turėtų vadovautis kaip pri
siminimų autorius? paklausiau.

— Jau esu juos formulavęs 
savo knygos įžangoje. Žinau, 
kad ne visi sutiks su mano min
timis. Bus ir tokių, kurie pri
skirs man ir tokių klaidų, ku
rių aš nesu padaręs. Mano są
žinė yra rami, nes atvirai ir nuo
širdžiai rašau taip, kaip yra bu
vę, kaip pats esu matęs ir girdė
jęs, ką aš padariau ir ko nepa
dariau, kaip tada galvojau ir 
kaip galvoju dabar. Rašydamas 
savo atsiminimus, aš tikrai no
rėjau būti nešališkas ir todėl ne
vengiau atvirai prisipažinti prie 
tų savo klaidų, kurių anais lai
kais nemačiau, o dabar matau. 
Nedrįstu tvirtinti, kad tokiais 
principais turėtų vadovautis ir 
kiti atsiminimų rašytojai. Lais
vajame pasaulyje spauda ir au
toriai yra laisvi ir negalima jų 
varžyti vienokiais ar kitokiais 
reikalavimais. Bet mano pagei
davimas ne tik atsiminimų rašy
tojams, bet ir visai mūsų spau
dai, visiems autoriams ir jų kri
tikams būtų toks: būkite teisin
gi ir garbingi ir vadovaukitės 
ne pykčiu, bet tolerancija.

— Generole, savo knygoje 
(675 p.) prisimenate aną straips 
nį Karde, dėl kurio žurnalas ta
po konfiskuotas ir kas paigreiti- 
no Jūsų atleidimą iš pareigų, ši
tas įvykis anuo metu buvo su
kėlęs didžiulę sensaciją visuc'-ne- 
nėje. Įdomu, koks buvo ano 
straipsnio turinys?

— Gaila, neturiu to Kardo nu 
merio. Aš pats ir per savo drau
gus kreipiausi į vieną mūsų dip-

man tą Kardo numerį, nes iš jo 
paties buvau girdėjęs, kad jis jį 
turis. Deja, mano prašymai liko 
be teigiamų rezultatų. Norėjau 
visą tą straipsnį įdėti į savo kny 
gą. Dabar, neturėdamas origina
lo, negaliu cituoti savo buvusių 
minčių. Straipsnyje buvo reiškia 
mos mintys naujųjų 1910 metų 
proga. Buvau palietęs tada pra
sidėjusio ir Lietuvą supančio 
naujo pasaulinio karo pavojus 
ir tuometinius Lietuvos santy
kius su Tarybų Sąjunga. Buvo 
karštesnių minčių apie ilgus me
tus kentėjusius svetimą okupa
ciją Vilniaus krašto lietuviu’. 
Buvau pareiškęs vieną kitą at
sargią, bet kritišką mintį apie 
mūsų pačių vienybę ir apie san
tykius miestiečių su kaimiečiais. 
Buvau parašęs ir apie kaikurių 
valstybinių išlaidų neracionalu
mą krašto vidaus administraci
joje. Paliečiau kaikurių tuome
tinės administracijos ir režimo 
pareigūnų augštokas algas. Vė
liau vienos politinės krypties 
spauda darė man visai neteisin
gus priekaištus, būk aš kėlęs 
sau algos padidinimo klausimą. 
Ne, mano straipsnyje nebuvo 
nei tokios minties 'nei panašios 
tendencijos. Tai buvo tik kitų la 
bai negražiai iškraipyta mano 
mintis.

Tęsdamas pasikalbėjimą, pa
klausiau :

— Paskutiniame Lietuvos de
šimtmetyje brendusių inteligen
tų tarpe buvo gilus įsitikinimas, 
kad Lietuvos karo mokykla ab
sorbuodavo labai didelį nuošimtį 
silpniausiai gimnazijas baigusių 
abiturientų. Ar nemanote, kad 
atestatų konkursas būtų buvęs 
geresnis atrankos būdas, negu 
įstojamųjų egzaminų konkursas 
ir... ištikimybės laipsnis reži
mui?

— Pirmiausia, netiesa, kad 
Lietuvos karo mokykla absor
buodavo labai didelį nuošimtį 
silpniausiai gimnazijas baigusių 
abiturientų. Taip nebuvo. Į įsto
jamuosius konkursinius egzami
nus įeidavo ir atestatų konkur
sas. Nemanau, kad vienų ates
tatų konkursas būtų buvęs ge
resnis atrankos būdas. Karo mo 
kykla yra ne bendro lavinimosi, 
bet labai specifinė mokykla, to
dėl ir įstojamųjų egzaminų kon
kursas turi būti daug platesnis, 
negu vienų atestatų atranka. A- 
pie Tamstos minimą “ištikimy
bę režimui” jau esu rašęs savo 
atsiminimuose.

Kreipdamasis į p. Raštikienę, 
paklausiau:

— Iš jau paskelbto antrojo 
prisiminimų tomo turinio atro
do, ka-J dalis jų bus parašyta 
Jūsų.. Ar Jūs, Ponia, esate šių 
prisiminimų koautore?

‘ . u’

Gen. St. Raštikis su estų kar. vadu gen. Laidoneriu 1939 m.
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PŪROŠKELĖS ATSIMINIMAI
Buvau jauna, karališkai turtinga,
Kai brangenybėms lūždavo lanka ir medumi. .
Lyg jūrininkas stiebu, lipinėjau smilga,
Naktims miegojau po lapu laiminga ir rami. . .

9
Pabudus vėl matydavau pasaulį visų —
Su iškilmių paradais, skruzdėlių dvarais;
Kaip baltus audeklus prie žėglių riša,
Nunertus saulės aukso virbalais.

Kai vakarais šviesybės vartai užsidaro,
Buriu karoliais perlų, kur puotausiu ryt. . .
Už tolumų, pripiltų Baltijos gintaro,
Toliau iš mano lango nieko nematyt.

Šviesėja vyzdžiai mėlynų vitražų,
Aušra rasotom kojom perbėga lanka. ..
Randu prie durų laišką baisiai gražų,
Rašytų mylimo švelnia ranka.

Iš naujo rautai, vizitai, koncertai, baliai. . .
Žibintai, smilkalai, žavingoj iškilmių grandy.

Prabilę dūžiai laimės šviesiai žaliai.
Ir meilės pavydo liepsna suvirpusi širdy.

Kai veidrodin žiūriu iš linkstančio žilvičio rykštės 
Regiu, kaip veidas pirmą raukšlę baigia sulankstyt. 
Širdies griuvėsiuos raudančios jaunystės 
Į upę, rūsčio nešamą, linkstu nusiskandyt.

PASIBAIGUS DIENA
Kai sužėri šviesas į tamsią taurę,
Ją pastatai lange mano namų,
Aš tavo paliktus žaislus imu
Ir su žvaigžde, keliaujančia į šiaurę.
Žygiuoju,, kaip su seseria, drauge,
Kai tamsų indą pastatai lange.

Lydėdama žadi, kad rasiu viską,
Ką švilpavo širdis žilvičių dūdele. ..
U žgriuvusių kalnais kelių gale 
Tekėdamas Didysis Žodis tviska. ..
Kai septynmyliai tiltai nuo šviesų suduš,
Numesiu pasibaigusios nakties žaislus.

— Taip, ir majno užrašų žiups
nelis yra įpintas į mano vyro 
atsiminimų antrąją knygą. Ma
no užrašai nėra pilni. Be to, jie 
skirtingi nuo mano vyro užrašų, i 
nes aš juos rašiau mūsų dukre
lėms.

— Ne visuomenei, bet tik dūk-1 
relėms ? — nustebau.

— Taip, tik joms. Mat, rašy-j 
dama galvojau, kad gal gerasis ' 
Dievas anksčiau pašauks mane 
pas save, ir mūsų dukrelės, iš
likusios gyvos, nors iš mano už-l 
rašų sužinos apie mūsų šeimos 
baisią nelaimę. Sužinos, kaip 
jos neteko taip labai jas mylin
čių tėvų, kaip neteko savo kū
dikystės ir kaip jos, dar tokios 
mažos būdamos, vergėmis tapo.

Mano prisiminimų trumpa is
torija tokia: 1941 metais Kau
ne p. J. Senkus (dabar gyvenąs 
Londone) paprašė mane parašy 
ti į Lietuvių Archyvą apie skau
džius savo pergyvenimus, patir
tus iš rusų-komunistų. Raudoda
ma rašiau. Vėliau pradėjau jaus

ti, kad dar nebuvo atėjęs laikas 
viešai skelbti didžiausią skriau
dą, padarytą vienai lietuvių šei
mai. Pradėjau jausti, kad tie su
žvėrėję žmonės dar grįš į Lietu
vą. Todėl nebaigiau rašyti ir nie 
ko nepasiunčiau Lietuvių Archy
vam Vėliau vyras vis paragin
davo mane rašyti. Po truputį 
rašydavau, bet niekad nema
niau, kad rašau spaudai, Gyve
nant Los Angeles mieste, vyras 
paprašė duoti paskaityti mano 
užrašus ir dalį jų įdėti į jo atsi
minimų knygą. Tai buvo netikė
tumas man.

“Bet, Stasy, juk aš rašiau tik 
dukrelėms...”, mėginau priešin
tis. Bet, vėliau sutikau.

Pasikalbėjimą užbaigiau klau
simu:

— Kada, numatote., pasirodys 
antrasis prisiminimų tomas, api
mąs pačią artimiausiąją Jūsų 
gyvenimo praeitį?

— Tai jau leidėjo reikalas. 
Rankraštis jam jau įteiktas.

KULTŪRINS KRONIKA
• Dr. V. Bieliauskas Moksli

nių studijų klube Chicagoje kal
bėjo apie Amerikos psichologi
jos kryptis. Pasak jo vienas bū 
dingų amerikiečio dvasios bruo
žų yra neturėjimas draugo, su 
kuriuo galima būtų išsikalbėti. 
Be to jaųi trūksta tęstinumo, ku 
ris sujungtų organiškon vieny- 
bėn įvairias jo dvasinio pasi
reiškimo sritis; jis yra antite
zių mišinys. Pirmasis, kuris ban 
dė suderinti jo antitezes buvo 
Watsmanas, sukūręs behavioriz 
mo mokyklą. Jis įvedė dvasinių 
reiškinių matavimo metodą, bet 
ikį vieningo individo suvokimo 
nepriėjo. Jo individas nesudaro 
struktūros, bet yra tik vyksmų 
mišinys. Toliau Amerikos psi
chologijoje žymų vaidmenį vai
dino Pavidalo psichologija, ku
rioje pasireiškė Kurt Lewin. Ta
čiau ji savo esme yra neišsilais
vinusi iš materializmo.

Kita labai reikšminga Ameri
kos psichologijos srovė yra 
Freudo psichoanalizė. Nors jos 
atskirų klausimų sprendimai y- 
ra neteisingi, tačiau ji paskati
no asmenybės studijas. Dabar 
pastebima psichologijoje tam 
tikri ženklai grįžimo į filosofiją. 
Būdingas šiuo atžvilgiu Chica
gos Kari Rogers su pareiškimu: 
gana matuoti dvasinius reiški
nius. Apskritai Amerikoje psi
chologija užima vis didesnę vie
tą moksluose ir tam tikra pras
me atstoja tą vietą, kurią Eu
ropoje užima filosofija. Nors 
visos Amer. psich. mokyklos y- 
ra atėjusios iš Europos, tačiau 
dabar čia yra parašoma įdomes
nių psichologijos veikalų negu 
Vokietijoje. Katalikai psicholo
gai iki šiol čia savitos žymesnės 
vagos nėra išvarę.

Po pranešimo buvo labai gy
vos diskusijos, kuriose dalyva
vo: kun. dr. A. Baltinis, P. Mal- 
deikis, A. Plateris, inž. J. Rugis, 
dr. Z. Smilgevičius, kun. dr. P. 
Celiešius, ponia Maldeikienė ir 
kun. V. Bagdanavičius, MIC.

• Energingas kultūrininkas 
ir karštas lietuvis kun. dr. Jo
nas Navickas apleido mus prieš 
15 metų — 1941 m. rūgs. 2 d. 
Minėdami tą sukaktį prisimena
me, kad tas taurus žmogus mi
rė teturėdamas 46 m. amžiaus, 
bet daug nuveikęs. Jau 1913 m. 
“Šaltinis” išspausdino jo vaizde 
lį “Metelė”. Teologines studijas 
pradėjęs Amerikoje, parašęs di 
sertaciją apie šv. Cipriono dok
triną, liečiančią sakramentus. Ta 
pęs marijonu važinėjo po lietu
vių kolonijas su religinėmis-kul 
tūrinėmis misijomis. Jo rūpes
niu buvo įsteigta Marianapolio 
kolegia.

Jis buvo ne tik didžiai pamė
gęs mokslą, ne tik geras peda
gogas, bet ir plunksnos žmogus: 
redagavo blaivininkų laikraštį 
“Tautos Rytas”, taipgi redaga
vo tėvų marijonų laikraštį “Lai
vą”, yra išvertęs dramas: Žydų 
Karalius, Dešimt metų smuklė
je, Pranašystė, Du vainiku. Yra 
parašęs religinio turinio raštų 
— Mūsų tikėjimas, Šv. P. Mari
jos Apsireiškimas ant kalno La 
Salette.

Ypatingai buvo susirūpinęs 
jaunimo lietuvišku auklėjimu. Jo 
rūpesčiu buvo įsteigta Ameri
kos Lietuvių Katalikų studentų 
organizacija ir įkurtas ilgus me
tus ėjęs jos žurnalas “Studentų 
Žodis”. Labai rūpestingai sten
gėsi perduoti lietuvišką dvasią 
naujajai tėvų marijonų kartai. 
Įvertinant jo nuopelnus, buvo 
išrinktas tėvų marijonų provln- 
ciolu. Jam mirus 1941 m. “Stu
dentų žodžio” visas nr. 9 buvo 
paskirtas velioniui atminti.

• Dali. Aleksandro* Merkrr iš 
vyko į Europą susipažinti su 
nauja to kontinento meno kūry
ba.

• Lituanistikos pedagoginiuo
se kursuose, surengtuose Lietu
vaičių Seserų instituto, Pittsbur 
ghe, dalyvavo motina M. Loyo- 
la, šv. Pranciškaus seserų vy
resnioji, sesuo M. Gabrielė, in
stituto direktffė ir 100 ar dau
giau seserų pranciškiečių. Iš Šv. 
Kazimiero vienuolijos pribuvo 
motina M. Teofilė su sesele M. 
Eucharista, mokyklų vizitatore 
ir dar 10 seselių kazimieriečių. 
Nukryžiuotojo Jėzaus vienuoliją 
atstovavo motina M. Anuncija- 
ta, sesuo M. Elzbieta, mokyklų 
vizitatorė ir 8 kitos šios kongre
gacijos seselės. Motina M. Aloy
za, sesuo M. Augusta, sesuo M. 
Felicija, sesuo M. Paula, ir se
suo M. Bernarda atstovavo Ma
rijos N. Pr. Seserų vienuoliją, 
Putname.

• Vadovėliai mūsų mokyklo
se. Lietuvaičių Seserų instituto 
administracijos skyriaus posėdy 
je, kuriame dalyvavo tiktai vie
nuolijų vyresniosios generalės ir 
mokyklų inspektorės, buvo nu
tarta pradžios mokyklos vai
kams naudoti sekančius naujus 
vadovėlius ir pagalbines priemo 
nes:

a) “TĖVŲ DOVANELE”, lie
tuvių kalbos pirmamokslis, iš
leistas Šv. Kazimiero seserų, 
Chicago, III., kaina 95 centai,

b) “Lietuviški Šokiai ir Žaidi
mai”, iliustruota ir paruošta Liu 
do Sagio, išleista Šv. Pranciš
kaus seserų, Pittsburgh, Pa., 
kaina $2,

c) “Tėviškės Aidai”, dainų 
knygelė su muzika, paruošta A. 
Mikulskio ir L. Banio, išleista 
Šv. Pranciškaus seserų, kaina 
35 ct.,
i d) “Hąndbook of Lithuanian 
History and Literature”, vadovė 
lis mokytojams, paruoštas ir iš
leistas Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų, Brockton, Mass., kaina 
$2.50,

e) “Aštuoni žymūs rašytojai 
ir veikėjai”, iliustruota, tekstas 
paruoštas Vacio Kavaliūno, lei
džiama Šv. Pranciškaus seserų, 
kaina 35 ct., taipgi Astuonių 
Rašytojų paveikslai, piešti A. 
Kavaliūno ir T. Stašaitis, be 
teksto, kaina 15 ct. už komplek
tą,

f) “Course of Study in Lithu
anian History”, separately for 
grades 5, 6, 7 and 8, išleista ir 
paruošta Jėzaus Nukryžiuotojo 
seserų, kaina 50 ct. “Course of 
Study in Lithuanian Geogra- 
phy”, grade 6, 50 ct.,

g) “Vaikams teatrėliai”, 6 vei 
kalelių vadovėlis, sudarytas iš 
veikalų konkurso 1954. Gauna
ma pas Šv. Pranciškaus seseris,

h) Stebuklingųjų Marijos 
Šventovių paveikslai, gaunami 
pas M. N. Pr. Seseris, Putnam. 
(Šią medžiagą galima užsisaky
ti iš nurodytų vienuolynų. Dau
gumą jų mimiografotoj formoj, 
Šiais vadovėliais L. S. institu-

' tas nori dalintis su šeštadieni- 
! nių ir kitų lituanistinių mokyk
lų vedėjais).

i) Muzikas Alfonsas Mikuls
kis, Cleveland, sutinka paruošti 
pradžios mokyklai lietuviškų 
dainų plokštelių albumą. Insti
tutas sumanymą priėmė ir pas
kyrė seselę M. Gabrielę, pran- 
ciškietę tuomi rūpintis.

j) Kitų pagalbinių priemonių 
parūpins Lietuvių bendruomenės 
Švietimo taryba.

• Lietuvių Dailės instituto su 
važia vimas įvykęs pereitą šešta
dienį bei sekmadienį Chicagoje 
aptarė aktualius meninius ir 
organizacinius klausimus. In
stituto darbuotės dešimtme
čio proga nutarta ateinančiais 
metais suruošti parodą ir išleis
ti almanachą. Naujon valdybon 
išrinkti: P. Augius, A. Marčiu
lionis, V. Petravičius, A. Valei
ka, T. Valius ir V. Vizgirda. Pa
reigomis valdyba pasiskirstys 
artimiausiame posėdyje.
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A. Sušinsko Jaunystes maržas
PKANYS AIAfiNAS, Kanada

Dar anose jaunystės dienose, skaitę Ateityje, Ateities Spin- 
skaiėiau kažkokio juokdario po-! dūliuose. Pavasaryje, Vyrų 2y-
eto eilėdaros posmelį:

“Kad sugrįžtų tie laikai,
Kurie seniai praėjo, —

Tuomet būčiau daug smar-1 
/kesnis,

Negu keturi vėjai...”

Anuomet, deja, tas posmelis 
nepadarė manyje didesnio įspū
džio. Gal todėl, kad tada gyslo
se virte virė jaunystės kraujas 
ir jokie jauno žmogaus žygiai 
n— nebuvo naujiena.

Dabar, kai pagalvoju apie a- sistatė jaunam skaitytojui, tarp 
ną eilėraščio posmeli, o dąr dau į kita ko, šitaip tardama:

Į sfiuose, Jaunimo Vade, XX Am<
' žiuje ir kitur. Taip lygiai Lietu
voje liko neatspausdinta jo kny
ga “Gyvenimas mirtyje”. O ir 
nūdien, autoriui atkilus šiapus 
Atlanto, jo plunksna nenustoja 
kalbėjusi ir guodusi, ypač jau
no žmogaus ir po išeivijos dan
gumi. Jo straipsnius nuolat skai 
tome veik visoj išeivijos kata
likiškoj spaudoj.

Kada širdis jaunu krauju verda
Ji — toji knyga —dar su pir 

muoju leidimu labai kukliai pri-

Kun. A. šušinskas

džiams, kurios, savo menkomis 
jėgųmis, bet dideliu užsispyri
mu, tiesiog, savo darbo stebuk
lus padaro..

Kaip gražiai skaitytojui au
toriaus įtaigojama taupumo ver

lius Jurkus, Algirdas Landsber- žiaus. Yra gimęs 1896 metų rug-1 g)Ra J, J, SIMONAITIS 
gis, Antanas Škėma ir Stepas sėjo 12 d- New Yorke. Bedėsty-| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Zobarskas. Penktuoju bus pa- damas Bostono kolegijoje lietu- Naujas adresas: 4255 W. 63rd Si. 
kviestas vienas iš Liet. Stud. s- viams gražiai pasitarnavo reda- j
gos narių. Rankraščius siųsti 
adresu: Liet. Stud. S-gos Lite-

tė, kaip įrodoma knygų ir laik- ratūros konkursas, 680 Bush-

guodamas “Žvaigždę”, kurios re 
dagavimą dabar yra perdavęs 
Lietuvos provincijos jėzuitams.

Oflao toL REUanoe 5-4410
GRovchlU 0-0017 

Valaados: 1-1 p. m. lr 6-8 p. m. 
Penktad. Uk po pietų. 

Trečlad. Ir šeštad pagal sutarti

giau — kai perskaičiau ką tik 
išėjusią iš spaudos A. Sušinsko 
knygą — Jaunystės maršą — 
atsidusau ir tariau sau: “Ach, 
— nebuvo naujiena.

Tas žmogus — kunigas ir pe-

“Kada jauna širdis jaunu 
krauju verda, kada mūsų dvasia 
entuziazmo kupina, žodžiu, ka
da jaunystę mes gyvename, ka 
da gėlės, gėlių žiedai ne tik se
sučių darželiuose, bet ir mūsų

dagogas, Alfa Šušinskas, kaip sieloje, mūsų dvasioje, visoje 
gi gražiai jis moka įžvelgti į, jaunoje mūsų jaunystėje žydi, 
jaunuolio-ės gyvenimą, kaip gra I tada į tą žieduotąją jaunystės
žiai apdorotais sakiniais, kaip 
dailiai išreikštomis mintimis jis 
moka prabilti į jauno žmogaus 
sielą, kad net senstelėjęs, be
baigiąs pražilti ir praplikti žmo 
gus, taip ir pagalvoji: ach, tik
rai, kad sugrįžtų tie laikai, ku
rie seniai praėjo...

Naujai pasirodžiusioji A. Su
šinsko knyga “Jaunystės mar-

širdį iškeliauja ši knyga, pasi
beldžia, kukliai sustoja, jaunojo 
žvilgsnio laukia...”

Taigi, kukliai, bet nuoširdžiai 
prisistato. Tačiau daugelis did
žių dalykų, itin vertingų daiktų, 
dažnai tik kuklumu dvelkia...

Knyga suskirstyta į du dide
lius skyrius: “Po moksleiviška

, „ . pastoge” ir “Sielai žydint”. Gi
sas - yra antrasis pataisytas tiedu skyriai _ paskirsty/i j
ir papildytas tremties leidimas1 
tokios pat knygos, išleistos

visą eilę smulkesnių poskyrių. 
Juose randame gyvą daugybę

1837 m. dar nepriklausomoj Lie , graiiai išreikst patartay
TiivfCvl lv» tonn rvo vrn zdint rvc 1tuvoj ir tada pavadintos “Mar 
šas jaunystei”. Tai puiki peda
goginė knyga.

Joje autorius moka tokiais 
gražiais žodžiais ir sakiniais pra 
kalbėti į jauną žmogų, kad tą 
knygą skaitydamas — ir suau
gęs dar ryžtiesi vienokius ar ki
tokius patarimus savo gyveni
mui pritaikinti, nors savojo gy
venimo saulėleidyje... ,

Miela lr nuoširdi asmenybe 1
Rašantysis šias eilutes nepa

žinojau autoriaus Lietuvoje, bet 
apie Maršą jaunystei — daug 
žinojau ir tos knygos ‘mintimis 
gėrėjausi. Su autoriumi į asme
nišką pažintį mus suvedė tik 
sunkusis tremties gyvenimas. 
Tai miela ir nuoširdi asmenybė.- 
Tai gražaus takto ir brandžios 
kūrybos žmogus. Jeigu jis, kun. 
Alfa Šušinskas, daugiau nieko 
nebūtų parašęs, išskyrus “Jau
nystės maršas”, jau jo vardas bū 
tų įamžintas kūrybiniam pasau
ly. Tačiau, kalbant apie išos kny 
gos autorių, jau turima galvoj 
žmogus-kūrybingumo pavyzdys. 
Gausybę jaunatviška dvasia al
suojančių jo straipsnių esame

jaunam žmogui, ypatingai mok 
sleiviui, kad, su dėmesiu viską 
perskaičius, taip ir pagalvoji 
žmogus: koks tai nesunkus ke
lias į žmogaus tobulumą, tik 
daugiau savitvardos!

fxgt/mšauiK/,TmnI

Tėviški ir pedagogiški 
pamokymai

“Jaunystės maršo” aktorius, 
kaip matyti iš jo knygos, ver
čiant ir skaitant ją’puslapis po 
puslapio, yra itin didžių peda
goginių gabumų žmogus. Jo pa 
tarimai, pamokymai ir įtaigoji- 
mai — žmogų visiškai įtikina.
Jo rašymo stilius - toks gra- . nteratūros kon-
aus. patrau^lus^ad knyg, skai paskutin5 data įtcikti

rankraščiams pratęsta iki š. m.

raščių skaitymo didi nauda ir 
t.t. ir t.t.

Skaitytojas knygą verti pus
lapis po puslapio ir nori, kad ji 
kuo ilgiau dar nesibaigtų. Už
baigęs ją ir užvertęs puskutinį- 
jį puslapį, taip ir pagalvoji: Tai 
tikrai būta jaunystės maršo, ku į 
rio taktan einantis jaunuolis — 
tikrai gali pasiekti savo gyveni
nio laimę.

Alfa Šušinskas, Jaunystės 
maršas, "knyga jauniesiems, Jau 
nuoju gyvenimo keliu, išleido 
Prel. P. Juras, spaudė T. Pran
ciškonų spaustuvė, Brooklyn, 
N. Y., 1956 m. leidinys, viršelis 
ir aplankas dail. Ados Korsa
kaitės, 260 pusi. Kaina nepažy
mėta. „r .

wick Avė., Brooklyn 21, N. Y. 
Smulkiau apie tai bus Akede- 
minių Prošvaisčių skyriuje.

• Antanas Mešlis, Amerikos 
lietuvis, jėzuitas kunigas, šiemet 
rūgs. 1 d. sulaukė 60 m. am-
rei. ofiso M K. 4-«(•»*. rez. PK. 0-733."

OR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

W57 W. Garfield Blvd.
VAL,: 1—4 lr 6—-9 

šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. o. p. 
Išskyrus ketvirtad. lr sekmad.

DR IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chlrurgš) 

KŪDIKIŲ lit VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTS

716d South Western AvenM
(MEDlCAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Oeštad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai. popiet

Ofioe tel. RE. 7-1100
Ree. tel. WAlbrook 5-0700

Ofiso tel. CLlffside 4-2000 
Rezidencijos: LAfayette 3-1170

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Kampos 47tb lr Hermitage) 

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak. 
Oeštad. nuo 2 iki C vai., lšskyr. sek.

KRONIKA

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES OI GERKLES LIGOS 

— Pritaiko akinius —
6322 So. Western Aveono 

Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-2 vaL 
vak. šeštadieniais 101 vaL Trečia
dieniai. uždaryta. Kitu laiku susitarus

Oflao telefonas: PK 8-3990 
telef. VVAlbrook 5-0070

Tel. ofiso YA. 7-0557, res. RE. 7-4000

DR. FRANK C. KWINN
(KVIE0INSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Woot 47th Stroot

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:20 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North tVacker Drive 

(Civic Opera House, katnb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2204 
6002 VVest lOth Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—$, šeštad. 1—8 
Tel. TOwnhall 3-0030 

Kitu laiku lr trečiad. susitarus 
Itezid. tel. HErnloek 4-7000

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

3241 S. Halsted St.
Tel. CAlumet 5*7237

Namams rakandai, Televizijos, Ra
dio, Šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
Jewelry. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidą, lengvus išmo
kėjimus.

Atdara antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais 
— 10—5 vai.

Budriko Radio Valanda iš WHFC 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaro.

tai ir jos mintimis gėriesi.

Kaip gražiai autorius nusako 
žmogaus darbštumo vertę, pri
lygindamas tai darbščiųjų bite
lės arba skruzdėlytės pavyz-

spalio 20 dienos. Konkurse gali 
dalyvauti Liet. Studentų sąjun
gos nariai ir 1956 m. abiturien
tai. Jury komisiją sudaro: Pau-

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimų. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
Prospect 0-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. lr 
šeštad.

Res. tol. GRovebUl 6-5603

TcL ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietkievvicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč, uždaryta, o šešt. buo 9 iki vidurdienio.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenuo 
(Kampas 47-tos lr Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayctte 3-6048
______ Rez.: VVAlbrook 5-3048 _
Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71at Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-8 
Antr. 1-6, treč. lr šešt. pasai sutarties

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA EB CHERUBG1 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
Išskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet.

M.: Ofiso — PŲUmaa 5-0700 
Buto — BEverly 8-3040

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA ER 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas lr rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PRospeet 8-1923 arba WE 0-5571 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

Trečlad. Ir Pepktad. 0-9 vai. vak. U
Šeštadieniais 3-4 vai. onuie* 

Atostogose nuo rugsėjo 1 iki 10 d. ■<
Reikalui esant kreiptis J Dr-us Ag-, 
lin.sk nei bei Budrius.
Tel. ofiso He. 4-9123, rez. PR. 0-8480

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVeetern Atomo
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr T—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais ir
sekmadieniais uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Westers Aveass
Cbicago 28, lll. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllo 7-4000 

Rezidencija: GRovebUl 6-S101

Ofiso HErnloek 4-6815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS LIGOS 

2745 W. 69 St
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso: DAnube 0-1195

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 3267 South Halsted Street

Vai. 1 lkl 4 v. p. p. ir 0—S V. 
šeštadieniais 1—4 v n o

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Stroot
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 lkl 12; 2—t; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4040 
Namų — CEdarcrest 3-7780

Tel. ofiso PRospeet 0-8400
Rezid. PRospeet 0-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičžūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenoe 

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 0-9 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais
lr kitu laiku tik susitarus.

Pasinaudokit Reta
Proga I

BURTON-DIKIE^
Pagarsėję

MATRACAI 
vietoje $89.50 

dabar pirksite už:1

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 0-8:30 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0030

Rezidencijos teL BEveriv 8-8944 
TeL ofiso VI. 7-0800, rez. RE. 7-8307

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motery ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avs. 

VAL.; 2—4 lr 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halstod St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 9-1484. Resid. 2487
W. 62nd St., ;el. Republie 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct.. Cicero 
Kasdien 10-12 vai ryto lr 6-6 vaL 

vak. šeštadieniais 10-9.
Trečiad. uždaryta

Ofiso tr buto tel. OLympio 9-1301

Ofiso telefonas — BIsbop 7-
BR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRUROAa 
4342 Archer Avenuo

(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVft)

2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711
NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, oavininkai 

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendu,

Ofiso telef. Y Arda 7-1100
Kezldeneijos — STevrart 3-4813

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted lr S5-ta gatvO) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:80 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAIbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medieal Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo T—9 v. vak.
Trečlad. lr šeštad. pagal sutartJ 
Atostogose nuo rugsčjo 5 Iki 12 d.

TsL ofiso PR. 6-1828, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)2500 Weot 6Srd Stroot
VAL. kasdien nuo I—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovebUl 6-18*8
DR. ALDONA A. JUŠKAAKIŲ LIGŲ SPECIAUSTB

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: *—12 lr 7—• V. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius2422 Weot Marąuette Rd.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUe 7-2980
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr.. Ketv... penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarue telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir ršmus.
4455 So. California Avė.. Ohicago 

šaukite YAnls 7-7381 
Priima: vakarais 6 lkl 9; Ieštad. 

10 vai. ryto lkl 4; trečlad. lr sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso YA 7-4787, rea PR 0-103

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211 >
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečlad., šeš

tad. lr sekmad. tik pagal sutartJ. 
Jeigu neatsilieps vlršmlnštl telefonai

šaukite Mldway 9-0001

TeL oflao Vlctory 3-1581
Rez. Vlctory S-O74B

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West Slrt Street 
Kamp. Halsted lr 91-moe gatviąj 

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

Tel. ofiso PR. 6-0446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Bd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartJ

fel. ofiso CA 0-0957, ren. PR 0-0058

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 8o. Halsted Street

TeL ofiso CA 0-0957, rez. PR 0-0008 
Rezid. 0000 S. Artealaa Ava.

VAL. 11 v. r. lkl 8 p. p.; 6—9 v. 8.

DR. G. SERNER
MKTUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Vieš 10 metą patyrimo
TeL Y Arde 7-1890 
Pritaiko aklnloa 
Kreivas akle 

Ištaiso.
Ofisas Ir aklnlą dlrbtuvš 
756 Weot 85th Street 

Vai nuo 10 lkl X, nuo 6 iki I, tre
čiad nuo 10-12, penktadieni 10-1 iš 
teatadienlnie 1S-1 vai. popiet.

. van ai
Chicago Savings and Loan Association naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben* 
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap* 
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų somų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai.
Ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu- 62 metas, visada išmokėdavo taupytojoms visas taupy* 
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimas — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimas, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

j

Chicago Savings b-vė, sąžiningai Ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidiuo savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKACIAU81A8 DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Telefonas REllance 6-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETI:VIR GYDYTOJAS)
6925 Wwt 59th Street 

VAL. 1—6 popiet, 6:80—6:96 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

jta P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedos - ITotezlatae 

Aparatal-Protezal, Med. ban
| dažai. Rpee. pagalba kojom 

(Arch Rupporte) tr Lt.
Vai.: 9-4 Ir 6-6. šeštadieniai* 9-1. 
DRTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB 

9850 W. 63r<1 Nt. Chleago 98, IU. 
Tel. PRospeet 0-6084.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklu Jtcmpimą. karu 

yra priežastie galvos skaudšjimo bei 
svaigimo lr skaudančiu aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste lr toliregye- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausias 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam* 
J mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avoaoo 
Tel. YAnls 7-1378 

Vai. 10:20 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:16
iki 6 vai. Sekm. lr treč. uždara.

Skclbkitės “Drauge”!

ra. oflnc Ir boto ouympie 9-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4088 W. 15th SU Cicero

1—B v. lr 6—6 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1620 Ro. 40th Ava. 
Šeštadieniais 18 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 1-1210. Jei 
neatsiliepta, šaukite KEdzie 8-1868

DR. EMILT V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG14146 S. Archer Ava.

VAL. Kasdien popiet nuo 12-1:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-9:96 v. 

TtečkadlenJ lik susitarus

0984 H.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Oakley Avė., Chicago 8, IU. TeL 7-88411 7-0048

■ntered aa flaoond-Clase Matter March 91, 1610, at Cblcaga. lUlnaže 
Unde* the Act of Maroh B, 1679.

Member of tbe Catholle Press Ass’n 
Published daily. ezept Bundaya 

by tbe
Lithuania* Catholle Prese Boelety 
PRENUMERATA: Metams
CbioagoJ lr Ciceroj 29.00
Kitur JAV ta KaaadaM 28.00
UMenyJe |11.«6

SUBSCRIPTION RATES 
88.00 per year outside of Chicago 
2l.no per year ia Chleago A 
22.00 per year tn
Foreign 21L4O 0*r

metą
2.00
24 16 
26.26

8 mOn. 
89.76 
29.60 
29.60

81.16
9X66
21.18

Redakcija stralpsnlas taiso savo nuožiūra Mssunaudotą stralasala ne
saugo. Juos grąžina Uk U anksto susitarus. Red*ke4ta «■ skalbimu lartal 
□•atsake, Eieibtmu kainos prieluačlamaa gavus
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St. Gabaliausko planas
Milionas Lietuvos kultūrai

BEN. BABRAUSKAS, Cicero, III.

Įdomiausias ir įspūdingiausias simojimus tiek ilgai, kiek lietu-
Kultūros kongrese dalykas buvo 
iškeltas Stasio Gabaliausko, ku
ris, arti dešimties metų pralei
dęs JAV, pastaruoju metu įkū
rė įmonę Kanadoje. Apie šią e- 
nergingą ir sumanią asmenybę 
nerasite žinių nei vardyne, nei 
enciklopedijoje, o tačiau jo bū
ta ir esama neeilinio žmogelio. 
Lietuvos universiteto absolven- 
tas-advokatas, akademinių or
ganizacijų veikėjas, puikus kal
bėtojas, Birutės saldainių fab
riko vadovas Šiauliuose, Ameri
koje redaktorius, prekybininkas 
ir pramonininkas — tai tėra Ga 
baliausko paviršius.

Jo dvasia visur ir visada sie
lojasi lietuvybe, lietuvių kultū
ra. Neatsitiktinai jis bus atsi
radęs ir Kultūros kongrese. Ne
numatytas kongreso darbų tvar
koje jam žodis, neprašytas jis 
pateikti plano, ir tik kai vaka
rinėje sesijoje pirmininkavusio 
dr. J. Joniko praverta tarpas 
kongreso dalyviams pasisakyti, 
išėjęs “iš minios” Gabaliauskas, 
netikėtai ir nelauktai konkrečiu 
pasiūlymu apstulbino susirin
kimą, nepasiruošusį naujam, di
džiuliam sumanymui.

Gabaliausko plano esmė

viškas žodis liks šičia gyvas. 
O koks gi bus likimas to milio- 
no, t. y. paties pagrindinio ka-! 
pitalo?

Milionas — Lietuvos kultūrianv 
atstatymui

Pagrindinis visų lietuvių su
telktas kapitalas nebus liečia
mas ligi Lietuvos nepriklausomy 
bės atgavimo. Tada iškart iškils 
begalės naujų reikalų, atsida
rys visai naujos skylės: trem
tinius grąžinti iš Sibiro, sutvar
kyti Lietuvos ūkinį gyvenimą 
ir t.t. ir t.t. Būkime tikri, kad 
kultūrinio Lietuvos gyvenimo 
atstatyti, apvalyti jį nuo komu
nistinio raugo niekas greitai ne
pajėgs, jeigu tam iš anksto ne
turėsime parūpinto kapitalo.

Pirmoj eilėj reikės statyti til
tus, nes be jų neperbrisi Nemu
no, taip pat rūpės langus įstik-Į 
linti ir stogus uždengti, kad lie
tus kambarių neskalautų; o kad 
Lietuvos vaikai toliau bus mo
komi iš bolševikinių knygų, tai 
jau bus antros ar trečios eilės 

] reikalas... Tada tas 1956-60 me- į 
tais Amerikos lietuvių sutelk
tasis milionas bus paimtas lietu 
viškam Lietuvos švietimui at
statyti, tada toji. lietuviškoji švie

misKompozitorius Robert Schumanni^^^i’TR^Ts
RADIO PROGRAMA

Vyt. Jonynas Šiluvos Šv. P. Marija 
Vitražas naujoj East St. Louis 

Lietuvių bažnyčioj

t ' iIuLL
į

u
I

9

100 metų nuo jo mirties
• T. B. MIRAI-AUSK AS,. Brookljd, N. Y.

Schumann buvo mąstytojas tame skausmingame periode pa- 
ir svajotojas. Mėgo nuošalu- rašė “Papilkns” ir vieną “Toc- 
mą, kur jo siela pakildavo į pa-(catą”. Kritika šiuos kūrinius į- 
slapčių pasaulį, jieškodama į-, vertino ir publika su entuziazmu 
kvėpimo. Jį radęs, tuojau pasi-J juos sutiko.
žymėdavo gaidas ant popierga- Klara, nors devyniais metais 
lio, o melodiją pasilaikydavo jaunesnė, negalėjo jo pamiršti, 
širdyje. Jei nekurdavo, tai skai- Ir štai vėl jis gauna nuo jos 
tydavo laiškelius, slaptai atsiųs- laiškelį, kuriame ji rašo: “Kar
tus Klaros Wieck, mergaitės, j toju, mielasis, kad mano meilė

U WGE8 atuttM — Bangu t «•» 
nuo fiicmad iki penktai*

4:46 Iki 9:30 vai. ryta 
8E8TAD. 4:40 Iki 9:40 ryta

PIRMADIENNIO rak. nuo 7—4 » 
SKKAD. «:SU—9:40 v. r. U etotlee 

WOPA — 1490 kU.
Chloago t* U. HEmlock 4-1414

7111 Bo. ROCKWBLL ST

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparsiu Taisymas

Sąšiningaa ir garanLaotan darban 
M. RIMKUS, 4617 S. 8a^7er St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

1 erEUBsrsi

NORFORD HOTEL
Special low rates 

for weekdays Si evenings
kurią jis mylėjo, bet Klaros tė- neturi ribų, ir jei pareikalautum! to Lodge meeting groups - ban- 
vai buvo griežtai priešingi. 1 gyvybės, mielai ją padėčiau prie 400

BACK TO 
JKSCHOOL
lĮTUHf WITH A NEW 1957

KRONIKA

Visi žinome, kad literatūrai ir 
teatrui, švietimui ir dailei, dai
nai ir kitiems mūsų kultūros rei 
kalams nuolat ir nuolat reika
linga piniginė parama. Atitinka
mos organizacijos, besirūpinan
čios tų sričių palaikymu ir ug
dymu, kasmet per spaudą ar be 
tarpiškai kreipiasi į atskirus tau 
tiečius ir lietuviškas įmones, pra 
šydamos aukų. Ir taip aukoto
jai, nebetekę kantrybės, atmeta 
prašymus ne dėl to, kad nebe
matytų prasmės lietuviškos kul 
tūros remti, bet d'ėl to, kad ne
mato toms aukoms galo. Kas
met premijuojama literatūra — 
kasmet tam prašoma aukų; nuo
lat leidžiamos reikalingos, bet 
nepelningos knygos — nuolat

• Lietuvaičių seserų instituto 
sa savo ruožtu ims gaivinti ir posėdžiuose paaiškėjo, kad Vi
tuos, kurie trumpiau ar ilgiau sos kongregacijos sutinka, kur
liks dar šiapus Atlanto.

Kaip matome, tos visuotinos
lietuviškos talkos prasmė yra 
keleriopa: 1. Vienkartiniu plačiu 
planingu užsimojimu sudaryti 
sąlygas lietuviškos kultūros iš
laikymui ligi Lietuvos nepriklau 
somybės atgavimo, 2. patį su
telktąjį kapita’ą išlaikyti ne
liestą išlaisvintos Lietuvos lie
tuviškojo švietimo atstatymui, 
3. geraširdžių aukotojų rankas 
ir kišenes ateity palikti laisvas 
lietuvių šalpai Lietuvoje ar Si
bire arba lietuviškiems politi
niams reikalams, nebeskelbiant 
įvairių fondų tiems ar kitiems 
reikalams išleisti, tam ar kitam 
kultūrininkui padėti.

reikalinga tam parama. Lygiai 
ir kitų sričių kultūriniai dąrbai Kas šį grandiozinį planą vykdys
yra nuostolingi ir reikalingi pas 
pirties.

Vienus kitus metus įprastiniu 
keliu šiaip taip gal dar sulopy
tume pagrindines skyles, bet po 
kelerių metų viskas iškart užsi
rauktų, ir beliktų mūsų kultū
ros reiškinių tik pėdsakai. O da 
bartinė suklestėjusi mūsų tau
tiečių ir jų junginių ekonominė 
padėtis leidžia įvykdyti istorinį 
planą pastoviam ir neišsenka
mam lietuviškos kultūros rėmi
mui. St. Gabaliausko apskaičia
vimu, šiuo metu turime keletą 
šimtų stiprių lietuviškų įmonių 
(bankų, bankelių, prekybos, pra 
monės įmonių) ir daugybę pa
vienių profesionalų, kurie šian
dien gyvai tebejaučia lietuviš
kos kultūros palaikymo svarbą. 
Tačiau jų gerus norus ir širdis 
patrauks tik racionalus impo
zantiškas planas. Jį pateikti ir 
realizuoti reikia skubiai, nes po 
to, kai šios įmonės ir jų kapi
talai iš dabartinių veikėjų ran
kų pereis naujiems vadovams, 
šiųjų ausyse bet koks lietuviš
kas šauksmas gali likti kurčias.

Gabaliausko lietuviškos kultu 
ros palaikymo plano esmė yra 
ši: per trejus ar penkerius me
tus sutelkti ne mažiau kaip vie
ną milioną dolerių (išvysčius 
stiprią akciją, galima pasiekti 
net 2 ir 3 milionus). Tas kapi
talas kasmet duotų po keliasde
šimt tūkstančių dolerių procen
tų, ir tų procentų pakaktų vi
sam mūsų šakotam kultūriniam 
gyvenimui palaikyti.

Mūsų bendrovės ar atskiri as 
meny8, per 3-5 met. paskirdami 
po keletą šimtų dolerių, bus ra
mūs atlikę lietuviškos kultūros 
rėmėjo darbą visam laikui. Po 
to nei rašytojai, nei teatralai, 
nei dainininkai, nei švietėjai ne
betrukdys jų, prašinėdami au
kų. To miliono procentai rems 
visus lietuviškus kultūrinius už-

Išdėsčiau viešumai platėliau 
kultūrinių mūsų reikalų kardi- 
nalinio sutvarkymo planą, kurį 
Kultūros kongrese iškėlė ir trum 
pai, nubrėžė Stasys Gabaliaus
kas. Atkreipiu ypatingą ir kul
tūrininkų ir ekonomistų dėmesį 
į Gabaliausko plano reikšmę ir 
kviečiu visus nedelsiant imtis 
šio reikalo propagandos spaudo 
je. Tikiu, kad reikalas nėra ne
diskutuotinas: diskusijos pla
čiau ir vispusiškiau išryškins šį 
svarbų dalyką.

Planas iškeltas pačiu laiku. 
Jį imant vykdyti, šiandien ne
bereikia kreiptis į įvairius kultu 
rinius vienetus: organizuotoji 
lietuvių bendruomenė jau spėjo 
sutelkti kultūrininkus ir jų or
ganizacijas į vieną junginį — 
Kultūros fondą. Kultūros fondo 
balsas yra visų kultūrininkų bal 
sas. Gabaliauskas sutiko, tą pla
ną realizuojant, efektyviai tal
kininkauti, padėdamas į organi
zacinį komitetą įtraukti evan- 
tualius to plano finansuotojus. 
Nedelsdami organizuokime vi
suotinę talką sutelkti m’lioną 
pastoviam lietuvių kultūros rė
mimui.
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tik galima, kad lietuvių kalba, 
literatūra, istorija, ir kitos ša
kos būtų įtrauktos į kasdieninę 
pamokų lentelę.

Nutarta šiemet išleisti pavyz
dinį vadovėlį su tinkamomis pro 
gramomis Vasario 16 dienai mo 
kyklose paminėti. Šv. Kazimiero 
šventė, kovo 4 d-, pasilieka kaip 
buvusi, Maldos diena už Lietu
vą.

Nutarta leisti seser. mokytoj, 
lituanistiniais klausimais laikrag 
tėlį, keturis ar daugiau kartų 
per metus.

Nusistatyta prisidėti prie są
jūdžio gelbėti kenčiančius Rusi
joje Bažnyčios mistinio kūno na 
rius. Nutarta spalio 7 d. su vai
kais pasimelsti ir išdalinti šiuo 
reikalu laiškus vaikų tėvams. 
Laiškai paruošti vysk. V. Briz- 
gio.

Nutarta prašyti, kad Ford- 
ham universitetas, šalia rudeni
nio kurso lietuvių kalboj, įvestų 
lituanistinį kursą vasaros metu, 
kada daugiau seserų galėtų pasi 
naudoti. Kursų iniciatoriai: kun. 
V. Jaskevičius, S. J., dr. A. Va- 
sys, A. Salys; Liet. Sės. institu
tas reiškia padėką prel. J. Bal- 
kūnui už stipendijas.

Friedrich Wieck, Klaros tė
vas, buvo Roberto mokytojas. 
Matydamas jame didelius gabu
mus muzikoje, norėjo padaryti 
iš jo piano virtuozą. Vieną die
ną jaunuolis pajuto dešinės ran
kos vieno piršto sustingimą. 
Laikinai sustojo skambinęs, 
duodamas pirštams poilsį, bet 
sustingimas didėjo. Gydytojas 
rado piršto paralyžių, ir Rober
tas turėjo apleisti piano pamo
kas.

Jo tėvas buvo miręs. Motina 
užsispyrusiai vertė sūnų studi
juoti teisę, išsiųsdama į Lipsiją. 
Bet jis mėgo muziką, be kurios 
negalėjo gyventi, kuriai norėjo 
pašvęsti visą savo gyvenimą. Jei 
negalės tapti piano virtuozu, tai 
bent imsis kompozicijos, kuriai 
jautėsi užtektinai gabus.

Tada jis pradėjo leisti muzi
kos žurnalą, kuris trumpu laiku 
susilaukė didelio pasisekimo. 
Perdaug dirbdamas nuvargino

tavo kojų. Neliūdėk! Greit su
sitiksime ant visados”. .

Metai bėgo. Klara tapo gar-j 
šiaušia to meto pianistė. Ji sa
vo koncertais žavėjo minias. O 
Robertas garsėjo savo kompo
zicijomis. , Jis, būdamas giliai 
nusiminęs, dainavo meilę ir 
skausmą. Pagaliau abu susitiko 
ir 1840 m. rugsėjo 12 vedė.

Po vestuvių Schumann dar 
energingiau kūrė, parašydamas 
Franz Liszt garbei “Fantazi
ją”. Puikus kūrinys pianui. 
Daug gražių ir vertingų kūrinė
lių parašė pradžiamoksliams. 
Deja, atsinaujinusi nervų liga 
visai pakirto jo kūrybinį pajė
gumą. Verkė kaip kūdikis, neži
nodamas kur dėtis.

Dar kartą sukaupęs visas 
jėgas rašė simfoniją “Spring”, 
bet ją baigė beveik jau pamišęs.

Haliucinacijų kankinamas vie
ną žiemos naktį išbėgo iš namų, 
bandydamas Reino upėje prisi- 
girdyti. Laimei, buvo išgelbėtas,

ąuets - VVedding Showers etc. 
to 500 people handled.

Business & Industrial firm groups 
invited also.

J. J. PEACOCK
1508 No. Pulaski Rd. Bei. 5-1202
coa

Broliai AIexejiečlal (A 1 e x i a n 
Brothertt), kurie vadovauja Ligoni
nei 1200 Belden Avenue, turi taip 
pat SIGNAL MT. VIKŽBUTf vyrams, 
nuolatiniai apsigyventi. Yra vonios, 
švelnus klimatas ir tiktai devynių, 
mylių atstu nuo Chatanooga. 2300 
pėdų augštumoje. Autobusai einan- I 
tieji į Chatanooga sustoja prie vieš
bučio durų. Kasdien laikomos šv. ini- 
šios ir kalbamas rožančius, jei kas 
pageidautų. Ligos atveju, brolių 
priežiūra, medicinos pagalba ir Fizio
terapija, Jei būtų reikalinga dabar ar 
vėlesniam amžiuje pradėjus nesvei
kuoti. Maistas patiekiamas “kafete- 
rijos” būdu. Pasiinformavimui apie 
kainas rašykite:

ALEXIAN BROTHERS RĘST 
HOME

100 James Blvd.
Signal Mt., Tenn.

Cloan 'n Earyl 
ribbon change 

wi»h Royal'* 
endusivo 

Twin-Palu
10 00WM PAYMENT. o, i. 24 M«tk> t. ,

Klauskite informacijų — w 
J. L. GIEDRAITIS

1682 Broad St., Harford 6, Conn., 
kuris “Draugui" žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

Remkite dien. Draugi

ARTHIUTIS A RHKUMATI8M
Nauji vaintal skaudamiems raume

nims, sustyruslems sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
slų bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų .kojų'* pirštų arba sprando rau
menų ir sąnarių skaudėjimų. Varto
kite naujus AMERPOL vaistus. Tab
letės *1.50, mostls 7te. Viskas tik už 
*2.29, pas Jūsų vaistininkų.

T
MILŽINIŠKAS IŠPARDAVIMAS

VARTOTŲ MAŠINŲ
Panešamos, kojinės ir “consolea”- 

(apintelėse)
Nupigintos skubiam išpardavimui

$9 .95 ir augščiau
Garantuoti pataisymai 

visų išdirbysčių mašinų.

SIRGĘS 3EWING CENTER
8849 W. 26th Street 

BIshop 7-6649

nervus ir apsirgo. Nusiramini
mui bandydavo kurti muziką. Ir

bet 1856 m. liepos 29, visai su
vargęs, užmerkė akis amžinai.

Instituto posėdžiuose nutarta 
kiek galint bendradarbiauti su 
šeštadieninių ir kitų lituanisti
nių mokyklų vedėjais ir moky
tojais, organizuoti kur galima, 
lietuvių vaikų šventę įvairiose 
vietovėse.

kos docentas Prekybos institu
te.

Nacių kalintas ir laikytas O- 
ranienburgo bei Ploetzensee 
konclageriuose, patekęs į trem
tį dirbo lietuviu apylinkės komi
tetuose, buvo Liet. Raud. Kry-

... ... o . ... . ziaus įgaliotinis, Vilko narys-Lietuvaicių Seserų institutas • , . . - • . i, ... .1 ... 7 .... pavaduotojas, ėjo pareigas Po-palankiai pneme Lietuvos Vyčių f... . ., . . ?, , .
, ,, , , . J , i litinių Kalinių centro valdybojecentro valdybos dvasios vadol., .. . . . . . .* IZaIui Irs-ttrrvu ,i7a»»u, r* I v-vvrrp lirn,

OUR 10TH YEAR — 
THOUSANDS SATISFIED 

CUSTOMERS
EKPRESS GIFT-PARCELS

No Faster Service Anywhere
We guarantee, that parcels are shipped out in 4 days. 

Medicines delivered by Air Mail in 8 days.
Also duty free Gift-Parcels to West and East Germany, Poland, 

Hungary and Jugoslavija.
L0W DUTY Parcels to Czechoslovakia.

Ask for our price list D.-C

. GRAMERCY SMIPPING COMPANY 
< 777 Lexington Avė., New York 21, N. Y.
betw. 60.-61. str. — Tel. TE 8-5462-5463

kun. A. Kontauto prašymą pa
gelbėti vyčiams, įtraukiant vy
resniuosius mokinius į šią Ame 
rikos lietuvių organizaciją.

• Dr. Grigui Valančiui, eko
nomistui ir spaudos bendradar
biui, sueina 50 m. amžiaus. Jis 
yra gimęs 1906 m. rūgs. 8 d. 
Zem. Kalvarijos parapijoje, Tel
šių apskrityje. Gimė ūkininko 
šeimoje, kuri išaugino 11 vaikų. 
1925 metais baigę3 Telšių Vysk. 
Valančiaus gimnaziją išvyko stu 
dijuoti valstybinių ir ekonomi
nių mokslų į Vieną, Briuselį, 
Haagą. Vienoje gavo politinių 
mokslų daktaro laipsnį. Buvo 
Lietuvos konsulato Vienoje sek
retoriumi ir konsulu ad interim, 
Vėliau — Finansų ministerijos 
referentu ir Fin. departamento 
vicedirektoriumi. Jam buvo pa 
vesta tvarkyti Lietuvos paj. žve 
jybos reikalai ir Šventosios uos 
tas. Jo pastangomis uostas bu
vo paruoštas. Nuo 1934 m. buvo 
Klaipėdoje gubernatūros pata 
rėjas žvejybos ir uosto reika-

• Lietuvaičių Instituto Sese
rų Mokytojų skyrius įdavė in
stituto administracijai sekan
čius prašymus: toliau ruošti iš
samius lituanistikos kursus įvai 
riomis temomis, parūpinti mo
kytojams lietuviškų knygų bib
liografiją: istorijos, gramati
kos, skaitymo vadovėlių, tauto
sakos, meno ir t.t., suorganizuo
ti lietuviškų šakų pavyzdines pa J Įamg ir buvo ekonominės politi- 
mokas, paruošti dėstymo meto
dikas, leisti seserims mokyto
joms mėnesinį laikraštėlį, pa
ruošti mokykloms lietuviško me 
no programą, remti lietuvių kai 
bos studijas Fordham universi
tete.

Kelių knygų autorius (pvz. Įvai
rių kraštų konstitucijos, Lietu
va ir Karaliaučiaus kraštas), 
“Draugo” ir kitų laikraščių bei 
žurnalų bendradarbis, dabar gy' 
vena Los Angeles mieste.

• “Pajautos” autorius. Šie
met sueina 120 metų kaip mirė 
Feliksas Aleksandras Bernata
vičius, autorius savu laiku pla
čiai paplitusios knygos: “Pajau
ta, Lizdeikos duktė”, vienos pir
mųjų apysakų iš Lietuvos isto
rijos. Knygą buvo parašęs len
kiškai. Į lietuvių kalbą ji buvo 
kelis kartus išversta. Šiemet su
eina ir 170 m. nuo to autoriaus 
gimimo. F. Bernatavičius buvo 
gimęs 1786 m. geg. mėn. 18 d. 
Kaune, o mirė 1836 m. rūgs. 7 
d. Lomžoje.

• Lituanistinius kursus mo
kytojoms 1957 metais sutiko su 
rengti Šv. Kazimiero seserys 
Chicagoje rugpjūčio 17-24 d., 
tos kongregacijos auksinio jubi- 
lėjaus proga. Pagrindinis kursų 
dalykas bus tautosaka. Kelta 
mintis, kad būtų daugiau prakti 
kos pamokų kitose šakose.

4*

MaktsysurAuhf, 
Run Bttttr!

FILIO REG
Cnmblnitlon

FUEL PRESSURE NECULATOI l FILTER
Stt—MtU k? UOVUI, for now
■M otoC CMS Ori, Sf SS pint kiitollotioo. *>M 
»r »•» Semito Doots. pm Smcsm Cotrurtoo*. 

Aiqnd»s 6sXs. ln< . Les A"e»t»s H. Cs9t

e

STOPS ROODING . STAllING 
IIIMINATIS ZAPO9 lO<K 

CUTS TUll WAST|

FILT-O-REG pagerina jūsų moto
ro veikimų visiems metams, švelniai 
kontroliuoja gazo srovę, einančių i 
karburatorlų. Įtaisomas ) gazo linijų. 
Rekomenduojamas karburatorlų spe
cialistų najlems Ir vartotiems auto
mobiliams. Tik 17.96, plius instalia
cija. Parduodamas Auto Service sky
riuose Ir garažuose. Garantuota.

AlrONDRA RADĘS, Ine. 
los Angeles 1®, Callf.

i hBi ii

JOSŲ SENI LAIKRAŠČIAI VERTI 40c už 100 svirų
Atvežkit į mūsų kiemą. Kainos gal pasikeisti be pranešimo. Mokam 
augščiausias kainas už varį, misingį. skudurus, baterijas, seną 
geležį, t. t.

FRANK EISERMAN & COMPANY
5382 S. Long Avė., REllance 5-8200

Siuntiniai į Lietuvę ir Rusiją
per didžiausią Amerikos kontinente bendrovę

J KAMIENSKI
J A N I Q U E TRADING C0.

Chicago, III., 2314 W. Chicago Avo. Tol BR 8-6780
Pilnai garantuojamas kiekviena* siuntiny*. Pristatoma į dvi savaitas. 

Jūsų giminės Europoje gaus siuntinį be jokio primokė jimo. 
DIDŽIAUSIA BENDRO VE DĖLTO KAD GERIAUSIĄ I

^ttsaSMMStttmnaAMMIlfeSMMBMiMBMBMaRNMRRMM

AUTO FINANCING

s&Droreis Banks
from discount 

per year

47lh Street and Ashland Avenue • YArds 7-7000

TIPIŠKI DROVERS ŽEMŲ KAINŲ NAUJŲ AUTO
MOBILIŲ FINANSAVIMO PLANO PAVYZDŽIAI

12
Montht

13
Montht

24
Months

30
Months

1 Amount
Want«4

Monthly
Foymenf

Monthly
Payment

Monthly
Poyment

Monthly
Payment

30% of coil or 
lots finoncod 
(4% Discount 
por Year)

$1000.00
1200.00
1300.00

$ R6iM 
104 00 
130.00

$54.84
70.64
48.33

$45.00
54.00
67.50

$36.66
44.00
55.00

Moro than
50% finoncod 
(5% Discount 
pot Yoor)

$1000.00
1200.00
1500.00

$ 47.50 
105.00 
131.25

$59.72
71.64
49.54

$45.83
55.00
68.75

$37.50
45.00
56.25

Dėmesio: Jūs galite finansuoti didesnes ar mažesnes 
sumas pagal reikalų.

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ RATOS PROPORCINGAI 
ŽEMOS
JOKIŲ EKSTRA MOKESČIŲ: 

Jokio patarnavimo mokesčio; 
jokių buhalterijos mėnesinių 
planą su bet kuriuo kitu.

jokio “mortgage fee’’; 
išlaidų. Palyginkite ši

• GROUP CREDIT LIFE INSURANCE APSAUGA:
Jei skolininkas miltų, paskola nurašoma automatiškai

ir jūsų automobilis lieka “free and clear’’
ši apsauga jums nekainuoja nei vieno cento daugiau

VIS DAUGIAU IR DAUGIAU ŽMONIŲ NAUDOJASI 
DROVERS ŽEMOS KAINOS APSAUGOTU PLANU

Kodėl gi ne jus?

ROAD & SHOP SERVICE
FACTORY TRAINED MECHANICS 0N
• Automatic Transmissions • Clutchce
• Brakes • Complete Motor Rebuilding
• Ignition • Front Endg' • Wash Si Oreade

LEN WASS SERVICE
Arncld Neyer and Len Wasa, Factory Trained Experta

N. W. Corner Archer Md California LA 3-8855
y till Midntj
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LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

Į AMERIKOS LIETUVIU MOKYTOJU S-GOS SKYRIUS

Redaguoja — J e r. I g n a t o n i s, Ą630 S. Paulina St., Chicago 9, 

tel. FR 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonai

“KREGŽDUTES” II D. II LAIDA
K. MOCKUS, So. Boston, Mass.

Pradedame jau aštuntuosius 
mokslo metus nuo to laiko, kai 
iš stovyklų išsibarstėrr.e po pla
tųjį pasaulį. Tai reiškia, kad Į 
pirmuosius pradinės mokyklos 
skyrius jau ateina vajkai, gimę 
nebe Vokietijoje. Tai taip pat 
reiškia, kad augštesniąsias mo
kyklas bebaigią mokiniai jau 
silpnai atsimena Lietuvą, nės 
paliko ją būdami mažais vaikais. 
Kadangi tebenorime tęsti litua
nistinį švietimą, kasmet darosi 
vis aiškiau, kad reikia jieškoti 
naujų metodų ir pradžios moks
lui, ir pačiai lietuvių literatūrai 
išeiti, lygiai kaip ir geografijai 
bei istorijai.

Jegu su vyresniais mokytojas 
išsiverčia ir be vadovėlių, tai 
dirbti be vadovėlių su mažes
niais — tikrai sunku. Atsivež
tieji iš Europos dar Lietuvoje 
rengti ir kaimo vaikams taikinti 
vadovėliai kasmet darėsi vis sun 
kiau pritaikomi mūsų emigran
tų vaikams. Buvo būtinas rei-

Jaunų moterų klubas East St. Louis lietuvių parapijoj

atsižvelgdamas į prityrimą 
recenzentų pageidavimus.

Tokiu būdu yra išleistas vie

gi ir pritaikinti tam tikslui, ku
rio siekiame.

T. Valiaus talka

Pirmoji “Kregždutės” I d. lai
da, kaip žinome, buvo atsitikti
nai iliustruota ne lietuvio daili
ninko ir, žinoma, neatitiko mū
sų skonį. Laimingu būdu tame 
mieste apsigyveno ir mūsų ži
nomas dailininkas T. Valius, su
tikęs iliustruoti visas “Kregždu
tės dalis ir tai atlikęs su meile, nas kitas vaikams sunkiau su- 
ir dideliu skoniu. Prie dailinin-! prantamas straipsnelis, yra pa

keista eilė fotografinių klišių ir 
ypač stipriai pertvarkytas pas
kutinis skyrius/ “Keliaujame”. 
Knygos puslapių skaičius pasi
darė keliais puslapiais mažes
nis, bet pati knyga atrodo be
veik storesnė, nes spausdinta 
ant kiek storesnio popierio. Iš
viso vadovėlis atrodo visai pa^

ko iliustracijų dadėjus eilę lie
tuviškų vaizdų , vadovėlis i išėjo 
tikrai gausiai ir vertingai iliust
ruoti. Malonu yra knygas paim
ti į rankas. Ir viršeliai ir visa 
kita daro patrauklų įspūdį. 

Leidimo reikalai

Tuo pačiu metu, kai išėjo 
“Kregždutės” elementoriaus pir 
moji laida, Bostone įsikūrė J. 
Kapočiaus suorganizuota Liet. 
enciklopedijos leidykla ir spaus-

ir sų vadovėliai nemažais kiekiais 
paplito Jungt. Amerikos Vals
tybėse, Kanadoje, Australijoje, 
šiek tiek D. Britanijoje. Pietų 
Amerikoje, Vokietijoje ir kitur, 
matyt, verčiamasi kitokiu būdu, 
nes, kiek žinau, bent jau tiesio
giniai mūsų vadovėliai ten nebu 
vo siunčiami.

Kviečiu kolegas mokytojus ir 
tėvus naudotis naujai išleistu 
vadovėliu. Kviečiu kaikuriuos 
nerūpestingus platintojus kreip

nuošė tų blogybių daugiau, nes 
ten vaikų auklėjimo kaip tokio 
iš viso nėra; vidutiniųjų ir inte
ligentiškųjų šeimų tarpe blogio 
mažiau. Taigi, gerai, auklėjamų 
jų amerikiečių vaikų tarpe mu
sų vaikams draugystė yra ly
giai tiek pat gera ir naudinga, 
kaip ir savųjų tarpe.

Kitas klausimas, kiek vaikų 
draugystė kenkia ar padeda lie
tuviškajam reikalui? Ir čia rei
kia daugiau vadovautis išmin
tingais principais, o ne jaus
mais ar klaidingu supratimu. 
Pirmiausia reikia įsidėmėti, kad 
griežta vaikų draugystės kont
rolė ir parinkimas tik iš savųjų 
tarpo draugų nėra patikima ir 
šimtaprocentinė priemonė lietu
vybei išlaikyti. Ir lietuvių vai
kai gatvėje ar net ir namuose 
kalbasi angliškai, tai mokyklos 
ir aplinkumos įtaka. Vadinas, 
lietuviškasis reikalas ir lietuvių 
vaikų draugystėje nėra saugus. 
Ir jis nebus saugus, jei pačioje 
šeimoje nebus darnaus princi
pinio nusistatymo.

Lietuviškajam reikalui svar
biausias laidas šeimoje yra šei-1 
mos kalba. Jei namuose bus kie 
tas nusistatymas su vaikais kaii 
bėtis tik lietuviškai, jie bus su 
atida ir atsidėjimu mokomi lie-' 
tuviškai, nebus toleruojamas jų 
nesugebėjimas vieną kitą žodį 
lietuvišk. ištarti, — tuomet lietu Į 
vybės reikalui bus daug pasiek-

KRONIKA
• A. Tamulis, Amerikos lietu

vis kun., besidarbuojąs Spring 
fieldo diecezijoje, turi įsitaisęs 
galingą trumpų bangų radijo 
siųstuvą ir priimtuvą. Juo kal
basi su asmenimis, esančiais Ki- ' 
nijoje, Japonijoje, Naujoje Ze
landijoje, Australijoje; daugiau
siai — su ten dirbančiais misio
nieriais. Su Kinija dabar ryšys 
nutrūkęs, tačiau paskutiniu lai
ku jam teko keletą kartų kal
bėti su Rusijos žmonėmis, iš 
Minsko ir iš kitur. Jie davė su
prasti, kad anksčiau jiems to
kie pasikalbėjimai buvo neįma
nomi, bet dabar — po Stalino 
mirties — jau gali kalbėtis daug 
laisviau. Jo radijo stoties var
das W9PQS.

• K. Ostrauskas atsidėjęs to
liau dirba prie savo disertacijos 
apie rašytoją Joną Biliūną.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICNIC GROVE
8Srd and Wlllow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

flIlIlIliHIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlHlllllilllli 
Įeitu. KEpubiie 7-fenft 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS

PARDAVIMAS 
Visų rūšių narnų apšildymo 
sistemos Įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

A t I t O T A I
4919 So. Paulina St.

PRospect 6-7960 
iiimiiiimiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiu

Greičiausias Pristatymas
DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, 

LATVIJĄ, ESTIJĄ IR UKRAINIJĄ

ti daugiau dėmesio į atsiskaity- _____________________ r_______
našiai, kaip ir pirmojoj laidoj, j mą, nes leidėjams yra vargo su i ta. Svarbu vaiką įsąmoninti, kad 

peržengus namų slenkstį kalba
ma tik lietuviškai. Klaidinga y-1 
ra nuomonė, kad nepakenktų

ir tik labiau įsigilinus galima i kreditais.
pastebėti kaikuriuos skirtumus.) Redakcijos pastaba: Mokyto- 

v Šiaip ne tik viršelio klišė, bet Į jąg Kazys Mockus praeitą žiemą
kalas rengti naujus vadovėlius,ttuV®' Bostoniškiams, lietuviams ir popierio spalva viršeliui panau sirgo ir turėjo sunkią operaciją,
skirtus snecialiai emisrracinėmR •™ok)^oJa>iyls pasirodė naujų ga- dota ta pati, todėl skirtumas įr dabar dar nuolatinėje gydyto 

įsspausdinti vadovėlių.skirtus specialiai emigracinėms 
sąlygoms. Tuo tarpu naujų litu 
anistų parengimas yra beveik 
visai sustojęs, o galintieji vado
vėlius rengti vyresni pedagogai 
yra įstatyti į tokias sąlygas, ku
riose ypač iš vyresnio žmogaus 
negalima perdaug reikalauti. Iš 
sykio vadovėlių reikalas atrodė 
tikrai sunkioje padėtyje.

A. Rinkūno

limybių
Enciklopedijos leidėjui sutikus 
spausdinimą ilgesniam laikui 
kpedituoti, buvo vienas po kito 
išleisti trys vadovėliai. Vyr. sky 
riams buvo perspausdinti “Nau 
jieji skaitymai”, o pradiniams 
skyriams buvo išleista A. Rin- 
kūno “Kregždutės” antroji ir 
trečioji dalis. “Naujųjų skaity
mų” ir “Kregždutės” III d. dar 

„ - . . yra pas leidėjus Bostone, o
“Kregždutės” II d. pirma laida 
palyginant greitai išsibaigė.

pasiryžimas

mok. A. Rinkūnas, įsikūręs To 
ronte, Kanadoje ir toli gražu 
negavęs dirbti savo profesijos 
darbo, bet taip susitvarkęs, kad 
galėjo skirti laiko vadovėlių ren 
gimui. Mok. A. Rinkūnas Lietu
voje yra čgijęs šakotą pedago
ginę praktiką. Baigęs mokytojų 
seminariją, dirbęs pradžios mo
kykloje, studijavęs ir baigęs li
tuanistinius mokslus, buvęs mo 
kytoju ir direktoriumi mokyto
jų seminarijose ir gimnazijose, 
jis sykiu reiškėsi ir vadovėlių 
rengimo srityje. Jo prityrimu 
galėjome pasinaudoti atsidūrę 
svetur, kai tenka viską padary
ti iš nieko. Ir taip per keleris 
metus mok. A. Rinkūnas paren
gė tris dalis dabar jau tikrai 
popularios ir visų pažįstamos 
“Kregždutės”. Galima kiekvie
ną dalyką kritikuoti, galima 
reikšti pageidavimus, bet sykiu 
reikia ir nuopelnus pripažinti. 
Mok. A. Rinkūno pasiryžimas 
parengti vadovėlius emigracinei 
mokyklai ilgam laikui padės 
mūsji vargo mokyklų darbuoto
jams jų sunkiame kelyje. Iš es
mės vadovėliai yra visai vertin-

Kadangi bostoniškiai mokyto 
jai nemano išauginti leidyklos, 
tndėlf jieškojo pastovesnio ir 
daugiau techniškų ekspedijavi
mo galimybių turinčio leidėjo. 
Taip buvo susitarta “Kregždu
tės” II d. antrą laidą perspaus
dinti Toronte ir leidėju sutiko 
būti “Žiburių” b-vė, su kuria au 
torius turi artimus ryšius. Dar
bas jau yra padarytas ir “Ži
burių” b-Vė jau turi išspausdi
nusi “Kregždutės” II d. II laidą. 
Ten ją galima ir gauti.

Kas nauja antroje dalyje

Nors techniškai darbas dau
gumoj buvo atliekamas ofseto 
būdu, panaudojant pirmąją lai
dą, tačiau kiek buvo įmanoma, 
autorius stengėsi kaiką keisti,

Vestuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy speoialykū

PRECIN PHOTO STUDIO
(bKarpornted) 

EDVARDAS UL$S, mt, 

4D58 Archer Avenue
Telefonas Virginia 7-2481

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
\ 1I-.TO.IK IK H TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują dideli sunirvežlmj 

ir apdraudas
BIS W. 01st St Ohicago, W.

Tai. PReacott 9 2781

,.. v.----- --- nuolatinėje gydyto
nesiroeta į akis. Kad vadovėlis. jų priežiūroje, bet nežiūrint į li- 
reikalingas tuo abejoti neten
ka. Linkėkime antrajai laidai 
taip pat sėkmingai pasiekti lietu 
vius vaikučius, kaip pasiekė pir
moji.

Noriu pabrėžti, kad mano, 
kaip bostoniškių leidėjų pirmi-

gą K. Mockus visą laiką kultū
riniame gyvenime yra aktyvus, 
spaudoje judrus ir pedagoginėje 
srityje budrus. Čia dedame jo 
straipsnį “Kregždutės” II d. II 
laidos proga, kartu ir linkime 
jam sveikatos ir sėkmės kultū-

ninko ,prityrimas rodo, kad mū- rinėje dirvoje.

KAS DARYTI?
Kl. Praeitame numeryje buvo tėvai atskiras pažiūras vienu ar 

nurodyta, kad vaikams draugys kitu auklėjimo klausimu, bet 
tė būtina; bet nepasakyta kokia vardan vaikų gero privalo savo 
draugystė pirštiną ar priimtina.
Turiu 12 metų sūnų ir negaliu 
parinkti jam draugų. Vaikas 
daugiau linkęs draugautis su a- 
merikieeių vaikais, su jais ang
liškai kalbėtis, ir tėvas tam pri
taria ir jį dengia, o aš draudžiu 
ir negaliu pakęsti jo draugavi- 
mosi su amerikiečių vaikais. Bi
jau, kad mano vaiko neišvestų 
iš kelio ir visiškai jo neatitrauk 
tų nuo lietuvių ir tuo pačiu jį 
nenutautintų. Ar aš galiu draus 
ti vaikui draugautis su amerikie 
čių vaikais vardan lietuviškojo 
reikalo?

Ats. Pirmiausia suderinkite 
savo pažiūras vaikų auklėjimo 
klausimais. Tėvų nesutarimas 
— vaikų nelaimės.' Gali turėti

STEI N TEXTILE CO.
1306 South Union Ave.

-Yra kalbama mieste, kad STEIN TEKTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainą:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worzted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurią kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausią pamušalą už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan", "antiąue taffeta", pa
prastai $1.98, dabar tiktai ..................................................... 98c.

60 colią vilnonės medžiagos ir "fhumel" vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ........................................ $1.89

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TE XTILE ir patys įsitikinkite. Su Uek- 

riem pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
.."laces", satiną, taffetą, “brocades", Shantnng, ir t. t Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams ui baisiai pigias kainas.
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
I3M SOUTH ŪMIOM AVEMUE

1 Mokia į rytus nao Halated St, iy2 bloko į pietos nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tel. MOuroe 6-8152.

anglų kalbos tarčiai. Vaikai leng 
vai pasisavina kitų kalbų tartis 
ir nėra pavojaus, kad vaikas gy 
vendamas Amerikoje nemokėtų 
grynai angliškojo ištarimo.

Betgi reikia pasakyti, kad tė
vai besirūpindami vaikų lietu
viškumu, mažiausia dėmesio 
kreipia į lietuviškojo būdo sa
vybių išlaikymą. Lietuviškojo 
būdo savybių išlaikymas lygiai 
tiek pat svarbus lietuvybei, kaip 
ir kalba. Ar žaloja lietuviškojo 
būdo savybes vaikų draugys
tė su kitų tautybių vaikais, į 
šį klausimą tenka atsakyti — 
taip.

Mes turime ekspertų štabą ir geriausias moderniškas 
priemones supakavimui bei išsiuntimui paketų.

Mes operuojame pagal specialią sutartį su INTOURIST 
M0SC0W ir siunčiame siuntinius TIESIOG į visas U.S.S.R. 
dalis. Kiekvienas siuntinys yra apdraustas, už kiekvieną 
duodamas kvitas su parašu.

PAKETAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN
Gavę paketus paštu tuojau atsakome ii sąskaitas už juos 

pąsiunčiame tą pačią dieną.

Siųskite jūsų paketus per patikimą firmą, kuri yra pa
sižymėjusi geru patarnavimu per 25 metus.

Siųskite jūsų paketus čia ir per Parcel Department.

GLOBE TRAVEL
716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa.

LOmbard 3 3455 LOmbard 3-8877
Paprašykite mūsų naujo katalogo “D”.

pažiūras suderinti ir jas sutar
tinai vykdyti.

Kitas klausimas, ar amerikie
čių vaikai tinka .mūsų vaikų 
draugystei ir kiek’” "jų draugys
tė kenkia lietuviškajam reika
lui? Yra pažiūra, kad daugumo 
je amerikiečių vaikai yra blogi 
ir kaip su tokiais mūsų vaikams 
neverta draugautis. Bet gi netei 
singa. Vaikų draugystę paren
kant, reikia vadovautis šiuo dės 
niu: ne visi amerikiečių v&'^kai 
yra blogi ir ne visi mūsų vaikai 
yra geri. Gera draugystė vai
kams yra naudinga, bloga ža
linga. Kur to blogio ar gėrio y- 
ra daugiau, priklauso nuo ap
linkumos. Neturtingųjų rajo-

STATOME — ATREMONTUOJAME 
Joks darbas nėra per mažas. Tin

kavimas — Dažymas — Dekoravi
mas — Elektros Darbas — Plum- 
binK — Apšildymas — Mūrlnimas
— Dallydės darbas ir t. t.
B * B GRNRRAb CONTRACTORS 
Route 1, IW« 7«9 F, West Chicago 

Tel. \\ llcaton 8-5S95

SKANIAI PAPIETAUKITE SU 
SAVO ŠEIMA 

Kiekvieną sekmadienį 
ORAWFORD GARDEN 

RE3T0RANE 
Evergreen Parke

Jūsų Mmlnlnkė 
Betty Slcbcrt kvie
čia prie skanių stei
ki;. vištienos lr žu
vies, vėsinamose pa
talpose. Kainos nuo $1.75.

3941 WE8T 95tb STREET 
Tel. GArden 4-4900

— čia 
JTDMIRAL

GAUNAMA: —

• IM’MONT
• GENERAL ELECTRIC

• G RUEND1NG-MAJESTIC 
• KOERT1NG

• MiOTOROLA 
• OLYMPIC
• RCA VICTOR 
• SUNBEAM

' • ZENITH Ir kit.
Šių geriausių firmų

— IŠDIRBINIAI — ,
• TELEVIZIJOS RADIJAI

• Hi-l-'i fonografai • rekordavimo 
aparatai • Elektriniai namų apyvo
kos reikmenys.

Nuęlaidos — Garantijos

iLDflinfl.
lūlTCLEVISIOn
(sales - servtce)

Sav. Inž. A. SEMENAS 
3:121 S. Halsted — CLiffside 4-5«tp

GUŽAUSKŲ
BEVERLY MILLS ARUNYCIA
Tertausloa gėifta d 41 vestuvių, banke
li. latdotuvtų tr kitų paeuoMmų.

S44S MRD flfTREFTT
r*4. PRoopect »•#»« Ir PR H-OMI

P.&J. JOKUBKA
VV. DEIMANTAI OS L4UKB0M1A' 

Pardavimas ii TaiaymM 
4077 So. Archer Ave.

Chicago 32, m. — Tel. LA 3-8611

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SESTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis {01,000.00) dolerių premija

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena. ,

2- Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL
3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 

Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas. .

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius aiųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
“Draugas”, 2334 So. Oakley Ave., Cbicago 8, ID.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro p'rmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

ATTENTION VACATIONERS!
Your Dog Boarded in High Class Style at Low Rates 

VVHEATON BOARDING KENNELS 
, under new management

AI.L SERVICES — Evcclleat Care
TED KO»UM» — MHrnloB S-5700 

Papworth Romi — South ot V.E.W.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų Iv 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8413 8. LITUANICA AVE, CHICAGO. ILL.

Telefonas — FRontier 6-1881
'HHBBBHntBniniBiiiBttniiiminiiiiiiiiniiiiiuiiHuiiiiiiuiiiHiiiUMiiiiuiiiiiiMiHiii

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naijai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
IMS W. 47tli St., Tel. U 3-MTO

AUTOMOBILIU TAISYMAS IR GASOUNO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS bensinaa, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalya Firestone padangos.
1934 Vest 59th Street Tek GRovehill S-9136

K. CESAS.
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KRONIKApulkininko, dabar generolo ir 
saugumo viršininko Serovo 1940
m. lapkričio mėn. “Instrukciją • HoUywoodo lietuviai latvių 
deportuoti sovietams nepalankų spaudoje. Vienas iš stipriausių 

. lietuvių, latvių ir estų tautų e- i latvių rašytojų Anšlava Eglits 
Švedijoje gyvenąs lietuvių ra- gubernatoriaus Muravjovo įsa- ( iementą”. C*- tam nepalankiam latvių laikraštyje “Laika’’ rugp. 

šytojas ir diplomatas Ignas Jur kymas buvo: Rasplastat Litvu elementui priklausė — Šeinius j25 d. įdėjo straipsnį apie lietu- 
— nušluoti Lietuvą! Toji prie- tą itin pabrėžia — uždarytųjų' vaitę filmų aktorę Rūtą Kilmo- 
spauda tęsėsi ligi 1904 m. Ir politinių partijų, tiek miestie- nytę-Lee. Su ja latvių rašytoją 
dabar visai tai, kartu su visais tiek socialdemokratų, nariai I supažindino Algirdas Gustaitis, 
kitais rusų “broliškosios meilės” jr jų artimieji, buvę ankstyves- Eglitis augštai vertina Kilmony- 
įšreiškimais, laikoma stipriu aks niųjų seimų nariai, buvę vyriau
tinu ekonominei ir kultūrinei sybės nariai, karininkai ir val- 
raidai. I dininkai, mokytojai ir kunigai,

Ant to paties kurpaliai tem Pramonininkai, kultūr. bei eko- 
pianta ir mūsų dienų istorija. Nė orgamzaajų vadovai,
žodžiu neužsimenama apie žino- “xl2‘u- civilizuotos visuo- 
m, 1917 m. Lenino deklaracijų, I “T3 aklyvu3 ^menys. 
pripažįstant tautoms pilu, ap-' Kny«0Je nuolatos 8akoma-

Maskvos knyga apie Lietuvą
JUOZAS LIN GIS, Švedija

kūnas-Šeinius nepaleidžia plunks 
nos iš rankų, begindamas Lietu
vos reikalus skandinavų spau
doje. Jis nepraleidžia nė vienos 
svarbesnės progos ar tai žodžiu, 
ar tai raštu priminti švedų vi
suomenei apie bolševikų darbe
lius Lietuvoje. Švedų dienraštis 
Ragena Nyheter (VIII. 10 d.) 
nepagailėjo pačios geriausios vie 
tos savo puslapiuose Šeiniaus 
straipsniui apie neseniai Geo
grafinės leidyklos Maskvoje iš
leistą melagysčių knygą “Litovs 
kaja SSR”, kurioje rašo komu
nistai mokslininkai, tarp jų ir 
pora lietuvių mokslininkų kvis- 
lingų. 390 puslapių knygoje tie 
mokslininkai mėgina duoti ne 
tik geografinį bei ekonominį 
krašto vaizdą, bet ir istorinę 
valstybės raidą. Šeinius reaguo
ja į visus aspektus.

“Jau demografinis pavaizda
vimas yra tikrovės perkeitimas, 
o istorinė raida yra dar labiau 
persunkta mėginimais pritaiky
ti pavergto krašto istoriją so
vietų politikos aktualiems reika 
lams”, pradeda savo straipsnį 
Šeinius ir sumini kelias į akis 
labiausiai duriančias melagys
tes.

sisprendimo teisę, kuria paskui, kad š‘>» lietuviškoji kultu-
ir pasinaudojo Suomija, Lenki-1 ra sava forma esantl tautlne- 

ja, Lietuva, Latvija ir Estija.
Tuo tarpu labai išsamiai aprašo 
ma sekančiais metais sudaryto
ji marijonėtinė sovietų valdžia!

ra
o turiniu socialistinė, atseit so
vietiška. “O ką tatai reiškia?” 
vėl klausia Šeinius. “O gi — iš

gą .pasakyti, kad tai lietuvis- 
įkas vardas, nes ir aš esu lietu-! ' 
vaite”.

Pažymėtina, kad dar šių me
tų pradžioje Eglitis “Latvju 
Žurn&ls” laikraštyje net per ke
lius puslapius rašė apie Holly- 
woode dirbančius lietuvius.

• Vytautas Bacevičius šią va 
sąrą parašė savo Penktą sim
foniją, trijų dalių. Partitūra su-

tę, pa žymi, kad nors ji Kana- daro 103 puslapius ir jau ati
doje gimusi ir Lietuvos neina- duota orkestro balsams kopijuo-
čiuai, bet puikai lietuviškai kal
ba ir visur pažymi esanti lietu
vaitė. Straipsnis papuoštas dide 
le nuotrauka: Rūta Kilmonytė 
Eglyčiui ir Gustaičiui rodo ame 
rikonų spaudos iškarpas apie ją. 
Rūtą Kilmonytę Eglitis laiko pa 
vyzdžiu latvių jaunimui ir cituo
ja jos žodžius, kai ji buvo ver- 
'čiama keisti savo pavardę į Lee. 
Jai norėjo primesti anglišką ir 
pirmą vardą — Ruth, bet ji iš-

ti.

Be to — šią vasarą sukūrė 
porą stambesnių veikalų pianui 
ir dabar rašo savo ketvirtą sty
gų kvartetą, trijų dalių.

Lietuva, anot tų komunistų 
mokslininkų, jau IX š. imasi da 
rytis valstybė švedų feodalams 
agresyviai spaudžiant. Šiaip gi 
iš istorijos bent ligi šiol žinoma, 
kad tuo laiku feodalizmas va
karų Europoje vargiai ar buvo 
bepradėjęs kurtis, Skandinaviją 
gi jis dar labai praskiestoje for 
moję tepasiekė tik vikingų lai
kams pasibaigus, apie 12-13 š. 
Tačiau ne tik vikingai, tada pra 
dėję savo plėšimų žygius, buvę 
toli pažengę, bet ir Lietuvos ū- 
kininkai, kuriems augštesnes vi
suomenės santvarka dar buvo 
svetima, savo rangu ir kilmin
gumų buvę lygūs g,u<įŲWpj fe°- 
dalams. Skambūs žodžiai ir gal
vą apsuką sinonimai, atrodo, ui 
buriamai veikia tuos sovietų 
mokslininkus.

Tuo tarpu apie tai, kaip Kot- 
rinos II Rusija, susidėjusi su al
kanomis Prūsija ir Austrija, nuo 
latos puldinėjo Lietuvą-Lenki- 
ją, sudraskė ją į gabalėlius ir 
pasidalino, kalbama su didžiau
siu patosu, kad “broliškos tau
tos lietuviai ir lenkai pagaliau 
sudarė jau seniai lauktą sąjun
gą”. O kad toji “broliškoji są
junga” privedė prie 1831, 1863 
ir 1905 m. lenkų ir lietuvių suki 
limo, apie tai vargiai žodžiu be- 
užsimenama. Kaip niekur nieko 
tvirtinama, kad Lietuva, būda
ma carų valdžioje, smarkiai ki
lo tiek ekonomiškai, tiek kultū
riniai. O kaip iš tikrųjų yra bu
vę, liudija emigracija, tiesiog* 
bėgimas iš Lietuvos, kuris po ne 
pasisekusių sukilimų darėsi vis 
didesnis, ypač JAV atsirado ne
maža lietuviškų kolonijų. Už 
1831 m. sukilimą buvo atsiker
šyta uždarant senąjį Vilniaus 
universitetą, Lietuvos kultūros 
ir mokslo židinį ir sugriaunant 
daug istorinių pastatų bei kitų 
senovės paminklų. Nuslopinus 
gi antrąjį sukilimą, buvo užda
rytos visos mokyklos, uždraus
tos visos organizacijos, net že
mės ūkio ir blaivybės. Buvo už
drausta spausdinti lietuviškas 
knygas ir laikraščius, kalbėti vie 
šose vietose lietuviškai, net ir 
pats vardas Lietuva buvo pa
šautas iš oficialių raštų, jo ne
leido vartoti ir rusų spaudoje. 
Garsiojo “šiaurės vakarų provin 
cijos”, t. y. Lietuvos, general-

likusių lietuvių išplėšti jų šimt 
Lietuvos "teritoriįjė? ' kaip"7ad ugdytą vakarietiškosios jsikovojo, kad būtų Rūta, “nes

buvo jvyk’ę ir šiaurinių Lietu
vos kaimynų teritorijose. Žmo
nės kaip vienas išėjo kovoti su 
ta raudonąja invazija, ir lietu
vių tautos pergalė 1919 m. aiš
kinama priklausiusi nuo vakarų 
pagalbos. O atsikėlusi ir smar
kiu tempu auganti Lietuva ap
rašoma kaip “žaliavų apendik- 
saš monopolkapitalistiniems va
karams’’. Amerikoniškas, anglis 
kas ir švediškas kapitalas, var
giai pastebėtas krašto ekonomi
niame gyvenime, sakoma, do
minavęs Lietuvoje. Lietuvos ko
peracijos dideli laimėjimai, žino 
mi ir kitur pasaulyje, laikomi 
nepasisekusiu danų ūkininkų ko 
peracijos pamėgdžiojimu.

Užleidimas karinių bazių so
vietams Lietuvos teritorijoje 
1939 m. rudenį, sakoma, buvęs 
“plačiųjų lietuvių mą&ių reika
lavimas”, apie kurią, Kremliui 
neišpasakytai beskubant, nebu
vo spėta nė painformuoti anks
čiau, negu savitarpio paktas jau 
buvo įvykęs faktas. Tie “nua
lintieji ir iškankinti” paskui po 
devynių mėnesių reikalavę Mask 
vos “pagalbos”. Apie tos “pa
galbos” rezultatus ciniškai sa-
koma: “Likvidavus išnaudotojų
-kraugerių klasę ir laimėjus so tuojant švedų karinio 
cializmui, dabar Sovietų Lietu-' apsilankymą Rygoje, 
vos gyventojas, kaip ir visoje
Sovietų Sąjungoje, sudaro dar
bininkai, kolūkiečiai ir inteligen 
tija”. Atseit siauriaregė naujai 
išauginta komunistinė inteligen
tija.

“O kas gi sudarė tą likviduo
ti skirtą kraugerių klasę”; kiau 
šia Šeinius. Čia jis švedams skai 
tytojams primena Berijos sėbro

kultūros turinį ir pripildyti jį, tada visi klausia, kas tai per 
vienos krypties mase, suside- vardas, o aš turiu geriausią pro 
dančia iš melo, slaviško prisige-
rinimo, veidmaniškumo, neapy
kantos tiesai, neapykantos pa
čiam žmogui. Iki pavyks jiems 
tai, tai pavyks jiems nušluoti 
ir vardus: Lietuva, Latvija, Es
tija, Lenkija. Tačiau reikia labai 
abejoti, ar jiems tai pavyks. Se 
noji kultūra stipriai įsišaknijusi 
žmonėse, be to rusus žmonės 
jau nuo seno pažįsta, jų niek
šingi darbai paliko neišdildomų 
pėdsakų. Atrodo, kad greičiau 
pavyks bolševikams ir jų va
dams vienas kitą paskersti”.

Lietuvių komunistinė spauda 
neperseniai pranešė, kad moki
niai lietuvių mokyklose šiemet 
nebus kviočiami iš Sovietų Są
jungos istorijos — šis dalykas 
dabar rašomas iš naujo. “Lai
kęs ne tik iš naujo perrašyti vi
są Sovietų istoriją, bet ir išpirk 
ti visus sovietų nusikaltimus ir 
baigti vidaus karą tiek su pa
vergtomis tautomis, tiek su sa
vais piliečiais”, baigia Šeinius 
savo išsamų straipsnį.

Šis straipsnis paskui buvo pa 
naudotas švedų dienraščių kai- 
po pavyzdys iš Lietuvos komen- 

laivyno

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymufl ir pervežimus 
tt tolimų ir artimų atstumų. 

TeL BL 7-7075 arba 
PB 8-9842

’S

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
AU PHONES — WALBR00K 5-8202

RUGSĖJO MEN. 6, 7, 8 DIENOM

SELF 
SERVICE

1 •

REMY MARTIN COGNAC Fifth $5-89
DURELE IMPORTED FRENCH BRANDYFifth $3.29 

ILE DE FRANCE, Napoieon Cognac, Fifth $3.79

GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4.89
IMPORTED RED OR WHITE 

BORDEAUX VONES

KIJAFA WINĘ

Fifth 69c

Fifth $1.69

MARQUITA IJfPORTED PORT WINE Fifth $1.29

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1868 West 46 Street 
Chicago 9, HL 

Telef: Lafayette S-S085 
nemina Joofitaa, takeHoa, Ji 
pagalves vardinių. gimimo tr kitu 
progų dovanom*.

SCHENLEY or HANNAH A HOGG GIN, Fifth $2.69

CINZANO VERMOUTH 
Sweet or Dry Fifth $1.39

VVT RZBURGER, IMPORTED BEER
Case of 24 bottles Case $7.50

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ KAIZDŲ 

1B ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenti* ano BENU AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ.
negali ramiai eOdOtl lr naktimi*
miegoti, nea jų užaisenOjualoa žaladoa 
ateiti tr akauda. Kad pagalinti t* 
UeMllio* lr akaudUim* senų atvl- 
-ų tr skaudžių žaizdų, uždekite 
uEOULO Ointment. Jaa gydymo 
vpatybSa palengvina Jūsų ak^udSJl- 

lr galBsite ramiai miegoti nak- 
f. Vartokite M taipgi nuo skau 
IMų nudegimų. Jl tai**4 palalln* 
Jtetejlurų ligos vadinamo* PSORIA- 
SIH. Taipgi paAallna peiSIJlmą, Ilgo* 
žadinamos aTHUSTE’B FOOT, au- 
vtabdo džiovinimų ode* lr perplyBtmų 
arpplričių. Tra tinkama vartoti nuo 
Ižiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
dnlų, odos lSbSrimų lr t. t., taipgi 
.Inkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudu* lSblrimas nuo vysty
klų. Jl yra gera gyduolB nuojl 

Ugų. Le
OtoUaent yra 

parduodama po 76 
d.. >1.25, lr 55 60.
Pirkite valstlnSseChl 

tr apylinkėse—
Wtsc..Q* 

ry. Ind.lr Detrolt, MI 
ohlgan arba raly ki
re lr atsiųskit* Mo- 
<ae* order t

LEGULO, Department D. 
M18 W. Eddy SL Chlcaco 84,

KR 40 KTU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA lt 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

4038 Areker Avem t*I. LA3-6719 
AUGUST SALDUKAS Rrozldertos '

INSURED į
- UP TO - ; L.

D)

FEDERAL
5OVING5

NAUJI OIOOJ THOIOU-NAUJAUSI MNAUSTM! (AAHK/N 
UBU Merų PAMUnAS-PIGUS IPSAt/IUNGASAATAfMHUfAi

MUM NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36. ILL. Tel VAttmek 5-9209

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS..

• {steigta Chicagoje 1905 melais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karos, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Angšthg dividendus išmokėjo visada be per* 
stojimą.

• Partrauksime jūsų pinigus tt kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

Chartered A Hapervtaed 
by the V. 8. Government

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

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1
i

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
PInim VI 7-7747

JOHM J. KA2AVAU8KAS, Pna

Ohartoied ir Beterviaed by tt* UaitaA State* Oovarnaeat
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo B-toa ryto iki 6 vai. pa pietų. Ketvirtadieniais ano U-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakara. fieitadieniaia nno 8 vai. ryto iki 1 vaL po pietą. Trečiadieniais viaai aeatidaroma

lietuviu prekybos namai
Didžiulis, Vasaros Sezono, Baldų
IŠPARDAVIMAS
Sutaupykite nuo 20% iki 60% !

Išmokėjimai 24 mėnesiams, be finansų kompanijų
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 

Už $69.00 parduodamos studio cautch pas mus $39*00 
Už $99.00 parduodamos sofos, nakčiai miega

mos, pas mus tik ...................................................$60-00
Už $150. parduodamos 3 dalių sofa, kėdė ir oto- 
man, nakčiai 2 patogios lovos, pas mus «k$1 19.00 

Už $200.00 parduodamos sofos su kėde, nylon,
ar vilnos apmušimu, naujausių spalvų,
pas mus tik.................... ......................................$149-00

Už $250.00 parduodama sofa ir fotelis nylon 
ar vilną, naujo stiliaus, pas mus ............... $-| 69-80

Už $300.00 parduodami sofa ir du foteliai eu
ropiečių skonio, pas mus . . .. ......................$249-00

Už $590.00- parduodami setai Karpen, Pullman,
Nautbome, pas mus . ' $369-00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $30.00 parduodami sprįnkslniai matracai 

įvairių firmų ir dydžių, pas mus . . .............$19-00
Už $50.00 Simmons. Columbia, Burton Dide,

Sealey matracai,' pas mus ... . .......................$39-00
Už $150.00 parduodami ąžuolo ar riešuto mie

gamieji su šlifuotu veidrodžiu, pas mus .........$69-00
Už $200.00 parduodami 5 dalių puikūs ąžuolo

miegamieji, pas mus tiktai . . . ....................$149-00
Už $350.00 parduodami raudono medžio 5 

dalių miegamieji, pas mus ....................y.. .$Q/| Q tlfl
Už $500.00 Brazilijos 5 dalių raudono me-........................

džio miegamieji su 2 lovom, pas mus tiktai $349-00'
Už $750.00 Švedijos kietmedžio 5 dalių mie-........................

gamieji, didesniem kambariam pas mus. $499-00
ŠALDYTUVAI — PEČIAI

Už $200.00 parduodami 8 cub. šaldytuvai par-........................
celano vidumi, pas mus tik ... ....................$169-00

Už $250.00 parduodami 9—10 eub. šaldytuvai
visų firmų, Westrnghouse, Norge, Kelviną-........................
tor, G-E, Frididaire, pas mus tik ............... $1 69-00

Už $530.00 13.i/2 cub. dviem durim šaldytu-
. vai, pas mus tiktai ...........  .............. ...........$415-00
Už $120.00 parduodami virimui pečiai, pas

mus tiktai ..................... • •••••■•.... $85.00
Už $160.00 parduodami parcelano virimui pe

čiai, nedūžtamo parcelano, pas mus tik.. $129-00
Už $200.00 parduodami automatiški pečiai su

su dviem kepimo pečiais .................................J-| ££^.00
Šildymui Moore, Siegler gazo pečiai ................$69-^

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ IR VIRTUVIŲ STALAI
Už $69.00 5 dalių foruica virtuvėm stalas par

duodamas, pas mus tik ......... .............................$49-00
Už $100.00 5 dalių formica stalai, Įvairiausių 

spalvų, pas mus,........................................................ $69-00
Už $156.00 parduodami 7 dalių formica stalai,

pas mus tik ................  $119-00
Už $150. parduodami 5 dalių valgomojo kamb.
baldai, ąžuolo, riešuto ar raud. medžio, $119-00
Už $300.00 parduodami 7 dalių valgomieji, rie-

šnto ar ąžuolo, pas mus tik........  ....................$200-00
Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomieji 57

metų stiliaus, pas mus ............................. .. $365.00
KNYGOM SPINTOS — RAŠOMIEJI STALAI 

Už $29.00 parduodamos ąžuolo ar riešuto me
džio knygom spintos, pas mus tik 

Už $39.00 parduodamos stiklo durim knygų
spintos, pas mus ..................................................

Už $59.00 stiklo durim knygoms spintos 36”
piečio, dabar pas mus .........................................

Už $29.00 parduodami rašomieji stalai, tik 
Už $49.00 parduodami ąžuolo rašomi stalai,

pas imis .................................................................. <
Už $120.00 parduodami rašomi stalai europie

tiško dydžio, tik ...................................................
Linoleum 9x12, įvairių spalvų, tik ......................

TELEVIZIJOS APARATAI
Visų Amerikos fabrikų RCA, Admiral, Dumont,

Traveler, Westiaghouse, G.-E. ir kitų: 17 inčų....................
ąžuolo ar mahogany .................... .............. $69 ^0

21 inčo parduodami už $300.00, pas mus tik $129-00 
21 inčo TV visų firmų ąžuolo ar raudono me

džio tiktai ........ .............. .....................................$229-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio po...........$6-50

Liciitvty Prekybos Namuose visos prekės 
bo sugadinimy ar broku

FURNITURE CENTER, INC.
3224 So. Halsted St. Victory 2-4226
įmonė atidaryta: Pirm., ketv. 9-0:30; IdL dienom 9-6; sek. 19-5.

$19-00

$29-00

$39-00
$19-00

$39-00

$89-00 
-- $6-50
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Tolstojaus Karas ir taika
Naujo filmo premjera

JUOZAS KARIBUTAS, Los Angeles

Hollywoodo Paramount teatre 
įvyko naujo garsaus filmo —

areštuota ir vieną karta kalin
ta. Ją pasitiko ilgas plojimų ai-

Tolstojaus “Karas ir taika” i das. kada ji labai santūriai len- 
(Peace and War) sutiktuvės- kėši prie mikrofono. Ji laisvai, 
premjera. j kad ir labai laužtu akcentu, pra-

Filmai. kuriems ruošiamos‘^o:
premjeros, yra priskaitomi prie 
pačiu geriausiu. Daugiausiai is
toriniai filmai, kaip tai: “Helen 
of Trov”. I premjeras iokių bi
jotu neparduodama. Yra tik 
kviesti svečiai. Ne visada j jas 
kviečiamas ir diplomatinis kor
pusas. Po iu dar atskirai kvies
tiesiems būna ir balius. Balių, 
kaip ir premjerą, suruošia pa
ti studiia. Iš premieros i balių 
vyksta daugiausiai kviestieji ak
toriai, režisoriai, direktoriai ir 
šiaip dar keletas pašalinių.

žvaigždės ir publika

Publika rinkosi iš anksto. Tar 
nai sušilę lakstė ir iš privažiuo- 
■iančiųju automobilių padėjo iš
lipti ponioms, paimdami maši
nas pastatyti. Išlipus iš automo
bilio čia pasitinka tūkstančiai 
akiu. Čia laukia jau nuo pat rvto 
pilni šaligatviai smalsuolių. Kad 
jie nesimaišytų kur nereikia, už
tverti stora virve ir policijos 
saugomi. Atvažiavus kokiam 
garsiam aktoriui — jie šaukia 
jo vardą ir kelia triukšmą. Juo 
garsesnė žvaigždė, tuo didesnis 
triukšmas.

Vakaras šiltas ir gražieji bran 
pfis kailiai nešami 'ant rankų. 
Pirmiem atvyksta mažieji akto
riai. Toliau: štai Tony Curtis 
su žmona, kuri baltą brangų

— Ponios ir ponai, aš atvvkau 
čia j šia premient su dideliu 
džiaugsmu, kad ši mano tėvo 
istorija bus rodoma ekrane. Jūs 
pamatvsite senaią Rusiią. Jūs 
pažinsite ją. kada ii buvo dar 
laisva nuo komunistiškų ordų 
(plojimas). Man nėra galimy
bės čia atpasakoti visą rusų tau 
tos vargą, kuri ji dabartinių me 
tu kenčia komunistų pavergta. 
Aš tikiu ir džiaugiuosi, kad jūs 
šį vakara galėsite matyti rusų 
tautą, kada ji buvo turtinga ir 
savąja kultūra galėjo didžiuo
tis. Tikiu, kad tas mus labiau 
suartins, jūs būsite aktyvūs tą 
dabartinę Geležinę Uždangą lau 
žiant ir rusų tautą vaduojant iš 
priespaudos (didelis plojimas).

Nežinia dėlko Tolstojaus duk
tė užmiršo apie kitas paverg
tas tautas. Toliau tęsė: •

— Aš dėkoju tiems, kurie sa
vo darbu prie šio filmo prisidė
jo-

Čia ji išvardijo režisorius, di
rektorius ir artistus. Pabaigoje 
su didžiu pakeltu balsu dar pri
dūrė:

— Aš tikiu, kad mes vienin
gai dirbsim, nugalėsime tą bai
sųjį komunizmą ir Rusija bus 
vėl laisvų tautų tarpe (didžiau
si plojimai).

Čia jai įteikė didelę puokšte

Rašytojas Arthur Miller
lš Anglijos atvykęs svečiuotis 

j JAV

kaili bando vis sukti ant rankos | baltų krizantemų. Publika iš-
ir plaukus nusidažiusi sidabro 
spalva. Abu jie šypsosi iki ausų. 
kai jiems smalsuoliai kelia ova
cijas. Viena iš šiame filme vy
riausią role vaidinanti aktorė. 
Audrey Heribum-Nataša, įsi
traukusi į auksinėm rožėm puo-

klausė jos kalbos su dideliu pri
tarimu jos žodžiams ir plojimu 
ją nulydėjo grįžtant į savo vie
tą.

Filmas
Mums jau yra žinoma anas 

devyniolikto šimtmečio pradžios
šiamą ilgą tinklo suknią, o ant, karas tarp rusų ir Prancūzijos.
viršaus auksinis tinklo paltas, 
vos žemės nesiekiąs. Jos plau
kuose žvilga deimantinė saga ir 
ilgoką kaklą puošia brangūs 
perlai. Ji atrodo beveik dar vai
kas, nors jau pajėgia suvaidinti 
damą.

Bob Stack įsivilkęs į baltą 
švarką, lyg jaunikis, vedasi sa
vo vos prieš keletą mėn. vestą 
jauną gražuolę. Visų nustebi
mui, vėliausiai pasirodė ir au
toriaus duktė-Aleksandra Tols- 
toy. Ją atlydėjo to filmo režiso
rius italas Dino De Laurentiis 
su žmona Sylvana Mangano. Tai 
garsioji italų aktorė, kuri iš 
išvaizdos labai panaši į čigonę. 
Jos apsirengimas patraukė vi
sų dėmesį: tai kažkas panašaus 
į kinišką gėlėtą rytinį apsiaus
tą. Ant to apsiausto didelis gė
lėtas šalikas. Jos plaukai taip 
ištempti, su perskyrimu per vi-

kada Napoleonas, nužygiavęs į 
Maskvą, rado ją tuščią. Jo pyk
čiui nebuvo ribų. Maskva lieps
nojo. Kraštas išnaikintas ir iš- 
teriotas. Vėliau — tragiškas 
prancūzų pasitraukimas.

Gerokai dar prieš karą paro
domas rusų aristokratijos gyve 
nimas tikrai sužavi ne vieną 
žiūrovą. Gaila, kad režisorius, bū 
damas italas, nesugebėjo sukur
ti rusų aristokratų tipų. Jo pa
rinktieji aktoriai veik visi tam
sūs, ir žiūrovas, pažindamas ru 
sų tautą, jos papročius ir jų cha 
raktertį, labai nusivils. Gal kiek 
daugiau rusiškąjį tipą sukūrė 
Audrey Hepburn-Nataša. Jos 
vaidyba susilaukė daugiausiai 
plojimų.

Neblogas ir Henry Fonda- 
Pierre Bezukhov, gal dar mo
tina Lea Seidl. Kiti — silpnesni.

Yra scenų, kurios būva ga-
durį, kad atrodo jog tai labai! Įima padaryti daug įdomesnės 
mažų vielų perukas. Ji — lyg Į ir rusiškesnės. Labai pasigesta 
mumija; visą laiką vienoda, ir j ryškesnių rusiškų dainų, kurios 
net šypsenos visą vakarą nepa- būtų sužavėjusios ne vieną žiū- 
rodė. irovą. Filmas turi ir labai gra

vis varomi ir šaudomi tie, kurie 
nebegali toliau žygiuoti. Toks 
realus vaizdas anų dienų prime
na ir šių dienų komunistų kanki 
namus žmones, ir tai mūsų lie
tuvį žiūrovą tikrai sukrės pa
sibaisėjimo banga. Nežiūrint to, 
filmas neturi žiaurių ano karo 
nuogybių ir už tai tinkamas žiū 
rėti tiek vaikams, tiek ir suau
gusiems. Jame žiūrovas ras gra 
žios švelnios muzikos, stebės 
didelę anų dienų aristokratų 
prabangą, matys mielų ir gra
žių meilės scenų. Jau vien dėl 
labai mielo sukurto Natašos ti
po filmas vertas pamatyti ir pa
sigėrėti. Žavėtinų scenų filmas 
turi tikrai nemaža.

Šiam filmui programos buvo 
perdaug kuklios, bet jose į vi
dų įdėtas Tolstojaus dukters at
sišaukimas tikrai labai reikšmin 
gas. Jos atsišaukimas buvo vie
nos antikomunistų baltųjų rusų 
organizacijos vardu. Jis bylojo 
apie vergiją už Geležinės Uždan
gos ir jų pastangas pabėgusiems 
padėti. Taigi,' garsusis veikalas 
“Karas ir taika” išėjo su didele 
prieškomunistine pompa, ir tai 
nuopelnas ponios Aleksandros 
Tolstoy, kuri suprato reikalo 
svarbumą ir tam padarė pastan 
gų. Tai jau buvo ne eilinis daly
kas, ir kaip tik Hollywoodui da
bai į sveikatą.

Balius
Nuvykę j iškilmingąjį balių, 

radome ir miesto merą. Kada ( 
jau visi susirinko, jis tarė ati-' 
darymo žodį ir išgėrė tostą už 
naująjį filmą “Karas ir taika”. 
Šalia jo stovėjo ir Aleksandra 
Tolstoy, kuri po trumpos kalbos 
pradėjo pirmąjį šokį su miesto 
meru. Tai reiškė, kad linksmo
ji dalis jau pradėta ir niekam 
nebėra reikalo varžytis. Buvo 
linksminamasi su tam tikru ža
viu iškilmingumu ir riba.

Per tą linksmąją dalį praban
gioje salėje teko susitikti ir p. 
Tolstoy. Pirmiausiai jai padėko
jau už tokią reikšmingą kalbą 
atidarant premjerą. Gavau pro
gos priminti, kad ir mūsų Lie
tuva dabar yra po ta pačia prie
spauda, kurią neša rusų taūta.

— Žinau. — kalbėjo ji, —

Lietuva ir daug kitų tautų. Su
prantama, aš nieko plačiau ne
galėjau paliesti, nes čia viskas 

1 rišasi su statomu veikalu. Mes, 
baltieji rusai, sielojamės ir no
rime, kad dabartinė komunistų 
vergija kristų. Mes norime vi
soms tautoms laisvės.

— Kaip tamstai atrodo, ar — 
ir čia, nebaigus klausimo, prie 
mūsų prisiartino studijos direk
torius su ponia ir paprašė nu- 

i eiti prie bufeto. Panelė Tolstoy 
labai apgailestavo, kad mūsų pa 
sikalbėjimą nutraukė ir pageida 
vo dar susitikti, nors vėliau ne
beteko jos matyti.

Šampano ir šokių buvo pagau 
ti visi. Sukosi frakai ir uodeguo 
tos suknios. Valsai ir tango ne
siliovė plaukę toje taip praban- 
giškoje aplinkoje, čia galėjai su
tikti ir italų, vokiečių, prancū
zų, anglų, švedų, japonų, kinų 
aktorių. Kalbų mišinys, nuotai
ka ir tostai, nors rimtumas bu
vo išlaikytas ir tada, kada vy
resnio amžiaus ir augštesnieji 
žmonės buvo išvykę. Kultūrin-

Kultūrinė kronika
• Amerikos Lietuvių Dailinin 

kų s-gos valdybos komisija lan
kėsi pas g. š. P. Marijos para
pijos Marąuette Parke kleboną 
kan. J. Paškauską. Komisija bu 
vo maloniai priimta ir buvo ben 
dra i aptarta bažnyčios vidaus 
dekoravimo darbai .

Klebonas palankiai pritarė ko 
misijos pasiūlymui, kad: 1 — 
visi meno darbai būtų pavesti 
atlikti tik lietuviams meno kū
rėjams, o ne svetimtaučiams,

2 — ateities meno darbams at 
likti būtų skelbiami konkursai, 
kad visi lietuvių k!rėjai galėtų 
dalyvauti ir iš jų darbų atrinkti 
geriausi meno kūriniai bažny
čiai,

3 — tiems meno kūriniams 
atrinkti būtų sudaryta jury ko
misija iš specialistų, klebono ir 
bendruomenės atstovo.

Yra džiuginantis reiškinys, 
kad minėtų pagrindinių princi
pu įgyvendinimą nuoširdžiai pa 
laiko mūsų lietuviško meno glo
bėjas ir rėmėjas kan. J. Paškaus 
kas.

• Amerikos Lietuvių Dailinin
kų s-gos valdyba yra pasiūliusi 
suruošti visų lietuvių dailininkų 
pirmąją reprezentacinę meno pa 
rodą Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės seimo metu.

Tuo pačiu laiku galėtų būti 
atrinkti meno kūriniai repre
zentacinei kilnojamai (tarodai po 
Amerikos miestus.

JAV L. b-nės centro valdybos 
pirm. St. Barzdukas šį sumany
mą rekomendavo įgyvendinti P. 
L. B-nės Seimo Organizacinio 
komiteto pirm. prei. J. Balkū- 
nui sekančiais žodžiais: “Visuo
tinė dailės parodae ištikrųjų y- 
ra svarbus kultūrinis lietuvių 
gyvenimo įvykis, galįs ne tik 
P. L. B. seimo reikšmę pakelti, 
bet gražiai ir lietuvius reprezen 
tuoti.

Labai simpatingas ir visiems 
priimtinas šios parodos bruožas 
būtų jos visuotinumas (joje da
lyvauti būtų kviečiami visi or
ganizuoti ir neorganizuoti mū
sų dailininkai), tad nebesusida- 
rytų kliūčių ją remti ir JAV 
L., B. Kultūros fondui”.

• Daug studijuojančių lietu
vių yra Australijos Sydnėjuje: 
Algis Dryža — studijuoja inži
neriją, Nemyra Ivinskaitė — 
mediciną, Irvis Venclovas — me 
diciną, Kaz. Kemežys — inžine
riją, Rita Grincevičiūtė —odon 
tologiją, Kęst. Protas — medi
ciną, Irena Dudaitienė — forma 
ciją, Benius Vingilis — medici
ną, Laima Rušaitė — buhalteri
ją, Tada Grinčelis — buhalteri
ją, Vytautas Inkratas — buhal
teriją, gyd. Bagdanavienė — me 
diciną, Jonas Inkratas — bu
halteriją, gyd. Bobinskas — me 
diciną, Algis Ruža — buhalteri
ją, Marina Osinaitė — farmaci
ją, Romas Stakauskas — inži
neriją.

• Lietuvių B-nės Švietimo ta
rybos konferencijoje Pittsbur
ghe buvo priimta Aukštesnio
sioms Lituanistinėms mokyk
loms paruošta meno dalykų 
(Lietuvos meno istorijos ir kt.) 
programa pritaikinta mūsų be
simokančiam jaunimui tremty
je.

Šią programą paruošė Ameri-j Žmonės mūsų dorybes vertina 
kos Lietuvių Dailininkų s-gos pagal vaisius, kokius jos at- 
komisija: prof. dail. Ad. Var-neša, Dievas jas vertina, pagal 
nas, dail. J. Paukštienė-Dobke-( pastangas, kokių reikėjo jas pa- 
vičiūtė ir dail. VI. Vaitekūnas, siekti. — Hobistein

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
TSvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arklvya- 
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
paa save kandidatus J kunigus. TSval Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokitžs po Paneles Švenčiausios vėliava; 
stokite J T8vų Marijonų Kongregacijų.; rąžy
kite novlclų vedėjui. Laiške pažymėkite klek 
mokslo balgžte, klek amžiaus ir koks svei
katos stovis. Laiškų siųskite žemiau paduotu 
adresu.

Mt NORITE BOTI BBOLIMS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngregaclja kviečia pas save kandidatus j brolius, kurie 

dirbtų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami mokų kok} amatų. Norintiems 
pramokti kokio amatb bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jfigas, gyvenimų ir sveikatų Dievui lr Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj ir užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

^OOOOO-OOOOOOOOOOO-OOOOOO-O-OOOOOOOOO-OOO-OOOOOOOOOOOOOO-O-O-O

K. GASIŪNAS
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

. . Tel. REpublic 7 - 6329
^KKKKKHHKKKKHOOOOOOO-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

6715
Chicago 36, Illinois
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NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies namas, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdransti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI Šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDING COMPANY 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

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

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY 

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwritera”

O'MAILEY and McKAY, Inc.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 
GELEŽINES UŽDANGOS

J
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šį vakarą visų stebėjimo cent 
ru buvo ponia Aleksandra Tols- 
toy. Apsirengusi juoda kuklia 
suknele, papuošta mažu juodu 
išsiuvinėjimu. Apie 65 metų am 
žiaus. Didikės išvaizdos ir elge
sio. Be jokių tuščių blizgučių ir 
be auskarų, o tik ant kaklo su 
maža sidabro grandinėle, kuri 
laiko tamsų safirą. Jos plaukai 
neraityti, bet sutaisyti patrauk
liai ir gražiai. Kaip ir reikėjo 
laukti, ją apstojo eilė fotografų 
ir blykčiojo šviesos gal gerą pus 
valandį. Visi jos gestai rodė e- 
sant didelio išsilavinimo asme
nybę. Kitą dieną vietos laikraš
čiuose buvo gausiai talpinama 
jos nuotraukos ir apie ją apra
šymai.

Filmą atidarė p-nia Tolstoy
Į gėlėmis papuoštą sceną 

prieš pradedant leisti filmą bu
vo publikai pristatyta p. A. Tols 
toy. Ją supė rusvos šviesos ra
tas, kada jį pasirodė scenoje. 
Prieš pristatant buvo apžvelg
ta jos gyvenimo istorija: ji bu
vo komunistų net penkis kartus

žiu, gerų momentų. Tik gal kiek 
perilgas, nes pusketvirtos valan 
dos laiko jau perdaug, ir tai jau 
tėsi publikoje. Pavėluotai pra
dėjus ir su kalbomis — viso už
sitęsė ilgiau keturių vai. laiko 
Pabaiga — perdaug tragiška, 
kada prancūzų kariai, apleisda
mi kraštą, žūsta pusnynuose, su 
šąla h* iškrenta. Belaisviai dar

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana viaokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvų visiems suprantama kalba 
todėl jia tinka viaiema, kaa kokis 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra pašiaušia dovana 

Kiekviena^, verta Sį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti, 

išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 dol.

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Ava.
BROOKLYN 21, N. Y.

THE FOREIGN PARCEL 
SERVICE OF

NEL & TAD. W0ZNIAK
PRANEŠIMAS — siunčiame 

jūsų pačių supakuotus siunti
nius į visus kraštus už Geležinės 
Uždangos: į Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir t. t. Pristatoma laike 
6 iki 8 savaičių su pilna garan
tija, ir kvitas grąžinamas su 
parašu. Jūs esate užtikrinti 
greičiausiu bei mandagiausiu 
patarnavimu.

1152 N. ASHLAND AVĖ , 
Chicago 22, UI.

. BRunsuick 8-9384

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

0402 S. Fairfield Avė.. Chkago 20 
’ Tel. HEnilock 4-8037 

VIRTIMAI - PlIJETYBfi-LAIRKAI 
duoda pamokas. Prieš karų baigę* 
Čikagos universitetų.

1 dol. 25 ct. vai. — prlvačloa. 
(S-člas augštas, durys po kairei, art 
<S-čios gatvBs Ir California Avė.)

Atsidarė nauja įstaiga pagelbėti saviesiems pasiųsti siuntnius 
į Lietuvą, esantiems Sibire ir kitose Rusijos vietose.

Viską apmokate vietoje (muitą ir persiuntimo išlaidas) ’ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatymas yra ga
rantuotas ir greitas, 5-6 savaitės. Galima siųsti nanjus ir dėvėtus 
daiktus ir vaistus.

UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 
1263 M. Paulina St., Chicago 22, III. Tol. HU 6-3353
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga
li pasiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo išlaidos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu
rodytu adresu.

Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir
madieniais ir Kctvirtad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

PALATINE BARGAIN BASEMENT

Tose pat patalpose yra pagarsėjęs “Palatine Bargain Base
ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me
džiagų ir medžiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas vyrų ir mo- 
tenj kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinki
mas įvairių medžiagų liekanų, kurios tinka ir pasiuntimui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

Užvažiuokite pamatyti ir jūs įsitikinsite, kad pas mus yra 
didžiausias pasirinkimas ir žemiausios kainos.

■ 4*
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UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Galima siųsti ir paštu.

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
/ pristatymas garantuojamas
' REIKALAUKITE KATALOGŲ

Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 
Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4102 Archer Avė. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

Du nuošimčiu mokėsime už taupymo indėlius 
(savings accounts) pradedant Liepos 1 d., 
1956 m.

Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal De- 
posits Insurance Corporation.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tel.: Virginia 7 - 6430
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JĖZUITŲ ĮNAŠAS MOKSLUI
PROF. A. LUJI MA, Italija 

(Tęsinys iš rugsėjo 1 d.)

Net įkūrus ir popiežiui patvir
tinus jėzuitų ordiną 1540 me
tais, studijų ir mokslo klausi
mas visiškai nekeliamas. Kandi
datai į jėzuitus ateidavo jau bai
gę universitetą arba net ir išgar 
sėję mokslo žmonės. Jaunuosius 
kandidatus, tik išimties keliu pa 
ruošdavo namie, paprastai juos 
šv. Ignacas siųsdavo mokslintis 
į garsiuosius to meto universi
tetus. Taip 1540 .metais, vos 
įsteigus jėzuitų ordiną, pasiuntė 
šv. Ignacas būrelį jaunų kandi
datų studijuoti į Paryžių, kitą 
būrelį 1541 metais į Paduvą 
(Italijoje), 1542 metais į Liuve
no universitetą (Belgijoje) ir į 
Koimbros universitetą (Portuga 
lijoje), kur jie bendrai gyvenda 
mi sudarydavo tarytum kolegi
ją, kuri drauge buvo ir naujo 
kynas. Dėl šitų studentų pavyz
dingumo ir jų pažangumo stu
dijose greit susidomėta šitomis 
“kolegijomis” ir pradėta į jas 
prašytis pasauliečių studentų. 
Tokiu būdu jos pasidarė miš-

metinę sumą 1500 dukatų, o iš 
savo sūnų Karolio ir Jono kas
met auką po 500 auksinų. Gavęs 
šitą medžiag. paramą. Ignacas 
jau sekančių metų (1551) vasa
rio mėnesio 22 dieną galėjo ati
daryti nors labai kuklią mokyk
lą, Collegio Romano ir Gregoria- 
nos universiteto užuomazgą, ku
ri labai greit augo, plėtės ir klės 
tėjo, taip kad po kelių mėnesių 
teko jieškotis mieste naujų, žy
miai didesnių patalpų. Ir taip 
teko kilnotis iš vietos į vietą, 
iki Gregorijus XIII pastatydino 
architekto Ammannati priežiūro 
je puikius rūmus, kurie 1870 Ita
lijos valdžios buvo nusavinti.

Naujas žingsnis pirmyn. Pa
sisekimas rodė, kad pradėta ei
ti geru keliu. Įsistiprėjus per 
kelius mėnesius Romos kolegi
jai, šv. Ignacas perėjo prie rea
lizavimo antrojo tarpsnio savo 
visuotinio plano. Tai buvo Ger- 
manicum, kolegijos arba tikriau 
bendrabučio, įkūrimas vokiečių 
kilmės klierikams, kurie lanky
dami Romos kolegijos pamokas

šv. Grigaliaus vardo c'horas Cicero, III., vedėjas A. Mondeika

je tokios viešos disputos truko i dinolas Bellay jėzuitą Olave pa- 
ištiaą savaitę: tris dienas teoio-s vadinę “putojančia išminties jo
ginės, tris dienas filosofinės ir 
vieną dieną retorinės, baigtos 2 
valandų dialogu, paruoštu And
riejaus Fruzijaus (Dės Freux). 
Tai yra pirmoji užuomazga, ku
ri greit išaugs į barokinio sti-

ra”. Didelį įspūdį panašiuose pa
sirodymuose ar kitokiuose ap
silankymuose kolegijoje ir uni
versitete darydavo studentų tau 
tų įvairumas: vokiečiai, bohe
mai, lenkai, prūsai, livoniečiai

liaus jėzuitų teatrą. Ir šitose iš- i (greit bus ir lietuvių, 1561 mc-
kilmėse dalyvavo 6 kardinolai, 
daug vyskupų, Venecijos amba
sadorius, ord'nų generolai. Visi
gėrėjosi studentų išsimokslinimu za*’
ir profesorių sugebėjimais. Kar-

rios. Pirmoji tokia mišri kolegi- ir paskaitas pasiruoštų savojo
ja, rodos, bus Gandi jos (Ispani
joje!, įsteigta 1546 metais. Ki
ta panaši kolegija buvo įsteigta 
1548 metais Mesinoje (Italijoje) 
Jeronimo Nadal rūpesčiu, ben
dradarbiaujant šv. Petrui Ka- 
nizijui, Andriejui Fruzijui (Dės 
Freux) ir kitiems.

Vienas iš didžiųjų šv. Ignaco 
kūrinių. Matydamas didelį pasi
sekimą ir ypatingai gražiausius 
vaisius, kuriuos davė Mesinos 
kolegija, šv. Ignacas greit per
prato kolegijų ir universitetų, 
apskritai auklėjimo ir mokslo 
lemiantį vaidmenį tautos mora
lės pakėlime, tikrosios religijos 
platinime ir dvasinio gyvenimo 
pagilinime. Nuo to meto pradė
jo jis projektuoti įsteigti Romo
je, katalikybės centre, kolegi ją- 
universitetą, kuris turėtų geriau 
sius profesorius ir sutelktų ge
riausius visų tautų studentus, 
mokslo gi požvMgiu ne tik pri
lygtu kitiems pasaulinio garso 
universitetams, bet ir atnaujin
tų teologines studijas, universi
tetą, kuris mokslo ir dorybių pa 
vyzdžiu šviestų visoms kitoms 
kolegijoms ir universitetams, bū 
tų tikroji Šventojo Miesto pa
žiba ir nepakeičiamas Bažnyčios 
ramstis.

1549 metų liepos mėnesį jo 
planai jau buvo subrendę. Trūko 
tiktai materialinių išteklių. Tie
sa, netrūko pažadų, tik niekas 
nesiskubino jų pildyti. Į pagal
bą atėjo Gandijos kunigaikštis 
ir Katalonijos vice-karalius, po
piežiaus Aleksandro VI giminai
tis, busimasis šventasis ir jėzui
tų generalinis viršininkas, Pran
ciškus Borgijas. Jis, likęs naš
lys, jau buvo apsisprendęs sto
ti į jėzuitus ir tik laukė pato
gios progos, Pasinaudodamas 
1550 metų jubilėjumi, Pranciš
kus Borgijas atvyko į Romą. 
Dar už Romos sutiko jį impera
toriaus Karolio V ambasadorius 
Jokūbas Hurtado de Mendoza, 
kunigaikštis Colonna, kiti didi
kai ir popiežiaus pasiuntiniai, 
kurie pasiūlė jam popiežiaus va** 
du Borgijaus apartamentus Va
tikane. Tačiau jis, padėkojęs, 
visų dideliam nustebimui, apsi
gyveno pas jėzuitus.

Netik pats Borgijas paliko Ig
nacui 4430 auksinų, bet išrūpi
no iš imperatoriaus Karolio V

krašto religiniam atstatymui. 
Jau sekančių, 1552 metų pra
džioje šitas planas buvo pradė
tas vykdyti. Su entuziazmu jam 
pritarė du kardinolai: Morone 
ir Cervini (šis vėliau tapęs po

tais jų, rodos, dar nebuvo), 
vengrai, dalmatai, graikai, ispa
nai, portugalai, belgai, prancū-

(Bus daugiau)

pasisekimas nuo pirmųjų mene- lioji universiteto bažnyčia, ir ge- 
sių buvo didelis. Augant kolegi- resniam pasisekimui, išsirūpino 
jos garsui, tuštėjo Romos mo-' iš bažnytinės vyriausybės, kad 
kyklų klasės, ir sausakimšos da visi Romoje buvę mokytojai ir 
rėš pas jėzuitus. Kadangi geruo- profesoriai būtų įpareigoti at- 
ju mokiniai nebesileido perkalu vykti į disputą (neatvykusiems 
barni, griebtasi prievartos: įsi- buvo skirta 5 auksinų pabau- 
veržta į kolegiją ir norėta su- da) daryti priekaištų jėzuitų mo 
imti mokytoją. Nors užpuolimas
pasisekė, bet mokytojo nesuga
vo, o kardinolas Jonas Alvarez 
iš Toledo pasiuntė į kalėjimą už 
puolikus. Taip pamokos ėjo pir- 
mjy.

Pavydūs Romos mokyklų mo 
kytojai, nieko nelaimėję prievar 
ta, pradėjo mieste skleisti šmeiž

kytojams ir mėginti jų mokinių

Pirmose tokiose iškilmėse da
lyvavo 5 kardinolai, jų tarpe ir 
Augsburgo kardinolas tuo metu 
buvojęs Romoje, Išminties uni-j 
versiteto rektorius vyskupas Po- 
nesco, daug pralotų ir didelė 
žmonių minia. Disputai truko 3 
dienas. Pasisekimas jėzuitų mo-

abejingieji, bet ir patys jų prie
šai pradėjo juos gerbti ir vertin
ti. Tai buvo pačioje pradžioje, 
antraisiais kolegijos veikimo me j 
tais (1552). Panašūs vieši pa- , 
sirodymai vėliau buvo dažni, y- 
patingai moksle metų pradžioje. į 
Dalyvavo juose kardinolai, vys-, 
kupai, ambasadoriai. Taip pvz. t 
1555-1556 mokslo metų pradžio-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

piežiumi su Marcelino II var- tus prieš jėzuitus, ypatingai jų' kytojų ir mokinių buvo toks di
du). Šitie abu kardinolai išdės
tė planą popiežiui Julijui III, ku
ris susižavėjęs irgi pažadėjo me
džiaginę paramą ir paragino ki
tus kardinolus. Pats popiežius 
skyręs kasmetinę 500 auksinų 
dovaną, paleido aukų lapą per 
kardinolus ir kunigaikščius su 
įrašu: “Tiek šventam, parnai - 
džiam ir garbingam darbui kas
met išmokėsime 500 auksinų”. 
Kardinolai ir kunigaikščiai pa
žadėjo mažesnes sumas. Nors ne 
visi pasižadėję ištesėjo, tačiau 
stipria auka parėmus jau minė
tam Pranciškui Borgijui, kole- 
gija-bendrabūtis buvo atidary

mokytojų nemokšumą ir tamsu
mą, kad jie esą tikri “barbarai”, 
tai yra tolimi- nuo humanistų 
pažangos ir mokslingumo, kad 
jie nieko neišmoką, tiktai gaiši
ną mokiniams laiką. Nesant kito, 
būdo atremti šmeižtus, šv. Ig-Į 
nacas pasirinko patį lemiantį: išl 
eiti į viešumą su savo mokyto-1 
jais ir mokiniais, parodyti vie-' 
šuose disputuose, kad jėzuitų 
kolegijos mokytojai yra pajė- Į 
gūs galinėtis su geriausiais to’ 
meto Romos humanistais. Vidurį 
amžių papročiu tokios diskusi
jos vykdavo bažnyčioje. Netu
rint jėzuitams didesnės bažny-

delis, kad nė vienas iš tų Romos 
humanistų nebedrįso atvefti bur 
nos prieš jėzuitus ir jų kolegi
ją, nes įsitikinimas jėzuitų moks 
lingumu buvo visuotinis. Ne tik

tas ir darbas ėjo sklandžiai pir- čios, šv. Ignacas parinko šv.
myn.

Pilkoji kasdienybė. Kolegijos
Eustachijaus bažnyčią, esančią 
šalia Panteono, kuri buvo oficia- j

ATVYKITE IR 
ĮSITIKINKITE
MOŠŲ KAINOS MAŽESNĖS 

NEGU KUTUR! r

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

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME

DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Ihtrbo valandos: Kasdien nuo 8:30 vul. ryto Iki (i vul. vak.; 

šeškui, nuo 8:30 vul. ryto iki 5 vul. vuk.

HENRY S

215 WEST JACKSON AT WELLS

Tel. WEbsier

9-4187

Patogioje vietoje, kuri lengvai pasiekiama traukinėliu (Elevated), 
gatvčkuriais ir automobiliu. _____

1 >110114 lr (vairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO'S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Ava, 

Tel. Gliffside 4-6376
Pristatome J visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčia ( visus artimuosius 

miestus

liodGsio valandoj 
AmAn?

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6846 So. W estėm Avė. Air Condltioned keplyšM 
BKpnbUe 7-8600 — 7-8601 AntomobiUame vieta

Tlemą kari, gyvena kitose mieste dalysei 
koplyčių arčias JOsų samų.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV <& RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer jRVe., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVL 1410 S0. 50th AVL 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

Pirmad., antrad., penktad. lr 
šeštad. • vul. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečfad. # ryto lkl 11 vul.. 
Ketvlrtad. # va). Iki S vuL vuk.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis 

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

SEKANTIEJI YBA N AKIAI CHICAGOS LJETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų pataraa- turime koplyčias i
▼Imas dieną lr nak- OT vlaoae Chicagos ir,

I tj, Reikale šaukite Roselando dalyse ir
naun. :uojau patarnaujame

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayetto 3-3572

Pagelbėkite pnstntyti šv. Juo
zapo trečiojo ordino Šv. Pranciš
kaus seselėms vienuolyną, kurios 
mokyklą dubli r lanko 400 vaikų. 
Senasis pastatas yra“ nukentėjęs 
nuo baltųjų skruzdžių.

Klater Mary Pulehrrlu, Viršininkė 
St. Franci* of Asalsl .Mlslon 
Itoute 1, Bos MA 
tlrecnuood, Mlsslsslppl

Gerbiamoji Sesele Pulchcrta:
Priimkite mano auka naujam 

neaclių vienuolynui Grcenwood, 
MtaniHsippi. Tęskite savo gerty dar
ba neturtingas katalikų misijas 
tolimuose pietuose.

Vardas, Pavarde ................................

Adresas ................................
Miestas ................ Valstybe

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yr* 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugo
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
810,000 00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos lkl SIO,UOQ.QQ

R R
Paskolos Duodamos Namu įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.

6234 S Westem Avė. Chicago 36, DI.
CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.

2555 W 47th St. Chicago 32, ŪL
DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.

3430 So. Halsted Street Chicago 8,UL

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
669 Weet 18th STREET TeL SEeley 3-6711,

ALFREDAS VANCE
177 WOOD6IDE Rd., Riverside, HL TeL OLympic 2-6246,

POVILAS J. RIDIKAS
3364 8. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911,

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArda 7-1138-11391

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
■ . -*■ -------------ss

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. i Chicago 8, UL

VASAITIS — BUTKUS
1440 8. 60th AVĖ., CICERO, DI. TeL OLympie 3-1003|

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1640 W. 46th STREET YArda 7-0781i

STEPONAS C. LACKAWICZ
3434 W. 
3314 W.

eetfa STREET 
SSrd PLACE

7-1218(Ylrgtata 7-emi
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Redaguoja ST. SEMENIENE, 3321 So. Halsted St., Chicago 8, Hl., Tel. Cliffside 4-5665; Virginia 7-0618

Šių dienų mergaičių troškimai
N. BUTKIENE, Reading, Pa.

Prancūzų moterų laikraštis 
“Eile” su viso pasaulio kitų 
kraštų moterų laikraščiais pra
vedė skaitytojų, jaunų mergai
čių, apklausinėjimą, norėda
mas nustatyti, kaip jos galvo
ja apie ateiti. Į laikraščių už
klausimą apie 50,000 skaityto
jų, tarp 15—23 metų amžiaus, 
atsiuntė savo atsakymus, iš 
kurių 18 buvo pripažinti ge
riausi. Laikraščio "Eile” lė
šomis, laimėjusios buiįo atga
bentos į Prancūziją susipažinti 
su Paryžium ir kitais Prancū
zijos miestais, kaip Orleans, Bo- 
urges, Lyon, Avignon, Mar-j 
seille, Cannes, Monte Carlo, 
Paryžiuje jas priėmė audienci
joje Prancūzijos prezidentas, 
Monte Carlo jos dalyvavo Mo- 
naco princo vestuvėse. Tos 18 
laimėjusios buvo iš penkių pa
saulio žemynų, kalbėjo penkio
lika kalbų, priklausė penkioms 
skirtingoms tikyboms; turėjo 
trijų spalvų odą. Tačiau jos vi
sos puikiai susigyveno, susi
draugavo ir apgailestavo, kai 
reikėjo skirtis.

Dabar susipažinkime su jų 
atsakymais, už kuriuos jos bu
vo iš kitų tarpo išrinktos. Tik
rai, jų atsakymai labai įvairūs, 
kaikurios yra paveiktos viso 
pasaulio taikos troškimo, to
dėl: ‘‘Pasaulis mūsų rankose, 
rūpinkimės taika” (Egiptas), 
“Daryk viską taikai” (Šveica 
rija), “Padėkit, kad taika ir 
artimo meilė viešpatautų pa
sauly” (Danija). Dar apie mei
lę: “Būti apsupta meile — tai 
privilegija, atsakyti meile — 
tai pareiga” (Olandija), “Tik 
meilė ir tikėjimas padės mums 
sukurti gražesnę ateitį ir ge
resnį gyvenimą” (Graikija).

Kita tikėjimui skiria didžiau
sią reikšmę: “Išsaugokit tikė
jimą į Dievą ir ateitis priklau
sys jums” *Dvi
kalba apie laimę: “Sėkite laimę 
ir jūs rinksite laimę” (Pran
cūzija), “Turėkite pasitikėji
mą ir jūs būsite laimingi” (Ita
lija).

Likusių atsakymai labai 
margi “Jaunos pasaulio mer
ginos, paduokite sau rankas” 
(Belgija), “Ateitis yra verta 
kiekvienos pastangos” (Izra
elis), “Protas yra raktas, ku
ris atidaro visas duris” (Brazi
lija), “Būk sąžiningas, laikyk 
akis atdaras, mokinkis kitus 
suprasti” (Vokietija), “Daug 
dirbk ir išnaudok galimybes” 
(Anglija).

Jr, pagaliau, keturi paskuti
nieji atsakymai: “Kas beatsi
tiktų, neužmiršk šypsenos” 
(Japonija), “Neužmiršk, kad 
būti jaunam yra vertinga do
vana (Švedija), “Jungtuvės ir 
šeima yra vertingiausi gyveni
mo tikslai” (JAV), “Darykime 
iš mūsų gyvenimo gražią pasa
ką” (Portugalija).

Joms susirinkus, dar buvo 
pravesta anketa, jos turėjo at
sakyti į 15 klausimų, būtent:

1. Ar esate laiminga? — 15 
atsakė, taip kitos — beveik.

2. Kas yra jūsų geriausias 
patarėjas? — 14 pasakė, kad 
motina; 2-jų tėvas; 2— abu 
tėvai.

3. Ar jums leista vienai iš
eiti su jaunu vyru pasivaikš
čioti? — 11 atsakė — taip, 6— 
ne (Egiptas, Brazilija, Prancū
zijos Afrika, Graikija, Portu
galija, Japonija).

4. Kokį šokį jūs labiausiai 
mėgstate? — 8—1 tango, 6— 
valsą, 2— Blues (Japonija, 
Portugalija), 1 — fokstrotą, 1 
— tautiškius šokius (Izraelis).

5. Ko lauktumėt iš jūsų bū

simo vyro? — 9 supratimo, 2 
— gerumo, 1— švelnumo, 1 — 
energijos, 1 — meilumo, 1 — 
drąsos, 1 — pamaldumo (Egip 
tas).

6. Ką jūs norėtumėt turėti 
su vyru bendro? — 6 tikybą, 
4 — pažiūras, 3 — visuomeni
nę padėtį, 1 — išsilavinimą.

7. Ar norėtumėt ištekėjusi tu
rėti vaikus? Visos atsakė — 
taip.

8. Naudojate kvepalus ir da
žotės? 14 atsakė taip, 3 — ne, 
1 tik kvepalus.*

9. Kokį apdarą labiausiai 
mėgstate vilkėti? — 15 — si
joną ir megstinuką; 2 —kos
tiumėlius ; 1 — kelnes ir palaidi
nukę (Izraelis, kur moterys 
yra mobilizuojamos į kariuo
menę).

10. Kai ištekėsite, ar norėsi
te toliau tarnauti? — 11 — ne; 
7 — taip.

11. Ar rūkote? — Tik trys 
atsakė taip (Prancūzija, Dani
ja, Vokietija), likusios ne.
12. Ar geriate alkoholį? — Tik 
trys atsakė taip (Anglija, Olan 
diia, Švedija), likusios — ne.

13. Ko labiausiai bijote atei
ty? — 10 karo, 1 — atominių 
bombų,/l — demokratijos žlu
gimo, 3 — nieko, 3 — visai ne
atsakė.

14. Kas ateity viešpataus
pasauly? — 9 — tikėjimas, 4 
— mokslo pažanga, 1 — socia
linė pažanga, 1 — technikos 
pažanga, 1 — tarptautinės
konferencijos.

15. Ką jūs darytumėte su 
pinigais, jei staiga gautumėte 
stambesnę sumą? — 7 pirktų 
namą, 6 — namą ar butą, — 1 
gražias sukneles (Izraelis), 1 
—keliautų (Švedija), 2 — pri
pirktų dovanų kitiems (Aus
tralija, Brazilija).

Iš tų atsakymų malonu kons 
tatuoti, kad šiandieninės duk
ros nedaug skiriasi nuo savo 
mamyčių ir griauna pažiūrą, 
kad jaunimas demoralizuojasi. 
Jos pasitiki savo tėveliais, 
ypač mamyte, laikydamos juos 
savo geriausiais patarėjais; 
jos svajoja sukurti gerą tai
kingą šeimą, jieškodamos sa
vo būsimame vyre supratimo 
bei švelnumo, su bendromis gy
venimo pažiūromis; jos nori 
turėti vaikų; jos nerūko ir ne
geria; trokšta taikos, bijo karo 
baisenybių ir tiki, kad pasaulį 
išgelbės tikėjimas.

Vokietijoje kortelės
Šiomis dienomis Reuterio ži

niomis iš Berlyno buvo praneš
ta, kad maisto racionavimas pa
gal korteles, kuris buvo įves
tas Rytų Vokietijoje okupantų 
rusų nuo pat karo laikų, baig
sis kitais metais.

Britų princesė Margarita 
AtlvtoM 26-tą gimtadienį

GRAŽI TĖVYNĖ MYLIMOJI
Sis eilėraštis yra atsiųstas vienos < 
jaunos mergaitės iš okupuotos I Je- 
tuvo.. Red.

Iš moterų pasaulio

I

Eglutė Žemgulytė
Neseniai baigusi Gail. Seserų mo
kyklą ypatingai gerais pažymiais ir 

išrinkta “Narse of the vear”.

Moterys Madride pradeda 
dirbti

Madrido statistikos biuras šio 
mis dienomis pranešė, kad iš 
1,854,711 miesto gyventojų, 
991,305 yra moterys ir 863,406 
vyrai.

Didesnis skaičius moterų veda 
prie daugelių ekonominių ir so
cialinių problemų. Dar prieš ke
letą metų moterų darbas dau
giausia buvo namuose ir šeimo
je. Mažai matėsi moterų, dir
bančių krautuvėse, fabrikuose 
bei viešuose darbuose.

Augantieji kasdieniniai būti
numai, noras geresnio gyvenimo 
ir skirtinga pažiūra į moterų po
litinę bei 'socialinę padėtį ir pa
galiau jų pačių noras būti sava
rankiom privedė prie vis augan
čio dirbančių moterų skaičiaus.

KAIP SURAUGINTI 
PIENĄ

Dažnai girdima nusiskundimų 
lietuvių tarpe, kad dabar nega
lima surauginti pieno. Pasakoja, 
kad geniau, kada pienas buvo 
pristatomas vartojimui tiesiog 
iš “farmų”, būdavo kad su
raugint, kirvis neskęsta, grieti
nės nusistoja per colį ir dau
giau, o dabar raugink ir tris 
dienas, ypač tas “homogenized”, 
gaunasi tik tokia “plurza”. — 
jokios grietinės. Pienas nepa
sikeitęs, tik pasikeitęs pieno 
pristatymo, patiekimo vartoto
jui būdas, bet ne pats pienas ir 
jo sudėtinosios dalys. Jos pasi-l 
liko tos pačios, kokios buvo 
anksčiau, patiekiamos vartoto
jui nuo “farmų”, net sveikesnės, 
švaresnės.

Pasterizuotas piena'g. Visi ži
nome, kad pienas daug kam 
yra pagrindinis maistas,. ypač 
naujagimiams, todėl jis varto
jimui turi būti patiekiamas lais
vas nuo įvairių mikroorganiz
mų, nuo tų gyvūnėlių, įvairių li
gų sukėlėjų, kurių paprasta a- 
kimi žmogus negali pastebėti. 
Tam pienas pasterizuojamas. 
Pasterizuojant nenukenčia jo 
maistingumas, vitaminai, nesi
keičia sudėtinosios pieno dalys, 
bet sunaikinami kenksmingi 
įhikroorganizmai.

Homonizuotas pienas yra 
toks pienas, kurio riebalų ratu 
liukai taip susmulkinti, kad jie 
juo negali per baltymų masę 
pasikelti į pieno paviršių.

Pagrindinės pieno sudėtino
sios dalys yrą: vanduo, balty
mai, riebalai 'jr kitos. Baltymai 
piene yra kolplaidiniame stovy
je, vienodai išsidaliję visoje ma

Baltutis sniegas visą žemę kloja
Ir Nemunas užsidengė ledu.
Kokia graži, Tėvynė mylimoji,
Visais laikais esi ir būsi tu!

Pavasariais upeliai tavo teka,
Ją čiurksnys taip, rodos, nuostabus, 
Tarytum gražią pasaką jie seka:
Koks mielas kraštas tas ir koks brangus.

Juk niekur nėr tokios dangaus mėlynės,
Tokių kalnų ir klonių taip žalių;
Neskamba niekur tokios sutartinės 

■ Tyliu laiku gegužės vakarų... ' ■

O vasarą, kada laukuos banguoja 
Auksinės marios bręstančių javų, 
Rugiagėlės melsvus žiedus linguoja, 
Kaip gera paklajot tarp jų.

Kada ruduo atklysta ir geltoni,
Rausvi vilioja soduos1 obuoliai.
Lakštingala nutyla žaliam klony,
Vilioja širdį vėl kiti vaizdai. . .

Naujieji Metai! Ir eglutės žalios 
Užmigusios po apklotu baltu 
Ir siauras, mielas, vienišas kelelis 
Tarp baltų liūliuojančių laukų.

Visais laikais esi graži, Tėvyne,
'Ir taip miela, kaip motina tikra.
Ir tik prie tavo mylinčios krūtinės 
Glausčiuos, jei prislėgtų sunki našta...

1950 m. dirbančių moterų neištirpę> neiyginant
skaičius Madride buvo 166,190,'................... -.........................
o šiais metais jau jų yra per 
200,000.

Jos sudaro žymų procentą tar 
nautojų krautuvėse bei dirbtu
vėse ir valstybinėse įstaigose. A- 
pie 60% tarnautojų didžiulėje 
Madrido universalinėje firmoje 
Gabries Preciados yra moterys 
Daugelyje vietų pageidaujamos 
moterys tarnautojos labiau, ne
gu vyrai, ir, esą, moterys yra 
geresnės vadovės, nei vyrai ad
ministraciniame darbe dėlto, 
kad jos yra daug taktiškesnės. 
Jos taipgi gauna vietas adminis- 
tratyvinėse organizacijose, kur 
reikalaujamos augštesnes kva
lifikacijos. Madrido Mokslinių 
Investig'.cijų Augščiausio je ta
ryboje yra 950 vyrų ir 325 mo
terys.

Biografija šešiose kalbose
Biografija sesers Alfonsos,

lyg košelienos drebučiai, gi pie
no riebalai — didesnių ir visai 
mažų rutuliukų formoje. Dides
nieji riebalų yutuliukai greičiau 
pajėgia pasikelti į paviršių, 
smulkesniesiems tas laikąs yra 
ilgesnis, gi patys mažieji visai 
nepajėgia .prasiveržti per pieno 
masę. Mokslininkai — tyrinėto
jai tai pastebėjo. Pabaigoje 
devynioliktojo ir pradžioje dvi
dešimto šimtmečio buvo išrasta 
tokia mašina, kurios pagalba 
pieno riebalų rutuliukai taip su
smulkinami, kad jie jau visai 
nepajėgia prasiveržti pro balty
mų masę į pieno paviršių. To
dėl homonizuoto pieno riebalai 
visai nenusistoja, bet tai nei
kiek nesumažina jo maistingu
mo ir kas svarbu, kad homoni- 
zuojant atliekama ir pasteriza- 
cija.

Tai daroma komerciniais su
metimais ir šeimininkių pato-

žymios Indijos vienuolės, kurios gurnui. Kada pienas buvo «pris 
beatifikacijos byla yra nagrinė- tatomas į krautuves ne borno
jama, buvo išleista šešiose vo
kiečių kalbose ir jos gerbėjų 
popvlarinama tarp minios, su
sirinkusios jor» 10 metų mirimd 
minėjimui.

Biografija šios vienuolės, ku
ri praleido beveik visą savo vie
nuolinį gyvenimą, kaip invalidė, 
prieš jai numirštant klarlečių 
vienuolyne Bharananganam, 
Travancore, Indiioje, yra gau
nama anglų, vokiečių, prancū
zų, flamandų, olandų ir italų 
kalbose.

Auksinė rožė
Auksinė rožė, dovanojama Va 

tikano popiežiaus Pijaus XII — 
buvo skirta princesei Carlott«i, 
Luxemburgo didžiajai kunigaikš 
tienei. Auksinė rožė yra bran
gus, šventas ornamentas iš gry 
no aukso. Princesė Carlotta y- 
ra antras asmuo, kuris buvo ap 
dovanotas, būnant Pijui XII po 
piežiumi. Manoma, kad šis ap
dovanojimo ženklas liko iš 742 
metų. Sakoma, kad Inocentas 
IV buvo pirmasis, kuria palai
mino auksinę rožę.

nizuotas, bidonas (can), ne vi
sas iš karto jis buvo parduoda- 
damas, jam tekdavo ilgiau ar 
trumpiau pastovėti. Pastovėju
sio pieno riebalai susistoja pa
viršiuje ir vėliau parduodant, 
kartais būna riebesnis ar lieses
nis; tuo dažnai sukeldavo ginčų 
tarp pardavėjo ir vartotojo. Šei
mininkėms sudarydavo nepato
gumų ir darbo, nes nusistovėję 
riebalai prilimpa prie indo sie
nelių, sunkiau valosi ir nevieno
dai padalijamas vartojant. To
dėl pienas homonizuojamas.

Rūgusią pienas. Pasigaminti 
rūgusį pieną, reikalinga turėti 
gerą pieno rūgšties kultūrą. 
Tokią kultūrą, jei negalima, gau
ti geresnės, galima naudoti pa
sukas, kaip čia yra įprasta va
dinti “buttermilk”. Jei pasukos 
būna nesusenusios, gerai su rau
gintos, gaunasi visai geras rū- 
gusis pienas. Kokios bus pieno 
rūgšties bakterijos (kultūrai, 
toks bus rūgusią pienaa (kultū
rą čia turiu mintyje). Gera pie
no rūgšties kultūra turi turėti

malonų švelnų pieno rūgšties 
kvapą, truputį primenantį pas- 
terizaciją; skonis švelni pieno! 
rūgštis, truputį primenantis rie
šutų branduolių skonį.

Norint, kad pieno rūgšties 
kultūra gerai suraugintų pieną, 
reikalinga duoti atitinkamas są
lygas. Pieną, skiriamą raugini- 
mui, jei jis yra šaltas, pašildyti 
lengvai, maišant iki kambario 
temperatūros (65—70 F° ar 17 
(buttermilk bonkoje gerai iš-! 
—21 C°). Pasukas (buttermilk) 
bonkoje gerai išplakti. Propor
cija: 2 kvortos pieno, 1 geria
mos kavos puodukas butter
milk”. Visą pieną gerai išmaišy
ti, kad neliktų kruopelių. Po to, 
pienas išpilstomas į dubiriėlius 
ar gilesnes lėkštes, naudojimui 
vienam kartui, pridengus palie
kamas ramiai rūgti ir jau dau
giau nejudinti. Taip užraugtas 
pienas turi surūgti per 10—12 
vai. kambario temperatūroje, 
bet, jei temperatūra bus augš- 
tesnė ar žemesnė, tai ir laikas 
atitinkamai keisis.

Čia veikia ir kitos aplinky
bės, bet aš apie jas nekalbėsiu, 
palieku susivokti pačiai šeimi
ninkei. Padaviau tik proporciją, 
bet jei rauginsite pieno daugiau 
ar' mažiau, atitinkamai panau
dokite kiekį kultūros. Kai jau 
pienas pradeda rūgti, tirštėti, 
tai galima pastebėti, lengvai pa
judinus indą, tuomet uždengti 
kiekvieną indelį atskirai “Sa- 
ran Wrap” popierių, statyti į 
šaldytuvą. Po 2—3 vai. bus ga
lima patiekti į stalą. Jei, pas
tebima, kad pienas pradeda an
ksčiau rūgti, tuomet tuojau sta
tyti į šaldytuvą atšaldymui. 
Taip surauginto pieno masė tu
ri būti vienodai sutraukta, be 
jokių iškorėjimų, bei išsiskyru
sių išrūgų (angį. whey). Tada 
gausis malonus, švelnus pieno 
rūgšties kvapas ir skonis.

Patartina rauginimui naudoti 
tik homonizuotą pieną. Priešin
gai, riebalai sustoję paviršiuje, 
jungiasi su oru ir šviesa, gelto
nuoja, skšldosi, nuo ko pienas 
įgauna aitrumą, blogą skonį. Be 
to, pieno riebalai turi tą ypaty
bę, kad esamus aplinkumoje 
stipresnius kvapus sutraukia i 
save, kaip pvz. česnako, svogū
no, benzino ir tam panašius. Vi
suomet pieną laikyti gerai užda
rytą arba nelaikyti daiktų, tu
rinčių kvapus, kartu su pienu. 
Nepatariu pieną rauginti su 
rūgščia g rietine (sour cream), 
nes pieno rūgšties bakterijos 
yra senos — neveiklios, ir 
nors pienas ir surūgsta, bet ne
turi gero skonio bei kvapo.

Pieno techn. K. Barauskas, 
buv. instruktorius,
Brooklyn, N. Ti

Motinos patriotizmas
Antrojo Pasaulinio karo me

tu Prancūzijoje buvo paskelb
tas atsišaukimas į moteris, kvie 
čiąs prancūzes būti motinomis 
tų į kariuomenę išėjusių jauni
kaičių, kurio^ neturėdami 20 
metų amžiaus, stojo savanoriais 
kius karius, suteikiant jiems mo 
terys buvo prašomos globoti to
kius karius, suteikiant ijems mo 
tinišką meilę ir rūpestį: jaunuo 
liūs aprūpinti šiltais drabužiais, 
maistu, siuntinėti į frontą įvai
rių siuntinėlių, padrąsinančių 
laiškų ir t.t. Į atsišaukimą at
siliepė labai daug moterų. Be 
kitų, atsiliepė viena motina, ku
rios visi 10 vaikų buvo jau mo
bilizuoti. Savo laiške ji rašė ne
santi turtinga, bet dėl tėvynės 
meilės sutinkanti dar globoti vie 
ną našlaitį kareivį.

Rudens mados
Rudeniniai rūbai šiais metais 

bus papuošti įvairiausiais kai
liais, turės elegantišką išvaizdą. 
Dabar bus vėl madoje didieji 
lūšio kailiniai, įvairios ilgiausios 
lapės boa ir paprastos įvairių 
kailiukų apsiaustų apykaklės. 
Gnįžta madon mūsų močiučių 
laikais nešioti rūbai su stovin
čiom didelėm apykaklėm, .ap
siaustai su kailių papuošalais 
ir pan.

Elegantiška moteris gale j gau 
ti leopardo kailio apykaklę už 
$22.95, kuri tiks prie rudeninių 
ir žieminių eilučių (kostiumų) 
ir apsiaustų be kailio papuoši
mo. Bus taipgi dėvima prideda
ma apykaklė dviejų spalvų: bal
to ir rado žebenkščių kailio 
(mink), kurios kaina, kaip šia
me krašte įprasta reklamuoti 
bus... tik 130 dol. Mėgstančioms 
kailius ir nenorinčioms būti iš
laidžiam siūloma dažyta juodos 
lapės apykaklė už $7.95, kuri 
bus dėvima net ant megstinukų, 
kostiumų ar apsiaustų.

Moters kova už padorumu
Salem mieste, Oregone Mrs. 

J. Pfeifer iš Silvertono pastan
gos kovoti su nepadoria litera
tūra, parduodama šiame krašte 
ir lengvai randalna laikraščių 
ir žurnalų budelėse, atnešė vai
sių.

Marion (Oregone) apskrities 
prisiekusiųjų teismas nubaudė 
du laikraščių ir žurnalų parda
vėjus ir platintojus, kurie parda 
vi nėjo žemos moralės žurnalus, 
netinkamus komikus ir kt. nepa 
dorią literatūrą. Kovoje už pa
dorumą daugiausia pastangų pa 
dėjo minėtoji moteris, Kolumbo 
vyčiai, Amerikos Katalikės dūk 
terys, dvasiškijos nariai ir kiti 
padorūs miesto piliečiai, susido
mėję geru jaunimo auklėjimu,

* Alicija Rūgytė. Augšt. Li
tuanistikos mokyklos Chicago
je direktorė, rugpjūčio pabaigo
je buvo nuvykusi į Pittsburghą, 
Pa., dalyvauti švietimo tarybos 
posėdyje, kuris įvyko seselių 
pranciškiečių vienuolyne.

* Barbora Kazimieraitienė, 
Barbora Lindžienė, Elžbieta 
Paulienė ir Marijona Stankutė, 
Brighton Parko Balfo skyriaus 
narės, nuolatos padeda dirbti 
šalpos darbus, o ypatingai daug 
prisidėjo prie pereito pikniko 
sėkmingo suruošimo.

* Birutė Ciplijauskaitė, žino
mo gydytojo ir med. prof. dr. J. 
Ciplijausko duktė, dabar gyve
nanti Kanadoje, prieš porą me
tų lankėsi Ispanijoje ir tenai 
prie vieno universiteto išlaikiu
si egzaminus iš ispanų kalbos 
gimnazijos mokytojos teisėmis. 
Vėliau ji gilinosi toliau, studi
juodama ispanų kalbą. Neper- 
seniausi’ai Montrealio universite 
te ji išlaikė egzaminus magist
ro laipsniu su pagyrimais iš is
panų kalbos ir literatūros. Pusę 
metų ji dirbo Ispanijoje ir ten 
gavo diplomą su pagyrimu, ap
lankė Italiją, Ispanų Maroco ir 
kitas Ispanijos vietoves. Biru
tės mamytė ir sesutė Danutė gy 
vena Chicagoje.

* Emilija Balzekienė su vyru, 
apleidę Chicagą, išvyko į ilges
nę kelionę po Europą. Jau spė
jo aplankyti Angliją, Olandiją, 
Belgiją, Liuksemburgą ir dabar 
jau lankosi Vokietijoje.

* Sesuo Gratia, Augšt. Mari
jos mokyklos Chicagoje meno 
skyriaus vedėja ir mokytoja, 
baigia ruošti knygą apie atski
rų tautų kalėdinius papročius ir 
eglučių papuošimus. Knyga bus 
anglų kalba ir palies per 20 tau
tų. Jai talkina jos mokinės-gim- 
nazistės ir pačios seserys, o taip 
gi dvi tarnautojos iš Pramonės 
ir Mokslo muzėjaus Chicagoje. 
Jos daro pačius papuošimus ir 
fotografuoja, tnes knyga bus 
gausiai iliustruota. Vėliau sese
lė Gratia išleis atskirą knygą 
anglų kalba vien apie lietuvių 
kalėdinius papročius ir eglutės 
papuošimus.

* Juzė Daužvardienė buvo pa 
kviesta Edison Commonwealth 
kompanijos materų informacijos 
komiteto pakalbėti apie Lietu
vą gruodžio 13 d. jų rūmuose. 
Prieš 4-5 metus Juzė Daužvar
dienė kalbėjo ten pat apie kalė
dinius papročius Lietuvoje.

* Ona Križaaauskaitė, lakū
nė majore, iš Shenandoah, Pa., 
perkeliama iš Alabama į Vokie
tiją. Alabamoje ji laikė pasise
kusią paskaitą apie Lietuvą.

* Dalia Oželytė A. S. K. Li
tuanica narė laimėjo pirmą vietą 
moterų vienete lauko teniso var 
žybose Šiaurės Amerikos ir Ka 
nados sporto rungtynėse, įvy
kusiose š. m. rugsėjo mėn. 1-2 
d. Detroite.

* Birutė Skučaitė Rimgailie- 
nė, gyvenanti New Yorke ir 
kaip sekretorė dirbanti vienoje 
Prancūzų prekybos importo fir
moje, buvo atsilankiusi Chica
goje ir svečiavosi pas gimines 
ir draugus.

* Dr. Sofija šimoliūnienė nuo 
lat dirbanti Manteno Valstybi
nėje ligoninėje išskrido trims 
savaitėms atstogų į rytines vals 
tybes.

nepabūgę liudyti prieš patrauk
tuosius į teismą nešvarius .spe
kuliantus.

Praktiški patarimai
Druska kartais sutraukia pie

ną. Ruošiant įvairius padažus 
ar sriubas, pridėkite druskos 
tik prieš užbaigiant virti.

*
Paruošiant vaikams ledus su 

uogom, galima paimti vanilinius 
ledus, juos kiek atšildyti, pridė
ti uogų ar vaisių ir vėl juos už
šaldyti šaldytuve.


