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Į Naujus Melus žengiant
DR. J. VAIŠNO RA, Chicago, UI.

Bažnyčia Naujus Metus pra
deda Jėzaus vardo švente ir kar 
toja apaštalo Petro žodžius, kad 
“per nieką kitą nėra išganymo. 
Nes neduota žmonėms kito var
do po dangumi, per kurį mes 
būtume išgelbėti” (Apd. 4, 12).

Žmonija, atmetusi Jėzaus var
dą, rinkosi kitus vardus ir va
dus, kuriuos aklai sekė ir tikė
josi, kad jie bus žmonijos išgel
bėtojai. Marksas, Leninas, Hit
leris ir jiems panašūs — tai vis 
vardai ir vadai, kurie bandė nu
stelbti Jėzaus vardą, o drauge 
ir Jo mokslą — meilės ir taikos 
mokslą. Ir žmonija, susižavėju* 
si naujais vardais, šiandien jau 
dreba prieš klaikumą, į kurią tie 
vardai įvedė. Dairosi, jieško nau
jų vardų, kurie gelbėtų nuo anks 
čiau pasirinktųjų, nuo tų kurie 
apvylė ir vietoje laimės pasiūlė 
atomines bombas. Šv. Petro įspė 
jimas, kad nėra kito vardo, per 
kurį būtume išgelbėti, tinka vi
siems laikams, kada tik iškyla 
nauji vardai, žadą išganymą. To
dėl prasminga N. Metų pradžia 
Jėzaus vardu turi mums kartą 
priminti, kad “per nieką kitą nė
ra išganymo”.

Suvedant praėjusių fnetų ba
lansą lietuviškame gyvenime, ne 
pakankamai matyti reiškinių, iš 
kurių būtų galima spręsti, kad 
buvo vaduotasi Jėzaus vardo, t. 
y. Jo mokslo principais. Spauda, 
naudodamasi laisve, mirga strai 
psniais, kuriuose griaunamas, 
niekinamas ne vienas žymesnis 
vardas. Tėvynėj priešas naikina 
visus, kurie išpažįsta Jėzaus var
dą. Čia, tremtyje nebojama su 
purvais maišyti betkuris žymes
nio vardo asmuo. Baisu ir pagal

Alė Rūta

tąjį minėdami artėsime ir prie 
To, kurio vardą sekdamas šv.
Kazimieras pasiekė žemiškojo 
gyvenimo tobulybės ir dangaus 
garbės.

1958 m. užsimota plačiau pa
minėti ir kitas lietuviams bran
gus faktas — Švč. Marijos ap
sireiškimas Šiluvoje prieš maž
daug 350 metų. Tasai faktas bu
vo kertinis akmuo Lietuvos re
liginio atgimimo istorijoje. Rei
kia tikėtis, kad ir šis jubilėjus 
duos naujo impulso lietuviams 
dvasia atgimti ir tuo būdu sustip 
rinti eiles tų, kurie renkasi Jė
zaus vardą savo išganymo ženk
lu. Visi geros valios lietuviai, ku
rie didžiuojasi esą Marijos že
mės sūnumis, parodys kad jie 
to vardo verti. Tai bus nauja 
prošvaistė niūriame tremties gy
venime.

Tarp žymesniųjų tautos gyve
nimo įvykių, 1958.11.16 minėsi
me Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 40 metų siikaktį. Ne
eilinė tai sukaktis. Juo toliau e- j 
šame nuo tos atmintinos datos,! 
juo ryškiau mums stoja prieš
akis kokiu būdu prie nepriklau- . , . , , ... , . . ,
somybės prieita, kokia kaina ji Ta‘ “ bUryS bali‘ndzll> skrenda., si, zudom,], pnemonę 
iškovota ir ką nepriklausomybės 
metai yra mums davę. Tai, ko 
Lietuva pasiekė nepriklausomai

NAUJŲ METŲ BALIUS
Nedūsaukit, mažų žingsnelių nubraižytos grindys! 
Raudono šilko atšvaitai lenyvutį virpulį
į gyslas kaistančias jau meta-----------
Atplėštą lapą su ironija nusvies ir mindys 
iš nežinios grakščiai išnirę
su šypsena ir glėbiu pažadų Naujieji Metai.

Prie veido priglausta galva, akis apsikabinę akys.
Ir šypsena, ir švelnios rankos. Ir širdyj, patikėjusios 
akimirka, jieškota amžiais.
Nuaidi laužyta melodija ir klausančiam pasako: 
šilkai įvairiaspalviai ir veidai pražydę 
Naujųjų Metų bangose pajuos ir susiglamžys.

Nemirkčiokite graudžiai, šviesos prigesintos, 
ir nelašėki vynan, pasislėpus ašara, 
tartum veidmainio šypsena pro kleistą juodą.
Paikų minčių galva dabar tenemėgina gintis, 
ir atverta širdis visus sriautus tepriima, 
kuriuos šis potvynis akimirksninis duoda.

Bet slūgsta jau raudono, juodo, balto šilko srovės.
Tik šypsenos, kaip išsiskleidę pumpurai, 
veidų ir žodžių beprasmybės kylančiai dar kaista.
Ir, pagaliau, išaušo rytas. Juokas liovės.
Ledinis vėjas apglobė namo pargrįžtančius, 
gesindamas Naujųjų Metų ryto aistrų.

Naujųjų Melų mintimis
JUOZAS ŠVAISTĄ S, Chicago, III.

tvarkydamasi, negali sunaikinti, 
ištrinti net jos okupantai. Tauta 
tiek pamilo visa kas sava, lietu-

Tave pralenkia jauną, —
Tai lekia dienos, skuba metai 
Ir mus visus apgauna.

G r. Tulauskaitė

Sieloj nyku, graudu. Siela pa-
viška, tautinė sąmonė tiek sustip siilgusi ramios šventiškos nuo
rėjo, kad šiandien okupantas j taikos. Karo nėra, seniai pasi
jaučia reikalo duoti į rankas lie-1 baigęs. Oras vistiek pritvinkęs;
tuviui, tegul ir sužalota, bet vis 
tik lietuvišką žodį tartą jos ge-

neskanus. Tik nebe parakas da 
bar jaučiamas. Žemė purtoma

dina
mitą. Didelius savo turtus pali
ko, kad išpirktų tą klaidą. Tūks
tantį kartų dabar baisesnės ba
listinės raketos ir branduoliniai 
ginklai. Tik niekas nebesigaili 
gamindamas. Priešingai, visi di
džiuojasi ir giriasi, šėtoniškos 
lenktynės.

Štai kur pažangiojo mūsų am
žiaus technikos stebuklai, moks-

voti nrie kn n™™.™- kai tė-1 riausi4 sūn4 nepriklausomybės; pražūtingiausių jėgų. Net ligi žudyti, naikinti'žmogų ir visa, 
__ . laikais. O ir mums, tremtyje e- j°s įsčios prasiskverbiama. Ka- kas jo sukurta. Bilionai tamvynėje priešas, niekinęs kiekvie
ną lietuvišką vardą, pradeda pa
galiau pripažinti kaikurių nuo
pelnus lietuvių tautai, jos litera
tūrai, istorijai, čia pas mus tie 
vardai dar intensyviau su pur
vais maišomi. Kam visa tuo pa
sitarnaujama? Iš vienos pusės 
šaukiama jaunimui: mylėkite sa 
vo gražiąją tėvynę Lietuvą, o iš 
kitos rodoma, kad toje gražioje 
tėvynėje nebuvo padoresnio lie
tuvio... Ne statome, bet griauna
me. Patys save nakiname. Jei 
pirmaisiais krikščionimis pago
nys stebėjosi: “Žiūrėkite, kaip 
jie mylisi” — tai šiandien sve
timieji, sekdami, kas rašoma mū 
sų spaudoje, galėtų teisingai pa
sakyti: “Žiūrėkite, kaip jie vie
nas kito nekenčia”.

O Jėzaus įspėjimas yra aiš
kus: “Iš to visi pažins, kad jūs 
mano mokytiniai, jei turėsite 
meilės vienas kito” (Jon. 13, 
35). Susiniekinę savo tarpe, su
naikinę kiekvieną žymesnį lietu
višką vardą, nutolsime drauge 
ir nuo Jėzaus vardo. Kuriame 
tad varde liks jieškoti išgany
mo?

Ateinančiais 1958 metais išky
la brangus Jėzaus sekėjo šv. Ka
zimiero vardas, jo 500 metų gi
mimo proga. Linkėtume, kad 
bent aplink šį savosios tautos sū
naus brangų vardą susispiestų 
visi geros valios lietuviai, atitin
kamai jį paminėdami ir iš jo pa
simokydami. šv. Kazimiero var
das tampriai rišasi su reakcija, 
atspara prieš Rytų tironiją. Jau 
nas karalaitis Gedimino ainis, 
buvo savosios, lietuviškos poli
tikos šalininkas, nenorėjęs leisti, 
kad Rytų įtaka skverbtųsi į Va
karų kultūros krikščioniškąją 
Lietuvą. Jis net stebuklingai pa
dėjo saviesiems, kai tie ties Po
locku grūmėsi su Rytų užpuoli
kais. Jį tad minėdami, jo vardą 
pagerbdami grūdinsime savo jė
gas tiek prieš Rytus, kurie smur 
tu terioja karališkąją Lietuvą, 
tiek prieš Vakarus, kurie vilio
dami žemiškomis gėrybėmis silp 
nina lietuvių tauto" jėga? f'ven-

santiems, nepriklausomybės lai
kotarpis turi visuomet likti ne 
klaidų ir kliaudžių jieškojimo 
vieta, o idealas, kurio kiekvienas 
lietuvis turi siekti. Minėdami ne
priklausomybės sukaktį vienin
gai, didingai ir prasmingai pa
rodykime pasauliui, kad moka
me vertinti tai, kas žmogui yra 
brangiausia — laisvę.

Tarp linkėjimų N. Metams no
rėtume ypačiai atkreipti dėmesį

žin, ar ilgai leisis taip prievar
taujama ?

Padangėse ir mūsų planetoj 
ne angelų choras ramina žmo
nes: Gloria in excelsis Deo, et in 
terra pax hominibus bonae vo- 
luntatis! Ne. Jo vietoj atomai 
draskomi negirdėti perkūnai 
trankosi. Keliais šliaužioja 50 
pėdų il'gumo patrankos. Ant 
gelžbetoninių atramų siaubingai 
stiebiasi 90 pėdų tarpkontinen-•" _ ~ ...... ,-iucuiaai peuų LetTĮ

į tuos kultūrininkus — rašyto- (tin'ės raketos. Jų galia nejsivaiz- 
jus, menininkus, muzikus, akto- f duojama. Į erdves šaudomi skrie 

jantieji rutuliai. Kada ir ant kiemus, pedagogus, dvasininkus ir 
kt., kurie sunkioje grumtyje už 
kasdieninę duoną neišleidžia iš 
rankų “arklo knygos, lyros”, ku 
rie jieško lietuviškos kultūros 
kelių, nepaisydami ir nesiekda
mi, kad kas juos pripažintų, įver 
tintų, atlygintų. Jie vaduojasi 
lietuviška sąmone, jausdamiesi 
nešioją lietuvio vardą, dirba ten, 
kur darbininkų maža. Linkime 
jiems nepailsti. Tikėkimės, kad 
jų gretos ne mažės, o vis didės, 
nes šiandien lietuvis sėkmingiau 
siu ir savo tautai naudingiausiu 
būdu gali pasireikšti tik kultū
rinėje sritlyje, atstovaudamas 
lietuviškai krikščionišką genijų.

no stogo suduš — nežinia. Ir 
visa tai besirengiant ateities ka
rui.

Būdavo ir seniau karų, bet to
kių žiaurių, tokių klaikių niekas 
negirdėjo. Kažkur toliau nuo 
miestų ir gyvenviečių susitinka 
kariuomenės, pasimuša ir baig
ta. Laimėta ar pralaimėta. Da
bar, jeigu karas, nebelieka nė 
pėdos, kur nepasiektų žudomo
sios karo priemonės ir siaubas. 
Visur frontas, visur tie patys 
pavojai.

Labai gailėjosi Alfredas No
belis, išradęs anais laikais bai-

Jonas Trlėvs Pirmoji pradalgė

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Ambraziejus Pranciškus 

Kašarauskas, Sibiro tremtinys, 
didelis lituanistikos mėgėjas, mi 
rė prieš 75 metus. Minėdami šią 
sukaktį prisimename kad jisai 
buvo gimęs 1821 m. Telšių aps. 
Mokslus ėjęs Kražių gimnazijo
je ir Varnių seminarijoje. Buvo 
įšventintas kuni'gu 1844 m. Vi
karavo Baisogaloje, buvo filia- 
listu Pajūryje, Telšių mokyklos 
kapelionu. Sukilimo metu buvo 
areštuotas 1864 m. gegužės 6 d. 
ir sekančių metų lapkričio mė
nesį karo lauko sprendimu iš
tremtas į Sibirą, kur gyveno 
Bijske, vėliau — Tomske, apsi- 
rūpindarhas kasdiene duona laik 
rodžių taisymu. Jo rankraščių,

• Prof. Tadas Ivanauskas, .MoUrpus Gustaičio 30 m. 
zoologas, gyvenąs Lietuvoje, šie-i mirti- s sukakties proga prisime- 
met sulaukė 75 metų amžiaus, j narna, kad, jam mirus, prof. V.
Yra gimęs 1882 m. gruodžio 28 
d. Lydos apskrityje. Jau besimo 
kydamas Varšuvos gimnazijoje 
domėjosi gamtos studijomis. Pet 
rapily 1903 m. baigęs gimnaziją, 
tenai įstojo į universiteto gam-

Mykolaitis buvo pasiėmęs sure
daguoti velionies raštus. Pirma
sis tomas buvo Sakalo knygų 
leidyklos išspausdintas — “Mo
tiejaus Gustaičio Raštai”. Deja, 
užėjusi bolševikų okupacija kny

tos-matematikos fakultetą. Dėl ga konfiskavo jos nepasMeidus
studentų riaušių 1905 m. uni
versitetui užsidarius, baigė stu
dijas Sorbono;- universitete Pa
ryžiuje. Grįžęs i Petrapilį, išlai
kė universitetini, i. egzaminus 
mokslo teisėms r a ui i ir iki 1917 
m. vedė mokslo priemonių dirb
tuvę, kurią revoliucijoj metu bol 
ševikai nacionalizavo Grįžęs į

liečiančių Lietuvą susidarė trys Lietuvą jau 1919 m. įkūrė Gam- 
stambūs tomai. Dalis jų buvo tos Tyrimo stotį, kurios rinki- 
išspausdinta “Tautoje ir Žody- niaį sudarė pagrindą universi-
3e •

Jis uoliai rinko tautosaką dar 
prieš “Aušros” laikus, žymėjo
si vietovardžius, užrašinėjo liau
dies papročius, tyrinėjo Lietu
vos gamtą, dalyvavo geologinė
je ekspedicijoje į Papilę (1853), 
buvo Vilniaus archeologinės ko
misijos narys, Kauno Statistinio 
komiteto narys. Šios mokslo 
įstaigos spausdino mūsų lietuvio 
straipsnius. Jis taipgi parengė 
vysk. Valančiaus sumanytai pa- 
ruošiamajai seminarijai botani
kos vadovėlį. Lenkų žurnaluose 
rašė mokslinius straipsnius, įro
dinėdamas, kad lietuvių kalba 
yra seniausia ir tobuliausia, 
mokslui svarbiausia, tad lietu
viams ne tik nedera jos gėdytis, 
o reikia ja didžiuotis.

Ir kitus karštai ragino domė
tis lituanistiniais dalykais, tą 
dvasią besistengdamas įnešti į 
priaugančią kunigų kartą. Jis

sustabdė ir tolesni Motiejaus 
Gustaičio raštu leidimą.

Kun. M. Gustaitis buvo didelis 
tolerantas eruditas, visuemenin- 
kas, taipgi puikus pamokslinin
kas. Lankėsi ir JAV. Tos pat 
Gustaičių kilmės yra A. Šalčiū- 
nienė-Gustaitytė (Kazimiero dūk 
tė), Algirdas Gustaitis (Mykolo 
sūnus), Gražina Krivickienė- 
Gustaitytė (Mykolo duktė), Al
gimantas Šalčius (Kazimiero 
dukters sūnus) ir kt.

• Edv. Turausko straipsnį 
“Ginkluotos kovos pirmtakai iš
spausdino Paryžiuje išeinantis 
Laisvųjų Centro ir Rytų Euro
pos, Pabaltijo ir Balkanų kraš
tų žurnalistų sąjungos organas 
“Le Journaliste Libre”, 1957 m. 
lapkričio mėn.. Autorius, ryšium 
su vengrų sukilimo sukaktimi, 
atiduoda tinkamą pagarbą to su-

lo laimėjimai ir pasididžiavimas, paveikęs ir į A. Baranausko lie 
tuvišką apsisprendimą. Kun. Ka

teto zoologijos kabinetui ir gam 
tos muzėjui. Įsikūrus Lietuvos 
universitetui, buvo pakviestas 
zoologijos katedros vedėju; nuo 
1940 m. dirbo Vilniaus univer
sitete.

1931 metais atliko ekspediciją 
į Braziliją, aprašydamas ją kny 
'goję “Trys mėnesiai Brazilijo
je”. Jo rūpesčiu buvo pradėtas 
Lietuvoje paukščių tyrimas-žie-
davimas. Jis pirmasis pradėjo kilimo aukoms, pnmena, kad 
Lietuvoje organizuoti kailinių ' Lietuvos rezistencija pasireiske 
žvėrių auginimą. Yra išleidęs'labai staiSiu * vieningu budu 
ir tebeleidžia gamtamokslio va- Jau -^l m. birželio d., o, so-
dovėlius bei studijas apie Lietu-1 vietams antrą kartą sugrjzus? 
vos gyvulius ir paukščius. Vie- Lietuvą, toji rezistencija reis- 
nas iš produktyvingesnių šios kgsi Pačiu didyynskiausiu budu.
šakos lietuvių mokslininkų. “Miško brolu*. kovos ?

1 sudarė sovietiniam okupantui 
• Marianapolio mokykloje, j nepaprastai daug rūpesčių ir pri-

Marianapolio krepšinio ratelis vert*? jį užangažuoti ištisas di- 
šiemet iau laimėjo ketverias var vizijas. Deja, toji nelygi Lietu- 
žybas. Komandoje dalyvauja či- vos jaunimo ir lietuvių tautos 
kagiečiai Vidmantas Rapšys ir kova, pareikalavusi 28.000 gy- 
Eugenijus Brizgys. Rungtynių vybių aukų, vyko tuo metu, kai 
rezultatai: Marianapolis 54 — Vakarai dar gyveno “taikaus su 

iliuzijomis ir todėl
išleidžiami. Milionai galvų ir ran 
kų įjungti į tos rūšies darbą. 
Karo reikalams išlaidos kasmet 
didėja, auga. Vis sunkesniais 
mokesčiais apkraunami gyvento 
jai. Daugelis valstybių jau sko
lose paskendusios. O galo vis 
nematyti. Ne vienoj šaly žmo
nės skursta ir kenčia. O kam? 
Vardan ko?

Kai Hitleriui buvo prikaišioja
ma, kad jis pasinešęs į milita- 
rizmą, kad perdaug suvaržė ir 
skriaudžia savo krašto gyven
tojus, tas įžūlusis despotas leng 
va širdimi atrėžė: “Jūsų svies
tas ir riebalai pertirpdomi į pat
rankas ir ginklus. Bet žinokit, 
kad ir patrankos geriausias žmo 
gaus dvasios produktas! Mes 
atsirevanšuosim ir pasaulyje įsi- 
galėsim!”

Ligi šiol žmogaus dvasia te
bėra pavergta. Nekvėpuoja ji 
savaimingu laisvu gyvenimu. Li
gi šiol ji gniaužoma, slegiama.

šarauskas mirė 1882 m mm- St- JoaePh’s HiSh 36i Tourtel-į gyvenimo
lotte High 42 — Marianapolis rampos šviesos nebuvo į ją nu- 
41; Marianaoolis 52 — Watkin- kreiptos.
son School 32; Marianapolis 70 Jauni Lietuvos partizanai sa- 
— Grafton High 48; Mariana- vo didvyriškumu liudijo apie 
polis- 51 — Warren High 46. besąlyginį, totalinį visos tautos

Amerikiečiai domisi Šiluva.

džio 26 d. Tomske, Sibire. (Pla
čiau apie tą įdomų lietuvį gali-1 
ma rasti Lietuvių enciklopedi
joje).

Amerikiečiu žurnalas “Leaves”, Visi, norintieji įstoti į Maria- 
leidžiamas Detroite, kurio redak napolio aukštesnę mokyklą 1958
cijoje dirba Edv. Kubaitis, sa
vo paskutiniuose dviejuose šių 
metų numeriuose rašo apie Šilu
vos Dievo Motina Straipsnyje 
duodami pagrindiniai faktai apie 
Lietuvą, nupasakoiamas Mari
jos apsireiškimas Šiluvoje, 1608 
metais, duodama Šiluvos bažny
čios istorija, aprašomos kovos 
su kalvinistais, plačiai nusako
ma Marijos apsireiškimas Šilu
voje 1608 metais, aprašomas Ši
luvos D. Motinos kulto augimas. 
Įdėta net angliškas tekstas Mal
dos į Šiluvos Dievo Motiną. Ga
le straipsnio pažymima, kad tik 
dėl Lietuvos geografinės pradė- 
ties ir politinių aplinkybių Šilu
vos apsireiškimas nėra pasauly
je tiek išgarsėies, kiek kitos pa-

Grandiozinės statybos, išradimų našios vietos. Straipsnis pailiust 
masės, greičio rekordai, patogu- puotas pačios Šiluvos paveikslo
mų patogumai visose srityse 
degalų smarvė, suodinos alyvuo
tos dulkių nuosėdos. Kaminų 
miškai, tirštų juodų dūmų de
besys, stulpų, vielų užtvaros. Gal 
vatrūkčiais skubančių traukinių, 
bėgiais tankiu tinklu apjuosta, 
suraizgyta žemė. Žmogus kator- 
riškai vejamas ir pliekiamas. 
Aštriais kirčiais čaižo jį valan
dos, dienos fabrikų, dirbtuvių 
viršininkų nirzlus 'nerviškumas 
ir baimė netekti darbo. Žmogus 
apsvaigintas, sumechanintas, ne 
laiku pasenęs ir ligotas.

Nukamuota, pavargusi dvasia 
nejučiomis nusikelia kažkur ki
tur, toliau. Nubrauki kokius du, 
tris šimtus metų ir pažvelgi at
gal — praeitin. Bematant ne
lemtai išnyra klausimai: Ar lai
mingesnis dabar žmogus pasida
rė? Ar žymiai daugiau laimėjo

nuotrauka, seselės Mercedes pieš 
to altoriui paveikslo vaizdu ir 
dar vienu Šiluvos Marijos pa
veikslu. Pažymima, kad Chica- 
goje, Marųuette Parke, yra Ši
luvos Dievo Motinos šventovė.

• In"n Aoe<«vič'fitė, sėkmin
gai baigusi Toronto universite-✓
*ų. buvo i«vvkusi į Heidelbergo 
universitetą metams pasisoecia- 
’izuoti vokiečių ir rusų kalbose; 
:švyko pasinaudodama Vokieti
jos ir.IAV studentu pasikeitimo 
nbni Furopoie būdama aplan
kė Skandinavija llaliią, Ispani
ja. Prancūzių (kur turėjo pro
gos svečiuotis poeto Czeslovo i 
Miloszo šeimoje). Kalėdoms iš
vyko į Anglija. Savo kelionės 
įspūdžius rašo Kanados savait
raštyje “Oakv'lle Record Star”. 
Tš kelionės grįš į Kanadą kovo 
mėnesį.

• Drauge romanų premijos
, “. . . . / komisija uoliai skaito atsiųstussavo dvasiai pasireikšti, sielos i. . , .„ w į konkursą aštuonis romanus,

išgalėmis pasidžiaugti? Net ir|GirdėtJ Rad šiemet esama itin
kūniškai: ar sveikesnis, tvirtės- stiprių veikalų ir net ne vienas

1959 mokslo metais, turi pir
miausiai laikyti konkursinius eg
zaminus. Tie egzaminai bus įvai
riuose JAV miestuose vasario 
15 dieną. Egzaminų mokestis — 
$8.50. Iki vasario pirmos dienos 
reikia kreiptis į: Secondary 
(School Admission Tęst Program, 
Educational Testing Service, 20 
Nassau Street, Princeton, New 
Jersey. Jie suteiks visas papil
domas informacijas. Kandidatai 
bus priimami į Marianapolį pa
gal jų pas* rodymą šiuose egza
minuose.

• Rašytojo diena buvo su
rengta Vilniaus knygynuose. Ra 
šytojai skaitė savo kūrinius, at
sakinėjo į klausimus, platino kny 
gas ir davė autografu^. Dalyva
vo rašytojai: J. Avyžius. A. Balt 
runas J. Baltušis, A. Bauža, A. 
Bieliauskas, K. Boruta, A. Chur
ginas, J. Dovydaitis. P. Gelba- 
kas, A. Gricius, A. Jonynas, K. 
Korsakas, H. Korsakienė, K. Ku 
bilinskas, R. Lankauskas, A. Lio 
bytė, R. Lukinskas, B. Mackevi
čius J. Marcinkevičius, A. Mar
kevičius, K. Marukas, E. Matu- 
zevičius, E. Mieželaitis, V. My
kolaitis-Putinas, V. Mozūriūnas, 
A. Pabiiūnas, A. Pakalnis, A. 
Pocius, V. Reimeris, V. Rudo
kas, K. Saja V. Sirijos Gira, M. 
Sluckis V. Suchockis-Audrona- 
ša, J. Šimkus, P. Širvys, E. Taut 
kaitė, T. Tilvytis, A. Venclova 
ir kt.

• Dr. Tomas V. Žiūraitis, O.P. 
gruodžio 22 d. iš Europos grįžo 
Oxford. Michigan. Jis buvo iš
vykęs prieš maždaug pusantro 
mėnesio į Austriją, Salzburgą, 
apginti savo disertacijos “As
menybės esmė". Gavęs filosofi-

atmetimą sovietinės vergijos, 
melo ir demagogijos. Straipsnis 
baigiamas tokiu posmu: “Ko
vos už laisve aukų solidarumas 
pasiaukojime, ar jos būtų ven- 

I yriškos, lietuviškos, vokiškos ar 
lenkiškos, pasilieka nenuginčija
mas. Tai yra neįveikiamas lais
vės prieš tironija triumfo laidas. 
Negalima įsivaizduoti, kad ver
gija galėtu išeiti nugalėtoja 
orieš kankinių ir kovotojų už 
laisvę krauio kainą ir prieš są
moningi) tautų valią”.

• Pauliaus Jurkaus premijuo- 
tasai romanas Smilgaičių akva
relė jau knygų rinkoje: sutiktas 
su susidomėjimu. Susidarė stam 
bus veikalas, net 522 puslapių. 
Papuoštas trijų sralvų dail. V. 
K. Jonyno aplanku, išvedančiu 
romane figūruojančių tipų gale
riją ir centre — turinčiu lietu
viškos Smilgaičių bažnyčios si
luetą. Knygą perteikiant skaity
tojui aplanke rašoma: “Paulius 
Jurkus nebetęsia toliau žmogaus 
vargo literatūros... Jis kviečia 
mus kartu su juo pasižvalgyti, 
kas yra giedro ir lengvo lietu
viškoje aplinkoje..., pasekti Lie
tuvos kaimo gyventojų nuoty
kius, nors ne giliai tragiškus, 
bet nuostabą sužadinančius ir 
dvasią pakeliančius. Už Jurkaus 
pakvietimą pabūti kartu su jo 
gh-driais personažais bus jam 
dėkingas kievienas šios knygos

j skaitytojas”.
Paulius Jurkus yra kilęs nuo 

Žemaičių Kalvarijos, mokėsi Se
doje ir Telšiuose bei Kauno ir 
Vilniaus universitetuose. Yra re
dagavęs “Ateitį”, dabar yra vie
nas iš “Darbininko” redaktorių. 
Kiek anksčiau yra jo išleistas 
novelių rinkinys “Pavasaris prie 
Varduvos”.

• Edv. Valaičio miško paveiks
jos daktaro laipsnį, jaunas do- lą žiemą, kur prie atšylančios 
mininkonas mokslininkas grįžo upelės atsigaivinti priėjusi stir-

nis tapo? bus vėliau išspausdintas.

į savo nuolatinio darbo vietą: 
Route 2, Drahner Rd., Oxford, 
Mieh

na, atspausdino American Artist 
Group, N. Y. Akvarelių paveiks
las realistinis, patrauklus.
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Velionis prof. K. Vasiliauskas
PROF. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Daine

Iš Lietuvos gauta telegrama, terminiją, pradėjo rašyti moks- 
kad lapkričio 24 d. Kaune neti- lo straipsnius, 
ketai mirė žymus lietuvių moks
lininkas, ordinarinis profesorius 
ir L. Mokslo akademijos narys] Pirmas žymiausias jo darbas
dr. Kazimieras Vasiliauskas. Mi-i buvo “Apskritimo būdas staty- 
rė trumpai pasirgęs plaučių už-1 bos statikoje”, spausdintas Tech 
delgimu, nors visą laiką buvo nikos fakulteto organe “Tech-

Jo mokslo darbai

sveikas, nieku nesiskundė, tik 
šiemet išėjo į pensiją, sulaukęs 
garbingo 78 metų amžiaus, ne
nutraukė pedagoginio ir mokslo 
daitoo per 50 metų Neapleido 
Lietuvos per abudu pasaulinius 
karus, per v’sas revoliucijas ir 
okupacijas. Išmokslino kelias 
Lietuvos inžinierių kartas, o jo 
vadovėliais ir mokslo darbais 
naudosis dar kelios kartos.

Kazimieras Vasiliauskas bu
vo gimęs ūkininko šeimoje Pa- 
beržėlių kaime, Baisogalos vals
čiaus, Šiaulių apskrities. 1879 
metų kovo mėn. 17 d. Uždirb
damas pragyvenimą pamokomis 
ir vasaros darbais, prasimušė 
per gimnazi ją ir Rygos Politech
nikos institutą, kurį baigė 1907 
metais statybos inžinieriaus dip 
lomu Rv^oie vedė Mariją Gied
raityte vvriausia žinomos lietu
viu ^bendruomenėje Giedraičių 
šeimos dukterį. T5A.ivrino prražia 
šeimą — ’u sūnus ir dvi dukte
ris.

Kelių erg'»niz • v'me ir 
intit eesjtefe.

Pradėjęs specialybės dr^ba 
Vilniuje pas inž. P XTileišĮ kartu 
mokvtoiev" ere!ež‘nkelių techni
kos mokykloje ■'<liru statė Dzū 
kijoje plentu” Sus’kū’n’s nepri
klauso Lietuvai, K Vasiliaus 
kas aktingai d&tyvavo Plentų ir 
Vandens Keliu valdybos organi
zavime: <:ai valdybai vadovavo 
pr<Jtf. J ortas Šimoliūnns Ka; pra
dėjo veikti Aukštieji Mokslo kur 
šiai, K. Vasiliauskas dėstė juose 
mechanika ir statybos statika 
nuo 1920 ligi 1922 metų. Stei
giant Lietuvos universitetą 1922 
metų vasario 16 d., iis skiria
mas į Technikos fakultetų bran
duolini docento titulu. To fakul
teto dekanu buvo paskirtas prof. 
P. Jodelė, o K. Vasiliauskas ėjo 
fakulteto sekretoriaus pareigas 
per 5 metus. Jis pirmas įrengė 
statybos medžiagų bandymų la
boratoriją, gavo iš užsienio svar 
blausias mašinas, dėstė ir tobu
lino medžiagų atsparumo ir sta
tybinės statikos kursus. Visas 
pasišventęs vien universiteto

nika” ir išleistas atskira knyga 
1927 metais. Nuo studentavimo 
laikų jis mėgino realizuoti auto
matinių staklių idėją: 1914 me- 
'iis karas sutrukdė jam gauti 
savo išradimui patentą, nepa
vyko jo įvykdyti siauruose mū
sų pramonės rėmuose: dabar ta 
pati idėja plačiai taikoma visa
me pasaulyje, panašiu principu, 
su skylėtomis kortelėmis (puch 
-card).

Per dešimtį metų nuo Lietu
vos universiteto įkūrimo beveik 
neturėjome savų lietuviškų va
dovėlių dėl kalbos ir kitų sun
kumų. K. Vasiliauskas varžėsi 
leisti savo paruoštą kursą, bijo
damas netobulumų. Jis pasiryžo 
išleisti “Elementarinį medžiagų 
atsparumo kursą” Augštesnio- 
sios Technikos mokyklos moki
niams kuriems jis dėstė tą kur
są per daugelį metų. Tuo geru 
vadovėliu naudojosi ir universi- 
f,->o «ųv.drntai kol buvo išleistas 
na j j 3 r. kursas studentams. 

Fakulteto dekanas

jo gerumą. Karštų ir kartais 
šiurkščių ginčų fakulteto tary
bos posėdžių metu dekanas nu
duodavo blogai prigirdįs ir ma
loniai šypsojosi. Dėl to jis buvo 
visų mėgiamas ir gerbiamas. Jo 
pastatytas gražus medinis na
melis Aukštosios Fredos Tech
nikos prospekte pasidarė cent
ru kurį mielai lankė ne tik arti
mi kaimynai, bet ir daugelis Kau 
no šviesuomenės. Ramų ir kū
rybingą gyvenimą sudrumstė tė
vynės nelaimės. Vyriausias sū
nus. karininkas, okupantų nu
siųstas į “Stalino karo akade
miją”, negrįžo. Likimas nubloš
kė kitą sūnų ir dukterį su šei
ma už okeano; dabar jie bent 
susijungė Chicagoje. Tik viena 
dukrelė liko vargti su tėvais Lie 
tuvoje per tuos žiaurius pokari
nius metus.

Prof. K. Vasiliauskas didžiai 
nusipelnė Lietuvai ir lietuvių 
tautai, organizuodamas techni
kos mokslą, ruošdamas gerus 
Lietuvos inžinierius ir turtinda
mas mūsų technikinę literatū
rą. Jo vardas negali būti užmirš
tas. Ypatingai atjaučia nuostolį 
velionies mokiniai, kolegos, kai
mynai ir bičiuliai: visi jie reiš
kia nuoširdžią užuojautą liku
siems jo šeimos nariams ir ypa
tingai — Lietuvos mokslui.

KRONIKA
• A. Merkelis paruošė spau

dai plačią Vinco Kudirkos mo
nografiją ir baigia knygą apie 
Vydūną.

• A. Landsbergis priimtas na
riu į tarptautinę rašytojų orga
nizaciją — P. E. N. klubą. Šiuo 
metu jis dirba prie dviejų dides
nių naujų veikalų. Neužilgo Chi
cagoje numatoma pastatyti jo 
kūrinį “Vėjas gluosniuose”.

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

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

patarnavimas.

ATLAS FUELCo.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

• I)ail. Ant. Rakštelė savo ka-1 • Poeto sveikinimas. Balys • Lietuviški Rytprūsiai. LI-
lėdiniams sveikinimams panau- Auginąs švenčių proga iš Cleve- TUFILMAS bendrovės gamina- 
dojo savo itin spalvingą kūrinį1 ....... mas lietuviškas filmas "Lietuva
— vaizdą lietuvaičių, apsirengu- Pando atsiuntė tokį eiliuotą svei- — Europos nugalėtoja” laikinai 
šių tautiniais drabužiais, puošian kinimą kultūros priedo redakto- yra bemaž sustojęs, kadangi fil- 
čių vainikais lietuvišką kryžių riui: “Per Kalėdas, kasdien Nau- muotojas ir garso taikytojas 
-koplytstulpį prie medžio. Vaiz- juos Metuos/ Te Dievulis negai-l baiS*a universitete filmavimo fa
das labai šiltų, savų sp aivų.

• Dail

" i 1925 metų K. Vasiliaus- 
1 aš buvo ekstraordinariniu, nuo 
1932 metų ordinariniu Vytauto ( 
Dužiojo universiteto profeso
rium. Nuo 1927 ligi 1935 metų, 
iis buvo išrenkamas Technikos 
fakulteto dekanu. 1932 metais į 
jis dalyvavo II Tarptautiniame 
Taikomosios Mechanikos kongre; 
se Stockholme ir pateikė refera- Į 
tą apie Clapeyrono metodo tai
kymą santvaroms skaičiuoti. Vi
so jis paruošė ir išleido kelioli
ka rimtų ir svarbių mokslo dar
bų. Būdamas nepaprasto kuklu-1 
mo žmogus, jis nepasiryžo įteik- j 
ti Technikos fakultetui savo pa-l 
rašytos ir išleistos disertacijos: 
nnraliau Statybos fakultetas pri 
pažinu jam už jo mokslo dar
bus inžinerijos daktaro titulą, 
nelaukdamas disertacijos. 1941 
metais jis buvo paskirtas L. 
Mokslo akademijos tikruoju na
riu. *.

Visų mėgiamas ir gerbiamas

Visi, kam teko su velioniu su
sitikti, stebėjosi retu jo širdies

OO XXXXXXHX>00000-0-000000000 

NAUJAI ATIDARYTAS

PARAPACK INSTITUTAS
Išbandyta priemonė prieš arthrltia 

ir reumatizmo skausmus.
Skambinti — PRospect 8-4756 

OLGA SAKALAUSKAS
O(X><X>OO(K><K)OCK><><>OO(K><X)OO<>0

DAILYDfi • KARPENTER
Dirbu Jvairtus pataisymus ir per

tvarkymų darbus, naujus garažus. 
Taip pat dažymo darbus.

JONAS PAPKEI U CKA 
4552 So. Western Avė. 

LAfayette 3-4526

I,---*

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis*,r*

8245
CNICAGO SAVINGS &

S. Westem Avė.,
LOAN ASSN.

Chicago 36, III

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

SRANE SftVINGS 0 LOAN ASSN.
255S W 47th St., Chicago 32, III

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S Halsted St.,______________ Chicago 8, 111.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1R0G S Halsted St., Chicago 8, III.

kultetą ir dėl to neturi nė kiek 
laisvo laiko kitiems reikalams. 
Minėtame filme pabrėžiamas Ryt 
prūsių lietuviškumas. Filmo ruo- 

vėjų piktų,/Kad ilgai dar mus , šimas vyksta Los Angelės, Ca- 
šviestumei Tu!” lifornijoje.

Ii sveikatos!/ Ir ant žydinčios 
Savo dieviškuVyt. Jonynas Kalė- žemės takelio/

doms nupiešė originalią korte- žvakelę/ Teuždengia
lę išleistą JAV-se. Dešinėje, pa- ę/ įcuzotngia
aukštinime, matosi Šventoji šei
ma, vidury — po Betliejaus žvai
gžde — trys karaliai, kairėje — 
jų kupranugariai. Eile spalvotų 
teptuko brūkšniu išgauta ryški 
ir jauki kalėdinė nuotaika.

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

Iš stoties WGES 1390 k. kasdieną, 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:16 v. ryte, ir kas pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENI Iš radijo stoties 
WOPA 1490 k. ir EM 102-3 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Maplewood Avė.. CTileago 29

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(IncorporatedJ

EDVARDAS (JUS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrgir.ia 7-2481

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą,. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1 562 nuo 2 iki 9 vai. p.p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Rez. tel. GRovehill 6-6503
Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfleld Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta.

nuo

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 0:30-8:30 
vai. vak. Trečlad. ir šeštud. 1-4 vai. 
popiet.

Tel. ofisu ir buto: OLynipic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th St~ Cicero
Kasdien 1-1 vai. Ir o 8 vai vak 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofl j telef. LAfayette 8-1218, jei 
neatsiliepia. Šaukite KEdzle 1-3888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Kasdien popiet nuo 12-2:80 v.VAIVok ptwm antr ketvlrt 8-8:80 

Trečlad tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
Gydytoja Įy t'birurgė' 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
NPECIALISTft

1166 South Weatern A venų*
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad. antrad., ketv ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v — 8 vai vakare Trečlad. nuo 
II vai. ryta — J v. p. p. Šeštad 11 
vai ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1 ISA 
Kcs. tel. WAlbrook 5-3765

darbui, jis išvystė pirmąją fa- Į 'gerumu ir būdo švelnumu: ne be 
kulteto katedrą, kūrė technišką to, kad studentai išnaudodavo

PLANUOKITE KITŲ METŲ
ATOSTOGAS JAU DABAR

Pasiruošę išanksto, gausite didesnį pasirinkimų 
kelionės priemonių ir būsite ramūs, kad nuvyksite 
i pasirinktų vietų.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, INC. parūpina ne
tik kelionei biletus, lėktuvais, laivais, traukiniais ir 
autobusais, bet taip pat organizuoja ekskursijas į į- 
domesnias vietas Amerikoje, Kanadoje, Meksikoje, 
Pietų Amerikos valstybėse, Europoje ir kitur.

Ateinančiais metais organizuoja didžiulę eks
kursija j Liurdą ir kitas šventas vietas.

informacijų Ir kelionės dokumentų sutvarkymoDėl pilnesnių 
kreipkitės |:

Seghetti Travel Bureau, Ine.
2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

Chicago 8, III. T.lef. YArds 7-3278-3279

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis. 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”.
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, sav.

2641 West 7Ist St. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų telef. WAlbrook 5-5934

0įvidcO<^ą

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

9E NOROVt

038 Archer Avmm Tel. la3-67j» 
AUGUST SALDOKAS Prsrld

"T-

PEOPLES HARDWARE 8£ PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai
Dažai, Alvva, Stiklas. Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai*
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 34139

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chicagch Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų naėumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, aug&tą dividendą, bet ir daugeli kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
4š gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

ttdars: pirmadieni nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadieni nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortlio|M-daM - l*rot<-zistas 

A paratai-Protezai, Med. ban
dažai. Speo. pagalba kojoms

(Arch Supportu) ir 1.1. 
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
ORTHOPF.DMOK TECHNIKOS LAK. 
2850 VV. 63 rd St., Chicagc 29, III.

Tel. PRoeiMHt 6-5U64

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujau adresas: 4250 W. 68rd St 
Ofiso teL REliance 6-4410 

Keafal. telef. GRovehill. 6-0617
Valandos: 1-8 p. m., 8-8 p. m. 

Penktad. Uk po pietų.
Trečlad. ir keštad pagal sutarti

Ofteo tel. CLlffslde 4-2896 
Realdeiicljoe: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v vak
4«štad nuo " iki « vai.. tšskyr sek

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

Vai kasd. 12—4 
Tel. CKntral 6-2294

5003 West tėtfi Str., Cicero 
O kasdien 5-8, šeštad l-l vai 

Tel. TOwnhall 3-0969 
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

RezldL tel. HEmlock 4-7O8O

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai vak.

DR. ANNA BALIUNAS
KTU. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue
vai kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai 
vak Šeštadieniais 10-i vai Trečta- 
rtlenlals uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonas: PR 6-3329 
Res tetef. VVAlbrook 5-6076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVKlbrook 6-3048

Vėl. ofiso HE. 4-5849, rez HE. 4-2324
0R. PETER T BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street

^al Pirm ketvlr., penKt 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarti, 
wekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenue 
Chicago 29, UI 

telefonas REpublic 7-4900 
Rezidencija: GRovehill 6-8161 

Pasimatymai pagal sutarti

DR. T.
GYDYTOJAS

DUNDULIS
IR CHIRURGAS

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė kampas)
Nuo gruodžio 19 iki sausio 2 d. 

atostogose

DR. JULIJA MONSTAVIilUS
GYDYTOJA IR CHTRURGt 

Office: 10748 South MJohlgan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v-. Jkt 9 v. vl.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

lšsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 6-6766 
Buto -- BEverly '8-8948

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2745 Weet 69th Street
(priešais 8v Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. I. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whlpple Street

(Arti Archer Are.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12: 8—8f 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4949.

Namą —. CEdararest 3-7786

4157 Archer Avenue
Oftao va.1 • nuo 9-4 Ir nuo 6-8:89 v. 
vak šeštad ienlate nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečladlenlate pagal sutarti
Ofteo tel. VTrglnla 7-0036. 

Reatdend Joa teL BEverly «-M4t

Ofteo HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ilgą 

2454 West 71at Street
i 71-oe ir Campbell Avė. kampea) 
Vai.: kasdien 1—f ir 6—8 vai. vak. 
šešadleniate 1—4 p p. Trečladlenlate
utždarvta

Tel. ofiso PR 6-8888, rea. HE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 68rd Street

vAl. kaadlen nuo 2—4 p 9. ir 7:1» 
'kl 9 vai Trečiad Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 0-1596
□R. ALDONA JUiKA

AKTŲ LIGŲ SPECIALISTO 
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: 9—12 ir 1—v v. v. pa<ai
■nsitarlmą Išskyrus trečiadienius 

2422 W, Marąuettc Road
Ofiso Ir tilto tel Ol.ympte 9-1961

DR. P. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Conrt, Cicero 
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad

ir Aeštaš ttfe 16—19 v«4.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų igos)
Ofisas ir ree.: 5100 8. Western Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 9-MT' 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v v.. Antr. 
Treč ir Penkt 6-9 vai. vak., Šeštad 
2-4 vai popiet ir sulig susitarimu 

Tel. ofiso HE 4-3123, rez. GIb. 8-6198
DR. V. P. TUMASONIS

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

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

Telefonas GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
LIGOS

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

Šeštadieniais ,nuo 1—4 p. p.

TeL ofteo PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9460

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. ii nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik wnMitams

Tel. ofteo VIctory 9-1581
Rez. VIctory 2-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

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

DR. VLADAS PRUHSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien S—7 vai. vak. Šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofteo tel. VIctory 2-1484. Resld. 2417 
W. 62nd 8L. tet RenabUo 7-8818.

Ofteo telefonas — RTahop 7-9526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue 
(Kampas Kedsle Ir Archer)

VAU. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 ♦ 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofteo PR. J-6446, rea. HE.4-8160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weat Marųuette Bd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 8 Iki 8 yu 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofteo OA. 6-0267, rea. PR. 6-6666 

Rezld. 6600 8. Artealan Avė. 
VAL 11 v. r. Iki 8 n. p.i 6—7 v. v.

DR. J. RIMDZUS
1428 Broadway, Gary, Indiana

Vai.: pirm. 3-8 v. vak., šešt. 10-12 
vai. prieš ptet. Kitu laiku pagal su
sitarimą. Tel.: Offlcs Gary TUrncr 
8-9902. Rea. Ch-go Blahop 7-5833.

UHIROPRAUTOR

OR. ZIGMAS RUDAITIS
MPEG. (IHIRURGINEN IR 

ORTOPEDINtS LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais Sv Kryžiaus ltgontn* 
Telef. REpuMIc 7-2290 

V AL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 8:00—8:00 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečlad lt
kitu talku susitarus telefonu

DR. ANT. RUDOKAS, Opi 
Tikrina akte Ir pritaiko aklntns. 

keičia stlklns Ir rftmns 
4456 8. Oaiifornla Ava. .TA 7-788)
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už- 
in.rvts \ 1A rvtn liet • n r

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182T 

Pritaiko akintu. 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Wrat 85th Street

Ųal nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8. tr* 
čted. nuo 10-12. penktad. 10-2 lt 
teštadlente.le nuc iki ? vai p.p

DR. S. YAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimą, kurt. 

yra priežastie gaivoe skaudėjimo be) 
evalįrimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atital.au trumparegyste Ir tollregys 
tę Prlrenku teistnsral akintas Vis' 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausiu, 
trūkumus. Speciali atyda krelnlams 
I mokyklos valkus

4712 South Aahland Avė. 
Tel. Y Arda 7-1878 

Vai 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:84 
Itrt 4 vai. Sekmad Ir treč uždara

Atital.au
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Hollywoodo miražas ir tikrove
Pasikalbėjimas su Rūta Kilmonyte apie Hollywoodo 

filmų meno pasaulį

VYTAUTAS A. BRAZIULIS, Cleveland. Ohfo\. t 4

Laisvieji lietuviai susidomėję darbu yra patenkinti mūsų me-
no vadovai. Kai gerai sekasi, tai 
norisi daug dirbti ir siekti dar 
didesnio pasisekimo, — pasakė

stebi jaunos lietuvaitės Rūtos 
Kilmonytės žingsnius į Holly- 
woodo filmų bei televizijos me
no pasaulį. Mūsų tautiečiai nuo-i šypsodamosi Rūta.
širdžiai džiaugiasi Rūtos kiekvie
nu nauju laimėjimu, taip pat di
džiuojasi, kad ji pilkųjų šešėlių 
ir spalvų meno Babilone reiškia
si kaip tikra lietuvaitė. Rūta 
Kilmonyte visur ir visada, kai 
yra reikalas, pasisako, kad ji 
yra lietuvaitė, kad josios tėvų 
gimtasis kraštas yra Lietuva, 
nūdien kenčianti po komunisti
nės Rusijos tironijos sunkia ver
gijos našta. Toksai Rūtos Kil
monytės aiškus tautinis apsis
prendimas mus džiugina ir jau
dina: juk ji yra gimusi ir už
augusi po svetimu dangum, iš
simokslinusi svetimose mokyk
lose. Įžengusi į filmų meno pa
saulį, nuo savo tautybės ji ne- 
nutolo, priešingai, ta savo kilme 
didžiuojasi, namie ir svetur, kur 
tik yra lietuvių, kalba gražia 
savo tėvų lietuvių kalba! 

Susitikimas Clevelande

Jūsų bendradarbis tą taurų 
Rūtos Kilmonytės lietuviškumą 
patyrė asmeniškame pasikalbė
jime, kai reta viešnia iš saulė
tos Kalifornijos, skrisdama drau 
ge su savo tėvais, televizijos bei 
ekrano filmų reikalais į New 
Yorką, pakeliui porai dienų bu
vo sustojusi Clevelande, Ohio, 
ir čia, Ąžuolų okteto kvietimu, 
gražiai talkininkavo kaip gabi 
bei sąmojinga pranešėja jųjų 
koncerte.

Clevelando tautiečiai, o su jais 
ir šio rašinio autorius, buvo su
žavėti Rūtos Kilmonytės nuo
širdžiu paprastumu, kuris iš ši
tos jaunutės, dailiai nuaugusios, 
gražios geltonplaukės mergai
tės, dvelkė ne tik scenoje kon
certo metu, bet taip pat ir as
meniškuose pasikalbėjimuose. 
Rūtą Kilmonytę būtų galima api
būdinti šiais žodžiais: lietuvaitė, 
su tik lietuvaitėms būdingu kuk
lumu bei nuoširdumu, tomis gra 
žiausiomis lietuvaičių būdo sa
vybėmis, kurių, deja, pradeda
me pasigesti mūsų naujųjų atei
vių dukrelėse...

Rūta Kilmonytė, viešėdama 
Clevelande, nors ir būdama la
bai užimta miesto įžymybių lan
kymu bei viešnagėmis pas nau
jus pažįstamus rado galimybę 
priimti Jūsų bendradarbį ir ma
loniai atsakyti į jai pateiktus 
klausimus. Mūsų pasikalbėjimas 
sukosi apie Hollywoodo filmų 
meno pasaulį bei josios darbą 
jame. Jūsų bendradarbis buvo 
sužavėtas Rūtos Kilmonytės gra 
žia lietuvių kalba, taip pat nu
stebintas josios visapusišku iš
silavinimu bei pažiūrų platumu, 
tomis augšto inteligentiškumo 
savybėmis, kurios jos amžiaus 
mergaitėms nėra būdingas...

r

Kas lemia pasisekimą 
Hollywoode

— Mums žinoma, kad HoUy- 
woode vyksta didelės varžybom 
dėl pirmenybės ir “žvaigždžių” 
garbės. Pasakykite, kurie veiks
niai lemia artisto kopimą į augš- 
tumas, kur pasiekiama artistą 
viliojančios “žvaigždės” garbe 
ir garsas?”

Rūta akimirkai susimąstė ir 
vėl greit kalbėjo gyvai:

— Hollywoode artisto pasise
kimą nulemia ne tik įgimti ga
bumai, bet ir įtemptas darbas 
o dažnais atvejais ir atsitiktinė 
laimė. O atsitiktine laime mes 
suprantame: gerą, įgimtiems ga
bumams bei būdo savybėms ati
tinkamą filmo vaidmenį, kurį 
gerai suvaidinus artistą iš kar
to iškelia į filmų meno Olimpą. 
Tiesą pasakius, sunku nuspėti, 
kur tos augštumos prasideda ir 
kame jos baigiasi, bet mes jų 
siekiame...

8 kartai ekrane, 100 — 
televizijoj

Rūta Kilmonytė
Dalyvaus ALRKF Jaunimo stovyklos ruošiamame koncerte 
Chicagoje, kovo mėn. 2 d., Marijos Augšt. mokyklos salėje.

kai kalbėti? Mieli tėveliai! Jie 
su manim kalbėjo tik lietuviškai 
nuo mano gimimo dienos, mes 
kalbame gimtąja kalba namuose 
ir visur, kur tik yra lietuvių. My

KRONIKA Sporto Žinios, leidžiamos Fi-

lėdama savo tėvelius ir savo gim ■ Nr. 13 rašo: Lietuvių
tą kalbą, aš pamilau ir visus lie- Rašytojų dr-jos pirmininkas B. 
tuvius bei mūsų visų tėvynę Lie-1 Bakrauskas prisiuntė pinigų ir 
tuvą! Su dideliu malonumu aš į Paprašė A. Liutkų rūpintis su- 
pareiškiu kad tokių puikių, nuo- tvarkyti 1952 m. gruodžio mėn. 
širdžių ii- vaišingų žmonių, kaip m*rus*° J. Savickio kapą, kuris 
lietuviai, aš niekur nesu sutiku- ^ra R°cluckrune Cap Martin

. . „ . , , , zinio Auklėjimo ir Sporto komi-
• Jurgio S.Uck» lapM, Ir pa- teto (Faskas) giaurės Anlcrik0.

Paryžiuje leidžiamas pr,dėjo eiti gruodžio mėnesi, 
laikraštis •‘PraiNŪzųos Lietuvių rr„,s„ n„^eri, ,n,„ia.

piu, iliustruotas mūsų siportinin- 
,’ni ir ūi žs’dvnių nuotraukomis. 
Duodami Fasko n^pn^š’mai spor 
to įvykiu aprašymai, sportinės 
žiinos iš Lietuvos šachmatų sky 
rius. lietuvi*ko sporto žinios iš

dėlto, kad į jį yra nukreiptos 
visų akys ir ausys. Visos Holly- 
woodo esamos ar tariamos blo
gybės spaudos išpučiamos iki 
baubo, tarsi ten viskas skęstų 
blogybių liūne. O teisybė yra to
kia, kad ir Hollywoode, kaip ir 
kitur gyvena ir dirba daug stip
rios moralės žmonių. Pasimeta 

'tik silpnesnės valios žmonės, o 
tokių juk visur yra ?

— Nesu tikras, bet man atro
do, kad Jūs, miela Rūta, savo 
artistinį kelią filmų mene pradė
jote Wamer Bros studijoje “Sep 
tyuių brolių ir septynių sužadė
tinių” filme prieš kelerius me
tus. įdomu būtu patirti, kuriose 
studijose ir kuriuose filmuose 
Jūs dirbote ir dabar dirbate?

— Nuo pirmos dienos, kai aš
patekau į filmų pasaulį, Warner| gyvenimišką tikrovę?”

Vaidinant neigiamus 
charakterius

viso pasaubo. Lridinvs grynai
kapinėse (Pietų Prancūzijoje, ne
toli Menton). Kapas bus sutvar-j -a Edy gnla,tia 133n So 51 
kytas Lietuvių Rašytojų dr-jos Aye c-.prn 50 pi . adrninistruo 
vardu iš skirtos premijos už J.
Savickio veikalą “Žemė dega”.

si, nors iau esu apkeliavusi pla
taus pasaulio nemažą dalį! No
riu aplankyti visus šio krašto 
lietuvius ir keliausiu visur, kur 
tik mieli tautiečiai pareikš pa
geidavimą, kad juos aplanky
čiau! Esu lietuvaitė tokia būsiu 
ir visada. Kai svetimi žurnalis
tai manęs paklausia, koks mano 
vardas, aš išdidžiai atsakau: “Aš 
esu lietuviška Rūta!” Siekiu ir 
sieksiu savo meno augštumų ir 
tikiu, jofž su tėvelių rūpestinga 
globa ir Viešpaties Dievo pagal
ba pasieksiu laimėjimo. Pasiseki 
mo aš siekiu ne sau vienai: aš 
noriu suteikti garbę savo myli
miems tėveliams, visiems lietu
viams ir Lietuvai! Noriu būti ge- 
ra ir pasistengsiu tokia būti vi-; 
sada! — šiais tvirtais žodžiais i 
Rūta baigė įdomu ir nuoširdžiai 
atvirą pasikalbėjimą.

Pasikalbėjimo metu dalyvavo ; 
ir Rūtos tėvai, Juozas ir Mari-1 
joną Kilmoniai abu kukhūs ir 
nuoširdūs, kaip ir jųjų gabioji ! 
dukrelė Rūta. Abu Kilmoniai v- 
i'a kilę iš Antrųjų Bakančiškiu 
kaimo netoli Daugų, dzūkai ir 
nuoširdūs lietuviai. Kilmoniai sn 
vo gražų gimtąjį kraštą apleido 
1928 m. ir išvyko į Kanadą, Mon 
trealį, o iš ten 1948 m. atvyko

Jautomis žiniomis tenka labai

ja — Stefa Juodvalkytė. 1247 
Bender Sr„ East Cleveland 12. 
Ohio USA.

apgailestauti p. Koch nesimpa- e apy.arflQS auggt y.
tiską elgesj kurj, — kaip stam- timnistinėsa mokvklose mokosi 
blausia paveldėtoja a.a. J. Savic- 336 mokin,ai; lituanistinėse kla- 
kio palikimo — pardavė rašyto
jo knyjas, žurnalus, laikraščius, 
korespondenciją popieriaus pirk 
liams, kurie viską sunaikino. Ne 
žiūrint ddieliii prof. G. Matore 
pastangų, nieko nepavyko išgel
bėti.

Patiriama, kad a. a. J. Savic
kio namas jau parduotas”.

s’Tse — 611; šeštadieninėse mo
kyklose — 112; iš vis,o lituanis
tikos mokosi 1,059

• Amerikos L’etuvių Bendruo 
menės centro valdybos biulete
nio Nr. 9 išėjo prieš pat Kalė
das. Spausdinamas jau spaustu
vėje.

meilė ir rūpestinga globa, kuri 
sudaro manos moralės stipry
bės šaltinį. Aš esu nuoširdžiai 
tikinti katalikė ir tvirtai tikiu 
Viešpaties Dievo- pagalba, kuri 
sergsti mano gyvenimo kelią. 

Religija Hollyvvoode

— Malcnu patirti, kad tikėji
mas Jūsų dvasiniame gyvenime 
vaidina lemiantį vaidmenį! Įdo
mu būtų patirti, kaip laikosi Hol
lyvvoode Jūsų bendradarbiai ka
talikai?

Pradėkite taupyti šiandien; turėsite rytai!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje iiett’yiškoje 

ištaigoje BRIGHTON SAVINGS AND 1,0 AM!
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 0į

BRIGHTON SAVINOS AND IftAN ASS’N f
407! Archer Avė., į vakarus nuo Calilornja Avė. &

CHARLES ZEKUS, Sekretorius ™

OFISO VALANDOS: (p!
Pirmadieniais, antrad., penktad. ir šeštnd. 9 v. r. iki ! .30 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Ketvirtadieniais 9 vai. rv- IKI 
to iki 8 vai. vak.

į JAV; iš pradžių ?yveno New
„ . ... ., „ Jūs1 tlcsa- Akėjimas ma- Yorke vėliau persįkėl5 j
tarf ■MMlĮM*, paklydimo pavo- „o dvasiniame gyvenime yraik-1 Kaliforniįon ten įsi-

kurdami visam laikui. Abu Kil- , 
moniai, būJami paprasti žmonės 
ir be augštųjų mokslų, savo tvar ; 
kingu gyvenimu ir darbštumu j 
yra gerai įsikūrę ir savonf.s pas 
tangomis išauklėjo bei išmoks-. , 
dukrelę Rūtą sąmoninga lietu- ’ | 
vaite, kuri tikrai daro garbę ne 
tik tėvams, bet ir visiems lietu-

— Iš Jūsų atsakymo aiškėja,

jus vistik sudaro grėsmę. Saky
kite, ar vaidinant neigiamus, že
mai puolusių žmonių vaidmenis, 
vaidybiniai išgyvenimai neturi 
neigiamos įtakos į vaidinančių

Dirbu daug

Kai paklausiau, kaip Rūtai se
kasi darbas filmų meno Babilo
ne, ji atsakė su jai būdinga pa
trauklia šypsena, kuri šviečia jo
sios veide, žydinčios jaunystės 
judrumu:

— Ekrano ir televizijoj filmų 
darbą aš mėgstu ir juo esu la
bai patenkinta. Dirbu daug ir 
nūdien jaučiu, jog savo darbą 
gerai žinau, šitą žino ir mano 
darbo vadovai: jie mano pas
tangas vertina teigiamai ir aš 
artistų šeimoje esu nebe atsitik
tinė,. bet pastovi jų bendradar
bė — artistė. O mūsų darbe tai 
reiškia labai daug.

Rūta, kalbėdama apie savo 
darbą, pabrėžė, kad ekrano ir 
televizijos .artisto darbas esąs 
sunkus ir varginantis nes fil
mų gamybos metu, su visokiau
siais paruošiamaisiais darbais, 
prisieiną dirbti nuo 4.30 valan
dos ryto iki 7.00 valandos va
karo!

. — Mūsų darbas mus gerokai 
išvargina! grįžę į namus tegal- 
vojame tik apie poilsį, bet nuo-

Bross studijose esu vaidinusi i 
aštuaniuose filmuose ekranui ir 
apie šimtą kartų televizijai. 
Prieš išvykdama į Jūsų mielą 
CIevelandą, baigiau darbą tele
vizijos filme “Maverick”. šiuo 
metu turiu daug darbo su dide
lio masto filmu ekranui “Wit- 
ness for the Prosecution”, kurio 
vieną žymiausių vaidmenų vai
dinu aš su Martene Dietrich, Ty- 
rone Power ir Charles Laugh- 
ton. Tą filmą baigiame. Lygia
grečiai dirbu su Natalie Wood 
ir Gene Kelly kitame filme — 
“Marjorie Morningstar”. Dartjo 
turiu daug ir tik retkarčiais ga
liu atsikvėpti ir kur nors išvyk
ti. Taip ir šį kartą, pasitaikius 
laisvesnei progai, vykdama į 
New Yorką filmų bei televizijos 
reikalais, lankau CIevelandą ir 
tėvelių pažįstamus New Yorke, 
o iš ten porai dienų užklysime 
į Montrealį, Kanadon, aplankyti 
mano gimtinę ir ten gyvenan
čius mūsų bičiulius. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų tarpšventį aš su 
savo bendradarbiais Linda Dar- 
nell, Peggy King ir Johnny 
Grant skrisime j Europą ir Šiaur 
ryčių Afrikos pakraščius JAV 
bazių karius lankyti. O paskui? 
— vėl nebaigiami darbai... 

Moralė Hoilyvvoode

Paskui mūsų pasikalbėjimas 
pakrypo apie Hollywoodo filmų 
pasaulio moralinę aplinką. Aš 
pastebėjau, kad apie Hollywoo- 
dą amerikienės spaudos pusla
piuose rašoma arba perdaug 
šviesiomis, arba perdaug tamsio 
mis spalvomis, ypač apie mote
rų giminę. Kai aš paklausiau 
Rūtą, kiek tuose raštuose yra 
tiesos, ji tvirtai pareiškė:

— Jūsų klausimas įdomus, o 
mums, dirbantiems Hollyvvoode, 
neslepiamai jautrus, nes visa, 
kas neigiamai atsiliepiama, lie
čia mūsų žmogišką garbę. Ne
galiu paneigti mūsų Hollywoodo 
neigiamų reiškinių — pasineši- 
mo į alkoholį su iš jo išplaukian
čiomis blogybėmis — moraliniu 
smukimu šeimų nesamtaika, len
gvapėdiškomis vedybomis ir to
kiomis pat skyrybomis. Tačiau, 
mano įsitikinimu, tokių blogybių 
Hollywoode yra nedaugiau, o 
galbūt net mažiau, kaip ir kituo
se Dėdės Šamo miestuose. Hol-

vargį nusveria pasitenkinimas, lywoodas garsėja savo blogybė- 
kai jauti, jog sekasi, o mūsų I mis daugiau negu kiti miestai

— Tiesa kad Hollywoode la
bai lengva paklysti, ypač jau
niems žmonėms, tiek vyrams, 
tiek moterims. Tokius klysteke- 
lius sudaro Hollywoodo filmu 
meno paskirtis: ten juk sutelkt’ 
ivairių rasių bei tautų ir įvai
riausių tikėjimų bei papročių me 
niškos prigimties žmonės, kurių 
audringi temperamentai bei aist
ros prasiveržia ryškiau, negu 
normalų gyvenimą gyvenančiu 
žmonių. Dėl antros Jūsų klausi
mo pusės aš galiu pasakyti tik 
tiek: yra artistų, vyrų ir mote
rų, kurie gyvena taip ką vaidi
na. Kodėl jie taip elgiasi: ar vai
dinami neigiami vaidmenys daro 
neigiamą įtaką į jųjų asmenis, 
ar jie turi pomėgį taip gyventi, 
aš negaliu pasakyti.

Pavojai mūsų lietuvaitei

— Atleiskite, kad noriu grįžti 
dar prie aptarto klausimo. Pasi
rodžius žinioms, kad dabartiniu 
metu Jūsų vaidinamame filme 
“Witness for the Prosecution” 
Jums skirta^ vaidmuo esąs a la 
Marlyne Monroo tipo, apie kurią 
teisingai ar neteisingai, yra su
daryta neigiama nuomonė, kai- 
kurie mūsų spaudos žmonės pa
reiškė net susirūpinimą, ar tokie 
ir panašūs vaidmenys nepada
rys neigiamos įtakos Jūsų asme
niškam gyvenimui?”

Rūta žvelgė į mane tiriančiu 
žvilgsniu, o paskui ramiai tarė :

— Lietuvių domėjimasis ma
no darbu mane jaudina, o jų su
sirūpinimas mano asmeniniu gy
venimu stiprina mano atsakomy
bės pajautimą. Aš mieliems tau
tiečiams esu nuoširdžiai dėkinga 
už man rodomą didelį palanku
mą, bet dėl Jūsų pateikto klau
simo noriu atvirai pasakyti, kad 
man negresia jokie pavojai. To
kį užtikrinimą aš pareiškiu dėl
to kad visą mano gyvenimą ly
di mano gerųjų tėvelių beribė

miantis. Kai mane paliečia abe
jonės ar rūpesčiai, tokiais mo
mentais aš einu į Viešpaties Die
vo namus ir nuoširdžios maldos 
gelmėse surandu ramybe bei at
sakymą į savo kankinančius 
klausimus. Aš iš bažnyčios išei
nu rami ir apsisprendusi, žino
dama ką toliau aš turiu daryti. 
Aš pabrėžiu: tikėjimaš — mano 
gyvenimo kelrodis! Tą patį ga
učiau pasakyti ir apie katali
kus, dirbančius Ho11vwoode: jų
jų gyvenimiška laikysena be prie 
kaištų. Pavyzdžiui, apie Anna 
Blyth ir kitas katalikes artistes 
sakoma, kad jos esančios gra
žios moterys ir žavios artistės, 
apie kurias nieko blogo nesą ga
lima pasakyti. Suprantama, kad 
išlaikymas tyro religinio jausmo 
yra susijęs su įtemptu dvasiniu 
budrumu ir savo elgesio savi
tvarda, be kurios neįmanoma iš
vengti klystkelių.

Lietuva ir lietuviai
— Esu nustebintas ir sužavė

tas Jūsų gražia lietuviška kal
ba! Mane stebina ir Jūsų aiškus 
lietuviškas apsisprendimas. Sa
kykite, kas Jus išmokė taip gra
žiai lietuviškai kalbėti ir kas nu
lėmė Jūsų tvirtą tautinį apsis
prendimą ?

— Jūsų gražus komplimentai 
mane padrąsina stengtis graž;a’ 
lietuviškai kalbėti, — atsakė jud 
riai Rūta, — bet aš jaučiu, jog 
savo gimtosios kalbos dar gerai 
nemoku. Stengiuosi gerai kalbė- 
ti... Kas mane išmokė lietuvis

viams

VIKTORO KO ŽIGOS 
Dėtu vlftk gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nime dnžvme darbai ir keičiamo* 

dalya
CALL-ME-MOTORS C0

,759 8 WR8TERN AVĖ PR 8-9M? 
«*4Į***#*4r***WWW*** *****»*)»

AR VF.RTA — $2.00 I METUS? 
Užlaikysite Kražius plaukus plau

dami galvų miftlniu
NAUJA GADYNE

Pasekmingai vartojamu per 40 metų. 
Siųskite $2 už 8 oz. bonkų.

FRANR R ITAUTAS 
527 E. EXposltlon, Denver, Colo.

%

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVkSION CO. ® 2512 H. 47th Str. * 2 R..ntier 6-1998 

RADIJAI. PATEFONAI, TELFy/ZIJOS, UI FI

DOVANOMS
Radijai nuo SI2.00, Patefonai nuo $15.00,

Televizijos nuo $95.00
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. 'I ijsome.
Lig Kalėdų atdara ir sekm. nuo 11 vai lig 1 vai.
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SKOLINK IR T * 1
Standard Federal

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

Dauguma? Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugi usioji ištaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti tr 
taisyti.

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

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus doleriu
Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED B Y 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEW1CH, President 
JUSTIN MACKIEtVICH, JR., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, /skaitant seštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

JX)

Standard Federal Savings
ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ

PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

Z
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AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
(Archer Avė. at Sacramento) 

PHONE: Vlrginia 7-1141
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VIENYBĖ

Feljetonas
K. APAŠČIA, Jungt. Amer. Valstybės

Oi, vyrai, nesakvh’me, būk 
pas mus vien tik ginčai, polemi- 
l«n ir šimtai skirtingų nuomo- 
'iki Nf teisinga šnekta Va, jums 
fakin • \isi juk vieningai suta
ri." me, jog pas mus vienybės nė
ra. Taki, dėlei šitokio svarbaus 
klausimo mūsų visų nuomonės 
sutampa.

Matas Mačiuika ir tuojau kilst 
iš savo kėdės.

Jį pasekė ir būrys jojo šali
ninkų. Kartu iškiūtino ir Simas 
Ūselis tas išgeriantys.

Salėj kilo šioks toks sujudi
mas ir šnabždesys. Nežinia, ar 
belikęs kvorumas. Ar beverta 
sėdėt.

— Broliai, broliukai! — šūk
telėjo tas pats Nakvosas. — Ne
nusiminkime! Didelio čia daik
to, kad opozicija pati susiprato 
ir išsinešdino. Atsiminkime: bo
ba iš ratų — ratams lengviau. 
Aš siūlau vienybės klausimu tar 
tis toliau.

— Jie išėjo — tegu. Palinkėki
me — lygaus kelio jiems! O mes, 
likusieji, laikykimės tvirtos lini
jos —tarkimės, tartum nieko ne 
buvę, — pritarė Nikodemas Uc- 
kus, kurio žodis buvo svarus ir 
vertas dėmesio, nes kadaise Lie
tuvos karinėse pajėgose už draus 
minęumą be eilės buvo pakeltas

žinoma vienybės mums rei
kia. Nes vienvbė — galybė. Kur 
du stos visados daugiau pa
darys. Kas turi geresnę atmin-
tį. dar> pr isimins ir mūsų him- 

’nan įrašytų loki testamentų:
Vardan los Lietuvos vienybę te
žydi!..

Reikaliukas aiškus. Ale ir o- 
pus. Kartais tiesiog nežinia, kaip 
čia būtų geriau prie jo artintis: 
ar įlindus į plieninius šarvus ir 
■'aukoj jietj laikant, ar ant gal
vos rištj turbaną ir magišką dū
delę birbinti?

Va, kaip tik dėlei šito netik
rumo kiekviena kolonija ir vei- ,
kia savaip. Teisybė, iš viso to ’ * grandinio laipsnį, apie ką, be 
veikimo — daug dūmų, tik pykšt 
ir pokšt! Jokių rezultatų. Ale 
visvien miela malonu matyt, 
kaip žrrionės savo galvas laužo.
Smegenis gimnastikuoja. Vis ki
tokius receptus bando.

Apėmė ir mus tokia pagunda' 
susijungi, susiglaust, plačiai už- 
simot ir išvien žygiuot. Supran
tama, jokio visuomeniško darbo 
nenuveiksi, jei privatiškai sau po 
nosim burbėsi. O reikia su žmo
na dailiai atsisveikint ir tada 
jau eit j žmones, į posėdžius ir 
susirinkimus. Šituo keliu nuėjo-

putės paliaubos gal ir būtų ga
limos, bet dar nežinau mūsų in
ternacionalo nusistatymo. Teks 
atsiklausti.

Dabar pakyla šnekėt Algiman 
tas Račyla.

— Galiu pranešti, jog mes sa
vo tarpe jau esame susivieniję 
— turime vienminčių sambūrį. 
Priimsime ir kitus, jei jie iš sa
vo kišenių išmes partinius bilie
tėlius. O dar geriau, jei jie katrą 
dieną išvyktų kur toliau į lau
kus ir leistųsi, kad švieži vėjai 
išpūstų iš jųjų galvų bile ko
kios opozici jos raugą. Bet jau iš 
anksto pasakau, jog į savo tar
pą nejsileisime revoliucionieriaus 
Valerijono Kaspučio. Maža to. 
kad po savo gurkliu ir jis žalią 
kaklaraištį pasirišęs, o kišenė
se, žiūrėkite, bus užtaisytas re
volveris ir nuodingi) proklama
cijų gniūžtės. Pažįstame tokius 
proletarus!

— Fašistas!
— Komunistas!
— Vyrai susimildami nebū

kite kaip tos pliuškės bobos! — 
puolėsi raminti pirmininkas.

ajbejo, žinojo ir šio pasitarimo 
dalyviai.

Deja, svyravo ir pats pirmi
ninkas. Jis, šokęs ant kėdės ir 
iš tolo pirštu badydamas orą 
skaičiavo, kiek tos opozicijos bū
ta, statistikos pagrindan imda
mas tuščiąsias vietas.

— Tautiečiai, statistikos duo
menys rodo, jog mes nebeturi
me kvorumą. Džiugu, kad nepa
vyko opozicijai išsprogdint mū
sų vienybės. Dabar (prašyčiau: 
broliai lietuviai, nebesikandžio-

Z-/' /'7!

Iliustracija vieno iš naujau

sių Kolumbijos leidinių

KRONIKA įsi. ši teorija vadinasi homeosta- 
' zis. Tačiau visuomenėje reiškiasi

• Visuoineiiinio gyvenimo pa-j ir netikrų gydymosi iš visuome- 
tologija’ buvo tema pranešimo, ninės ligos priemonių. Jomis yra
kurį inž. J. Iiugis skaitė Kata- alkoholis narkotikai. Narko-
... .... , , .. ,,, . I tikai ugdo žmoguje bandos jaus-likų Mokslo akademijos Chiea- , • .... . , mą. Jie neteikia žmogui tikros
gos židinio susirinkime praeitą į transcendencijos, kurios ils jieš- 
sekmadienį, Jėzuitų namuose, ko. A. Plateris, korefen tas, be 
Prelegentas yra nuomonės, kad kita ko, kėlė mintį, kad visuo-

/
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kokius pobūvius. Kas tortą atsi- — Aš susilaikau. Neturiu di- 
neš, kas grūzdų prisikeps, ar ko- rektyvų iš mūsų internacionalo, 
kio paukštuko šlaunikių gryna- — Na, ar aš nesakiau — jis 
me svieste pričirškins. Bus ir revoliucionierius. Mes nesusidė- 
kavutės ir krupnikelio kiekvie- sime su tokiais. Iš principo, 
nai p,o mažytį. Tokioj giedrioj — O aš tai neturiu įgaliojimų, 
nuotaikoj beposėdžiaujant, grei- Reikės visų mūsų narių atsi- 
tai ištirpsta nuomonių skirtumai: klausti.
ir sklandžiai prieinama prie nu-

Tokiems ir panašiems atsaky-tarimų. O atsisveikinant pasida
liname maloniais žodeliais, kaip mams skambant, atrodė, jog pa- 

„ . . antai: pupyte, mielute, širduke, sitar,mas baigsis be jokių rezul-
- ^ams,ta’ Jkaitnis gražute lakštuteL Jumg gal at_ tatų. Bet tik vienas pirmininkas

su žodžiais — ryktelejo is ke- rod Rad t&. _ čiulbėjimas sugebėjo į reikalą pažiūrėti ki-
des striktelėjusi Ada Kulbokie- Ne . Visiems žin tokiomis akimis, kas optimistiš
ki apyjaune ir lipšni poniute, | R&d Rq moterg gieRg _ to kai nuteikė savo kėdutėse susi- 
perdem įsmukusi geroj Paffu- ljeRg Rp nutarg _ . Rdyg Ma_ gūžusius tautiečius. Jis pasiūlė
rner_1?°Lir_,pltUL“,Eet lydami darbo rezultatus, ne vie- štai ki*: — išrinkt komisiją vie

nas iš jūsiškių giminės šaukia: Pro^ema’ studijuot, vis
ką išanalizuot susumuot ir pa- 

— velnias, ne boba! Vyrai, jei tiekt savo siūlymus kitam pasi-

nersimetusi žebenkščių kailiu
kus — Ar galiu ir aš, kaipo mo- 
teris, pabert kiek savų minčių, 
atskleist nors dalelę jausmu? Ži 
not atvirai, iš suskaudusios šir
dies...

— Ponia, bravo! Berki savą
sias mintis!

— Ir jausmus, taipogi jaus
mus!

norit susitarti ir ko nors pasiek
ti, būkit kaip bobos. To aš jums 
ir linkiu. Ačiū!

Skardūs plojimai gaudė salė
je kai ponia Ada, baigusi kal
bėti vėl gracingai leidosi į savo 
kėdę.

sveikas žmogus yra tik tas, ku
ris yra sveikas ir visuomeniš
kai. Iš kitos pusės, jei santvarka

meninių negerovių priežastis yra 
pen^reitas kultūrinis keitimasis. 
Diskusijose prie pranešimo da-

yra visuomeniškai nesveika, tai lyvavo: dr. Smilga, kun. A. Juš-
ir individas suserga. Būdingas 
visuomeninės ligos reiškinys yra 
individo užsidarymas ir apsiribo 
jimas savo kambariu. Visuome
ninės ligos yra už.krečiamos. Pa
sinaudodamas Česl. Milašium, 
prelegentas bandė aptarti komu
nistinę visuomenę. Komunisti
niam žmogų yra būdinga bergž- 
dumo baimė. Norėdamas būti 
kaip visi kiti, jis pats pradeda 
sekti save. Amerikos kultūros 
negerumas liudija čia beplintan- 
ti schizofrenijos liga. Tačiau di
desnis pavojus glūdi tuose bruo
žuose kurie Rytų ir Vakarų kul
tūrai yra bendri. Amerikoje tai 
yra konformizmo dvasia. J visųo 
menę žiūrėdamas, kaip j savotiš
ką organizmą, pranešėjas yra 
nuomonės, kad visuomenė pati 

I automatiškai iš savo ligų gydo-

ka, K. Pabedinskas, kun. Celie- 
šius, V. Manelis, V. Kvieska ir 
V. Bagdanavičius. Po paskaitos 
buvo pasitarta šiųmetinių kursų 
reikalu.

• Kun. Pr. Manelis, talkina
mas kun. P. Dambrausko, verčia 
į lietuvių kalbą su dideliu rūpes
tingumu vokiečių paruoštą nau
jausią katekizmą, kuris būtų pri 
taikytas mūsų moksleiviams. Nu 
matoma, kad iki vasario mėn. 
pabaigai vertimas bus baigtas.

• Skulpt. A. Mončys yra pa
kviestas dalyvauti tarptautinėje 
parodoje Briuselyje. Jam paves
ta eilė svarbių užsakymų, ku
riuos vykdydamas mūsų dailinin 
kas atsidėjęs dirba. Paroda bus 
atidaryta 1958 m. gegužės mė
nesį.

Ū3SC0Sausus PcmAi/sry ™
» TOLI IR ARTI 

NAUJI UlOeil TPOKAI-NAUJAUSI NPAUSTYNIO ĮRANKIAI
•l&U NĮRTų PATYRIMAS-PiGUS IR SĄŽININGAS PATARACAVNAAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
102S 6«S+ CHICASC ,6 IU Tel 5 9?09

tarimui.
Komisiją išrinkome ir išsis

kirstėme.
Ji, kaip girdėjome, jau kibo 

į darbą. Dirba ir kruta. Negra
žu tik, kad skleidžiami tokie gan 
dai, būk ta komisija netoli te- 
nukrutės kadangi pas mus viso 

i kių principų ir ambicijų esą dau 
giau, negu šviežiai prariektame 
pyrage razinkų.

Nenusiminkime. Drąsiai gali
ma pasakyt, jog vienybė bus 
ir pas mus. Turi juk kada nors 
išsipildyti optimistų pranašys
tė: ateis laikai, gims vyrai, ne 
vaikai!

Čiulbėk ulbėk, paukštyte!
— Vyrai broliai, tik dabar įsi

tikinau, kad kiekvienas šios po
nios žodis — tiesa ir dar kartą 
tiesa Užtikrinu: jei eisime josios 
nurodytu keliu, tai vienybė 
-mums nukris, kaip prinokęs o- 
biiolys. Bet ir visų kitų pasisa
kymuose labai aiškiai atsispin-

o* I čiuot. Bet kaip patys matote,[dėjo auksinė gija, vedanti vie-
Susirinkę audringa, plojo, tuo, /J todė, nybė.i link. Siūlau tad čia pat

P“**““ dėlei laiko stokos iš tos intenci- pasirašyti atitinkamą aktą, de-
jos niek,o nebus. Supraskite, pa-į klaracrn arba manifestą, — pa
dėtį ir neužsigaukite, prašau... reiškė Nikodemas Uckus, buvęs 

— Ponia, kalbėkite iš esmės,
ne iš širdies! — įsikišo pirmi
ninkaująs.

, ............................... — Ponulis nori iš esmės. Ge-sakymus. Mes is principo visa-
dos esame už brolišką meilę ,r i ra'; bus ka ba lr .š cam,.a Vyr!n,
vienybę. Ale ką daryt su tais,, kal e]ot<‘ f s> Paadanmą, (tal
ką keliasi į puikybę? Katrie di- savo Pa8akete:,J°S tar

sites apie vienybę, o čia, kaip

, . m x v-i • • • — Apsakyki, kodėl širdukėiekime. Taip pat bukime vyrai ir ^ajzda.

me ir mes. Sušaukėme visokių i-“'““•‘•■v r-“-. Tpin iš visu kerčių šaukė vie
vadų. veikėjų bei pirmininkų pa k“" šltok“3 nVbę, tarėjai ir dailių moteriš-
sitarimų vienybės klausimui ap- 81me T8’ j kį„ „.bfįai.
tart. Susirinko, rods visi ™nų mmtya elk.asi vienį Jfls
valios tautiečiai; veidai nuSvite,,lomai mane nuteikėte, jog iSkart 

pajutau intenciją — visus išbu-

Atdara kiekvieną dieną ir vakarais. 
Sekmad. 10 iki 5 valandos.

akys blizga ir plaukai, kas jų 
turi. gražiai sulaižyti, nepasišiau 
šę. Deja iškart atsirado šiokių 
tokių kliuvinių. Pats pirmutinis 
žodį pasigavo Rapolas Nakvo
sas :

— Broliai, broliukai! — pra
dėjo jis. — Principinis dalykas, 
tai tvarka. O čia kas7 Jūs tik

skruzdės, aptikusios medų 
jam lygų saldumyną. Ačiū!

ar

pasiryžimą išsilaikyti augščiau 
paminėtoje dvasioje.

Šnekėt dabar pakilo Morkus 
Norkus:

— Pas mus yra susibūrę visi,

□

žvilgterėkite: aš — bdaivininkas ka*rie užlaiko Pasninkus ir pri-

grandinis Lietuvos karinėse pa
jėgose.

— Kas už pasiūlymą? — pa
klausė pirmininkas.

$1.00 PER R00M
ExtermlnatinK — 24 hour Service 

Mice — Roaches — lledbugs
OAkland 4-56311

4335 S. Itorkley — 1530 E. «4lli SI. 
OaiklaiMl 4-5002 Mliseum 4-5471

"NO KIGNS ON CAU”

iš pat mažumės, o šalia manęs
— Simas Ūselis. Jis gi žmogus 
išgeriantis. Atsiminkite, ką ge
ros knygos rašo: su kuo sutap
si, toks pats patapsi. TodAl sa
kau, kad geriau bus sudarius 
aiškius frontus: šioj salės pusėj 
tesėdi gryni blaiviuvkai, o anoj
— išgeriantieji ir jiems prijau
čiantieji. Matote, sveikas protas 
sako...

— Tu šarap su savo protu!
— riktelėjo įsižeidęs Simas Ūse
lis.

— Tu pats .šarap!
— O aš tyčia kalbėsiu, ir ta

vo kaukę nuplėšiu! — nepasida
vė Ūselis. — Tu, Rapoliuk, ver
čiau prisimink savo jaunystės 
dienas: tu ir prakaita liejai, ir

džiuojasi savo kilme ir garsina
si esą kilę iš beždžionės, nors 
tam įrodyti neturi jokių doku
mentų. O, žinote, pasitaiko dar 
tokių, kad jei kokį sekmadienį

girdžiu, jūs ruošiatės tartum 
agresijai,* nes vis garsinate savo 
principus, proklamacijas ir revol 
verius. Rodos, dar dar — ir jau

Naujas tepalas ir tabletės teikia naujos 
vilties kenčiantiems nuo reumatizmo ir artrito

ii

ir užklys j pamaldas, tai pamoks Pras®3 krauj.° Jie-
-- - siog šiurpu! Gerai nors, kad e-

su moteris. O nieks, tik vienoslo nesiklausys, 'o sau panages 
krapštinėsis. Žinoma, visus juos 
priimtume į savąsias gretas, bet 
pirmiausia jie privalo pasiryžti 
ir čia pat pasižadėt, jog amži
nai atsižada visų savo niekšy
bių. Na, drąsos, jūs, palaidūnai! 
'Stokit ir pasižadėkite!

Susirinkimas tylėjo. Visų bur 
nos buvo užčiauptos. Kas tau pa

pinigus kišai, o nei linų nei kiau- 8isakys esA8 palaidūnas ir kipšo 
bičiulis?!

— Ačiū ponui Norkui už to
lių rūšiuotoių kursų neįstengei 
užbaigti. Tai kaip tu dabar, ne
turėdamas jokių kvalifikacijų, 
imsi žmones rūšniot? Nors tu ir 
blaivinykas, ąlle, Rapoliuk, sar- 
matykis. Fe ir labai negražu!

— Nors tu mane ir niekais 
nudėjai, o aš visgi esu džentel
menas ir toks būsiu. Šiaipjau 
kad drožėjau tau per marmūzę! 
Garbės žodis! — atsikirto Nak
vosas.

— Gerbiamieji, dabar kyla 
klausimas, ar tai mūsų biznis 
svarstyt, kodėl vieni išgeria, ki
ti — ne? Dar imsime teirautis 
kodėl vieni mėgsta kopūstu® su 
dešrelėm, kiti - ne. arba kodėl 
vieni mirkčioja svetimoms žmo
noms, o savoms — ne... Pono 
Nakvoso blaivybės, žinoma, ne
papeiksime. bet čia, viešoj vie
toj, jis akiplėša ir prasčiokas 
Su tokiais tipais man gėda sė
dėt. Todėl, brangindamas savo 
vardą ir garbę, aš apleidžiu pa
sitarimą? — griežtai pareiškė

kias tiesias mintis! — tarė pir
mininkas. — Labai, labai malo
nu, kad čia tik padori publika 
susirinkusi. Žodis tenka Valeri
jonui Kaspučiui, Šnekėk.

— Jūs tik dabar sukrutote, o 
mes jau kadai kadžių šaukia
me: Visų salių proletarai, vie
nykitės! O ar daug kas paklau
sė šito balso? Mes galime susi
vienyti nors ir šiandien. Ale su 
kuo? Ar su fašistais? Ar su klie 
rikalais? Ar kapitalistais? O 
kaip tada bus su klasių, su luo
mų kova? Tai, vyrai mums prin 
cipinis klausimas. Nebus jokios 
žalos asmenybei, jei vyšnios kau 
liuką ar pipirą išspjausi, bet 
principą — ne, niekados! Trum-

POWDER PUTE BEAVTY 8HOP 
4742 So. Ashland Avė.

SPECIAL
Monday, Tuesday and Wednesday 

Cold Wave $4.05 with this Ad. 
Tel. BĮ 7-8666

- *

JAMES E. KIDWELL
FLORIST

826 E. 47TH ST. KENlVDOD 6-1352 
PRISTATOME VISAME MIESTE 

Atdara sekm. gruod. 22 d.

moterys težino, kaip tušti yra 
vyrų žodžiai. Bet — atsarga gė
dos nedaro. Kad nematytų blogo 
pavyzdžio, aš savo vyrelį tyčia 
palikau namie, pavesdama jam 
pridaboti kepamą žąsį ir mudvie 
jų vaikučius...

O dabar, vyrai, palyginkite, 
kaip būna pas mus. Mes, mote
rys, į posėdžius einame tarsi į

Chicago, III. (Specialus).

The Star Pharmacal kompanijos, 
Chicago, chemikas pagamino naujų, 
tepalą ir tablečių, ši nauja kombina
cija, žinoma vardais AMERPOL Kl'B 
ir AMERPOE TABEET, pripažinta 
labiausiai efektyvia, malšinant skaus
mus, kuriuos paprastai sukelia reu
matizmas ir artritas. Patariamas se
kantis paprastas vartojimo būdas: 
1) Rub, užteptas ant skaudamos vie
tos, beveik momentaliai palengvina 
skausmus; 2)Amerpol tabletės, ima
mos po 2 su stiklu šilto vandens 3 
kartus per dieną po valgio, telkia 
pastovesni *0 pačių skausmų paleng
vinimą ilgesniam laikui.

turintiems, sąnariams gydyti, patini
mui sumažinti ir nutirpusių raumenų 
skausmui numalšinti nuostabiai greit 
ir su nuostabiais rezultatais.

AinorĮMil Rub...................0K<; tūbelė
AmerĮHil tabletes 100 už . . #3.50

SI. IK kertės ribotam laikui tiktai 
$3.05 šiose vaistinėse, .1 &■ J l’har- 
maey, 2557 W. Olttli St., (’onsiran's 
Ikrugs, 0010 S. A.shland, Johlonski's, 
2557 W. 71st, Dalgis, 2425 W. Mar- 
quette, Kaftanas, 245K W. O0th, 14- 
berty Pliarmaey, 4030 W. 13th, Cl- 
«-ero, laVergne Drugs, 15th Kt H 
5Otli Avė., CUvm, Purpura's, 10052 
S. Mieiligan, Mankoaski's, 4KOO So. 
lutomis, Kothes lt rūgs, 1000 S. (iisusi

BUDRIK'S
3241 SOUTH HALSTED STREET

Avė. 43rtl St. Drugs, 2735 W. 43rd 
Ši nauja pasitvirtinusi komliinącija St., Comniunity Drugs, 5001 W. lOth, 

buvo išrasta paraudusiems, uždegimų Cicero.

M O V I N G
» BENIULIS atheKa įvairiu 
•erkraustymus bei pervežtom 
' ‘elimų ir artimų atotumų

Tel. Blshop 7-7075

INDOOR
ICE SKATING

Grojant vargonais
Viešas čiuožimai, kasdien 

U) v. r. — 2 p. p. — k P -P- 
Nebus sesijų šj plrmadlen) Ir ketv. 
X vai., nei Naujų Melu dienų Ui v.

Pitone IX) f-7110

SPECIALIOS GILES KALĖDOMS
Poinsettijos vazonuose nuo $3.00 

Hybrld orchldljos nuo $3.00 už vieną.
Gražūs šviežiai pražydę žiedai

Visos poinsettijos, cyclamen, kalėdipiai žalumynai 
bei nuskintos gėlės pristatomos šviežios kasdien

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CH1CAOO,

Telefonas — FRontier 6.1882 'V

PERKR Al TSTYM AI — MOVTNG
Pigus sąžiningas darban. Visi apdraudimai Dėl artimų 

Ir tolimu distancijų. Saukite sekančiai. ______

r?
VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoją žino,

Skolinimo Bendrovėse yrskad taupyti apdraustose Taupymo it 
vangu ir pelninga

(Jniversal Savingr <nd io»n 
Ir gražų pelną

asMoctation ižtlkrin* -muguma

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžio* agentūra Ik 
#10,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai o pelną — 
patyrusiu ir sąžiningų vedėjų pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus Aus grei 
«** Ir draugiškas patarnavimas

Dėl nasknlų Ir visata flnaniinlais relkalata kreipkitės |:

UN1VERSAL SAV1NGS
AND LOAN ASSOt lATION

1800 S. Halsied Street. Chicago b. Illinoi5

KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS
SAUSIO MĖNESIO KAINOMIS !!

Didžiausios nuolaidos ką yra buvę. Lengvos iš- 

simokėjimo sąlygos. Didžiausias pasirinkimas iš ži- 

nomy išdirbysčiu — Baldai, Gazo krosnys, Televi

zijos aparatai, HI-FI, Patefonai, šaldytuvai, Skalbia
mos mašinos, Papuošalai, Deimantiniai žiedai, Sidab

riniai daiktai, žaislai, Antklodės, Kaldros, Lempos, 

Kėdės, Rašomieji staleliai, Sofos, Miegamojo komp

lektai, Dinette komplektai, Matrasai, Sleeperloun- 

ges, Lovos, Knygą spintos, čemodanai, žaislai.

NEMOKAMAI — Kiekvienam atsilankiusiam — 

kalendorius — NEMOKAMAI. Apsimoka pas mus at

silankyti net jei jūs gyvenate ir 100 mylią nuo mūsą.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halsted Street 
Tel.: CAlumet 5-7237

Budriki) Lietuviška Valanda iš radijo stoties WHFC, 1450 k., 
ketvirtadienio \ ak. nuo 6 iki 7 valandt.h.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOISŠeštadiepis, 1957 gruodžio 28

Tradicinis Metu Balius!!
rZPT IAB IVJPM ^1 D O \7 VAIC H ^alia normaliai veikiančio baro veiks puikus kokteilių baras ir R je salėje su operos "Traviata” garsais sutikti NAUJUOSIUS 1958 

1 ICn* J- Ls*y • ZAJV. | užkandinė. Svečia bus nemokamai aprūpinami konfeti, serpen- | METUS.
★ * ★ u tūliais ir kitais Naujųjų Metų sutikimui reikalingais atributais. R

Šokiams gros LIETUVIŲ AUDITORJOS orkestras. Visuome
nė kviečiama gražioje ir puikioje nuotaikoje savoje lietuviško-LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 3133 S. Halsted St.

Įėjimas $3.00. Staliukai užsisakomi telefonu: VIctory 2- 
6172. Didesniam susigrūdimui išvengti pageidaujama, kas ga
li, įsigyti bilietus iš anksto.

Rūpestis socialine ateitimi
DR. P. V. RAITLINAIT1S, los Angeles, California

L Niūrus pabudimas. Antro- Ii neg sąlygas, kad šiuo pavyz- 
jo Pasaulinio karo metu šis lai-1 džiu būtu galima įtikinti visus 
mingasis demokratijos kraštas' geros valios žmones, jog yra ver 
Buvo sužavėtas ryti) despoto vai ta ginti savo laisvę ir socialinius 
domosios tautos ginklo atsieki-1 atsiekimus.
mais o taip pat skleidžiamosios 
propagandos vaizdais iš tos tau-

| įvedus visuotinį darbo žmonių 
valstybinį draudimą nuo ligos, 
nelaimingų atsitikimų atitinka
mu keliu perėmus taip pat pri
vatinėse draudimo bendrovėse 
padarytus sveikatos draudimo 
įnašus.

kurie tuojau duotų apčiuopiamų 
rezultatų ir sektinų pavyzdžių. 
Tik reikia visas organizacines 
ir gyvas atsakingų tautos žmo-! 
nių ir atstovų jėgas ir užsidegi
mą pergalei paskatinti ir uždeg- i 
ti.

Rimtu darbu ir nenugalimu| 
žygiavimu pirmyn bus galima 
galutinai išmušti priešo propa-! 
gandos ginklą, tik mažiau žo
džių, o daugiau darbų ir sektinų 
visiems pavyzdžių, o laisvės per
galė bus tikrai atsiekta.

J. Pilipauskas Sodyba

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
Marijonu Kongrugactja,, a. a Arktvya 

kupo Matulevičiaus. MIC, atgaivinta. kviečia 
ptu> nava kauilltlatua J kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje: 
te veda mokyklas; redaguoja laikr&Ačiua:
•teibia misijas Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltSs po Panelčs Švenčiausios vBliavt 
lūkite > Tėvų Marijonų Kongregacijų: rafiy 

<lte novlclų vedėjui. I.aiftke pažymėkite kiel 
nokslo baigėte, kiek amžiaus ir koks svel 
katoa stovis Istlėka siuskite žemiau paduotu 
adresu.

Ak NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus Į brolius, kuru 

)tų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse. raštinėse 
oažnyčiose ir kitur laibai pageidaujami mokų kok) amatų Norintiems 

• amokti kokio amato bus sudaryta proga.
Paaukokite savo jėgas, gyveninių ir sveikatų Dievui Ir Panelei flven 

lauslai. Tapkite Broliais Marijonais Susirašykite su novlcljato vedėju 
iftžvmPkitt amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MAK1AN HILUS SEMINARI. 
CLARENDON HILUS. ILLINOIS

Visuotinis draudimas būtų tik 
ra palaima darbo žmonėms ir 
pakeltų tautos sveikatingumą 
bei atsparumą visokiems despo- 

linga. Laisvasis pasaulis tik tuo-, tų viliojimams. Šiuo keliu galima 
met laimės varžytynes su despo-Į pastatyti pakankamai ligoninių, 

kada jis turės rimtą lais- išauginti daugiau sveikatos per-

3. Pergalės programa reika-
tos socialinio ir politinio gyve
nimo naujos kūrybos, nekrei
piant dėmesio į tikrąją, visai ne
patrauklią padėtį.

Despoto draugų ir pakalikų 
įkalbėta, šio krašto tauta laiki
nai užsimiršo, kad despoto val
domajame didžiuliame tautų ka
lėjime yra gaminamas ginklas i na sunkina pergalės žygiavimą.
pergalei ir pasauliniam despo-1 .... , , .. .. Yra vilties patraukti i savetijos viešpatavimui. . . . . ' ...1 visas laisvojo pasaulio ir vergi- 

Kartkartėmig snaudimo žave- jos tautas, parodžius joms, kad
sys būdavo prablaivinamas, bet demokratijos kraštuose žmogus 
nieko vertingesnio ir efektyvaus yra didžiausioji vertybė ir bran- 
nebuvo laisvajame pasaulyje pa- genybė ir kad jo laimei, ir lais- 
daryta, kad pralaužtų tautų ka- vei yra daroma viskas, kad iš- 
lėjimo sienas ir išlaisvintų šim- naudojimas ir priespauda, kiek 
tus milionų vergų; vis būdavo jos dar kur yra užsilikę, būtų 
jieskoma priemonių, kuriomis ■ galutinai panaikinti. Mes dar ne
galima būtų įtikti despotui. Lais- | atsiekėme idealo, nes dar yra ne- 
vųjų tautų vadai bendruose su
despotais šypsnių pasitarimuo
se nenoromis ir gal nevisad nu
jausdami temdė laisvės vilties 
žiburėlius pavergtosioms tau
toms ir tuo leido vergijai netruk
domai augti, bujoti.

Despotams to permaža; jie, 
nekaltųjų tautų kraujo ir nesus
kaitomų gyvybių aukomis nepa-

tais
vės pergalės programą ir ją sis
tema t iškai ir ryžtingai bei nea
tidėliojamai vykdys. Tokia pra

sonalo ir įsigyti kitų kovai su 
ligomis reikalingų priemonių. 
Tam žygiui reikia rimto pasiry- 

grama mums reikalinga jau pra- žimo ir nemaža socialiniai-politi
dedant Naujuosius Metus, nes 
kiekviena be kovos praleista die

nės išminties bei drąsos nugalė
ti daugelį visokios rūšies kliu-) 
čių ir trukdymų. Tai nebūtų joks 
suvalstybinimas sveikatos reika
lų, o tik darbo žmonių naštos, atleidimo iš darbo; tai atsi- 
palengvinimas; tam gerų ir sek- tinka kartais visai ne pagal rei- 
tinų pavyzdžių galime rasti net j ka]ą darbui sumažėjus, bet pa
mažu valstybių tarpe; o jeigu gaj perdėtinių nuožiūrą nors 
maži pajėgia, tai dideliems tai nuožiūros taikinimas daug kur 
turi būti visai lengva įgyvendin- jau yra unijų pastangomis pa- 
“• naikintas. Bet išvis reikia dar-

Sveikatos reikalai yra ne pel- bus taip organizuoti, kad jų vi
suomet' ir visiems užtektų, nes 
iš esmės daug atliktinų darbų 
yra ne tik šiame, bet ir visuose 
kituose pasaulio kraštuose. 

Mažiau būtų darbo santykiuo-

no, bet socialinės tarnybos sri
tis. Paėmus nuo darbo žmonių 

teisybės tautų santykiuose, dar,pečių sveikatos reikalų rūpini- 
nemaža darbo žmonių laukia di-I mosi naštą, visas kraštas lengvai 
dėsnio teisingumo laisvojo de- atsikvėptų, visi būtų ramūs, ži- 
mokratinio kapitalizmo kraštuo
se.

nodami, kad jiems ligos nebai- se nesklandumų, jeigu visose

Darbo žmogus dar nevisur tu
ri tinkamai užtikrintą rytojų, 
nuolat jam gresia nedarbas ir 
neaiški ateitis visai šeimai; jau

sotinami, vis veržiasi į laisvojo laikas a!ėi° šitą Pad§ti bkviduo
pasaulio parbloškimą ir visuoti
nės vergijos įgyvendinimą.

Dėl laisvojo pasaulio stropu
mo ir budrumo stokos despotai 
įgauna tam tikro propagandinio 
pranašumo erdvės nukariavimui 
ir gamina priemones laisvajam 
pasauliui sunaikinti.

Laisvojo pasaulio vadai pra- 
siblaivo, tautų rūpestingesnieji 
asmens skausmingai kelia balsą, 
kad taip toliau pasilikti reiškia 
laisvės pražūtį ir žmogaus paže
minimą. Aišku, kad vergijos ne
šėjai eis toliau pergalės keliu

sios, kad gydytoju pagalba, vais ? . ...... , . • .
tai ir ligoninės jiems tarnaus.' 'monese -J dat-bęviecn) admimst- 
Žinoma, darbo žmonės turės prie j raclJose butų d'rt>a’’c’W atst°- 
to prisidėti, bet tai bus daug vai, kurių balsas turėtų svaros.

KRONIKA
• Vytauto Valaičio paruoštas 

Tautinu Šokiu šventės albumas 
pavadintas “Tautinių Šokių šven 
tė vaizduose”, šiomis dienomis 
galutinai paruoštas ir išdalintas 
prenumeratoriams. Albumas turi 
65 nuotraukas iš Tautinių šo
kių šventės. Jaunimo kongreso 
bei Dailės parodos atidarymo 
iškdmių. Labai skoningai pa
ruoštas, puikios nuotraukos, gy
vos, o ne statinės ir užkrečian
čios nuoboduliu, šio didelio for
mato labai dailiai išleistą leidi
nį daro tikrai reprezentaciniu. 
Gaila, kad tokio leidinio teišleis
ta tik 35 egzemplioriai ir jis iš
dalytas Tautinių Šokių šventėje 
dalyvavusiems vienetams. Būtų 
gera, kad tokio leidinio keletas 
egzempliorių galėtų būti padė
ta į kokį nors lietuvių muzėjų 
ar archyvą. Nuotraukos pada
rytos tikrai be* priekaišto. Čia 
matyti gyvi. o ne puozuojantys

SIUNTINIAI | LIETUVA1

su iš anksti apmokėtu muitu ir 190% garantuoti

NAUJI DAIKTAI. MEDŽIAGOS.
ODA. VAISTAI. MAISTO PRODUKTAI

Geriausioji rekomendacija mums, tai 
daugelis tūkstančių klientų visame 
Jungt. Amerikos Valstybių krašte

ti ir pašalinti nedarbą ir neaiš 
kurną ateitimi visam laikui.

Turėdamas darbą, nedaug ga-Į joms 
Ii sutaupyti dėl nesklandžios so
cialinės or?anizacijos, nes net 
turtingiausiajame pasaulio kraš
te, darbininkui netekus darbo 
dėl ligos ar nedarbo skurdo pa
vojus nėra pašalintas.

Ligoje šiame krašte yra ne
paprastai brangus gydymas; 
sveikatos draudimo bendrovės 
veikia daugiau pelno, o ne so

CENTRAL PARCEL 
SERVICE, INC.

220 So. State Street, Chicago 4, III.
Ar esate matę mūsų puikų medžiagų (vilnonių, 

sintetinių, medvilnių, odų, skepetaičių, kojinių, 
etc., pasirinikmą?

lengvesnė našta nei dabartinis Darbo organizaiimo trūku 
sveikatos išlaidų apmokėjimas;1 mai- Pažvelgę Vien tik į šio kraš 
mažas nuošimtis nuo visų darbo to gyvenimą, mes pastebime la- vedai ,r Veiksmingos scenos Pui 
pajamų būtų pakankamas vi-Ibai dau* atliktinų naudingų dar kus šokiu vaizdai ir charakte- 
soms sveikatos reikalų išlai- bų; iš kitos pusės matome, kad ringi vadovų ar žiūrovų veidai 

i čia nuolat yra bedarbių ir jų leidinį daro daugiau menišką, o į 
skaičius pastaruoju metu nema- ne tik paprastą eiliniu faktų fo- 
žai pakilęs. Ar tai nėra pasity-to aparatu užregistravimą. Lei- 
čiojimas iš šio laimingojo kraš-idinį išleido Tautinių Šokių šven
to darbo organizacijos? Nerei- tei rengti komitetas. Meniškai 
kia daug jieškoti. kad surastu- atliktas sulaužymas, nuotraukų 
me darbų; imkime susisiekimo išdėstymas 28 puslapiuose, rodo 
sritį: kiek čia dar daug yra at- to albumo paruošėjo Vyt. Valai- 
liktina keliams ir tiltams statyti čio gerą skonį. V. Valaitis stu- 
ar viešajam susisiekimui page- di.juoja Ohio universitete foto- 
rinti. grafiją bei žurnalistiką ir yra

Pažvelkime į kaimus, mieste- laimėjęs už savo darbus premi- 
lius ir miestus ar nerasime čia iU- Jo foto nuotraukomis nere- 
milionų žmonių, kuriems reikė- tai puošiasi ir lietuvių laikraš- 
tų geresnių butų: tokių butų pa-j čiai bei žurnalai, 
rūpinimas pajudintų plačias dar-

6. Darbo pastovumo užtikrini
mas. Laisvojo kapitalizmo kraš
tuose darbininko asmens ir jo 
šeimos reikalai — sveikata, pra
gyvenimas švietimas — nevai
dina lemiamo vaidmens, nes dar 
bininkas gamina ne vien sau, 
bet ir darbdaviui, ar tai būtų 
darbdavys privatus asmuo, ben-

Mūsų firma turi 
savo atskirų, 

sutartį su 
Inturistu 
Maskvoje 

nuo 1947 m.

Nemokamai vieta mūsų 
klientų automobiliams 

pastatyti. 
Telefonas:

WABASH 2-9854 
Reikalaukite naujų 

katalogų.

Mes išsiunčiame 
Jūsų siuntinius 
tiesiai iš Cliiea.- 
gos ir pristato
me kiek tik ga
lima greičiau.
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SIUVĖJAS

cialinės tarnybos pagrindais, brovė ar valstybė; ūkinės gamy- 
Tai yra nevisai žavintis pavyz- ^os tikslas nėra pats žmogus.

.jeigu laisvasis pasaulis nebudės d-vs šio krašto socialinei organi- ° tik jo sukuriamosios vertybės.
ir * nesiims atitinkamų laisvės 
’pei’galės priemonių.

2. Ginklais rūpintis permaža. 
Šiurpios realybės pabudinti lais
vojo pasaulio vadai šoko griebtis 
geresnių ginklų gamybos ir ka
rinės apsaugos organizacijos 
stiprinimo kad priešui pastotų 
kelia i verriios pergalę.

Ginklų kalimas nėra užtenka
mas. nes vergijos imperija turi

zacijai patraukti viso pasaulio 
darbo žmones; jiems reikia duo
ti pavyzdžiu darbo žmogui pa
lankesnę ir teisingesnę socialinę 
tikrovę.

4, Sveikatos reikalų tvarky
mas. Atrodo, kad jau atėjo lai
kas visiems suprasti, kad svei
katos re’kalai visai tautai priei
namu būdu negali būti sutvar
kyti privatinių pelno siekiančių

daugiau priemonių ir sąlygų i ™ draudimo bendrovių pastan- 
ginkjams kalti: iiems dirba šim-J Sveikata yra tokia lais
tai milionų vergu nemokamai, o
taip pat ir laisvoio pasaulio iš
davikai renka nauiij atradimų ži
nias ir ias perteikia despotams.
Be laisvoio pasaulio išdavikų 
despotai nebūtų atsiekę didelių 
laimėjimu moderniųjų ginklų ir 
erdvės užkariavimo priemonių 
gamvbos sritvse. Kur gi yra už
tikrinimas. kad naujausi atsie- 
kimai la'svoio pasaulio ginklu 
gamvboie nebus tuojau pat pra
nešti nriešui ?

Ginklus paminant.reikia atsi
minti k”d bondc9q laisvųjų tau
tu gyvenimo Ivu’miin v^a taip 
pat rirmae’lės svarbos kelyje į 
pergale.

Laisvoio pasaulio tautos tik 
aii^toio nra gyvenimo lemens 
atsiekusios nenorės pasiduoti 
despotu v;,’nl’mams ir žavėji
mams; kol dar laisvaiame na- 
saulvip "Sra galutinai panaikin
ti socialinio "vvnimo neteisin
gumai sunku tikėtis, kad des
potu skelbiamieji idealai būtu 
nepatrauklūs. Vergiiai laimėjus, 
bus neisivaizduoiamas skurdas 
kuriam panašų šiandien sunkiai 
neša pavergtosios tautos, nors 
tam nev’si tiki laisvaiame pašau 
lyje. Reikia todėl laisvajame pa
saulyje įgyvendinti tokias socia-

vojo asmens padėtis, iš kurios 
niekam neprivalu pelnytis.

Augštasis socialinis teisingu
mas bus tik tuomet atsiektas, ka 
da visa tauta bus laisvai aprū
pinta prieinama medicinos pa
galba, vaistais ir, reikalui esant, 
gydymu ligoųinėse. Dabartiniu 
metu, ištikus ligai, patenki į dvi
gubą nelaimę: sergi ir veik ne- 
išsigali apmokėti gydymosi iš
laidų, kitaip tariant, visos dar
bo santaupos sutirpsta ligai iš
tikus. To visa lengva išvengti

KNYGVEDYBA
Jūsų bizniui ir mokesčių ap 
skaičiavimui pritaikyta sąskai 
tybn.
Adolfas Armalis, M. B. A.
Aci'ounting and tmokkenplng 

by duy. week or month
PKONIM'ct H-5571 ar O t « P. .Vf.

Sat. and Sun. all dav

(« ARTI IR TOLI BAlDŲ
PFRKRAUSTVMaS
Nanjao spedalak dideli- 

lankvežlmlė nu pilna ap
draudė Plgim Ir sąžiningą* 
(mtamavtnuM.

R. ŠERĖNAS
1IM1 W «7th 1*1. Chicago.

III. VVAlbrook 5-8063

Ši padėtis gali būti pagerinta, 
nepažeidžiant privatinės inicia-
tyvos dėsnių ir struktūros, tik bo jr „amybos sriti8. O kur dau- 
daugiau dėmesio kreipiant į patį į gyb(, trūkgtamų viešųjų pasta- 
žmogų-gamintoją, į didesnio tei-! — mokyklų, ligoninių, pašto
singumo įvedimą socialiniai-ūkiš įstaigUi kultūros namų ir daug
koje santvarkoje. Didesnis tei
singumas socialinėje srityje tei
giamai veiktų daug pasaulio tau 
tų, reikalingų paskatinančių pa
vyzdžių ir modemiškųjų idėjų 
darbo ir gamybos santykiuose.

Pirmaeilės svarbos yra paša
linti nedarbą ir darbininko už
darbių pastovumą užtikrinti, 
kad tuo galutinai būtų užmirš
tos kalbos ir betkuri baimė evan 
tualios depresijos ir jos padari
nių.

Tiesa, darbo unijos daug pa
deda savo nariu kovai už sociali
nes teises ir atitirtkamus uždar
bius, bet neprašalina darbinin-

kitų. Ar čia nereikėtų milionų 
darbininkų, kas pašalintų nedar
bą ilgiems metams.

8. Pasiryžimas ir darbas veda 
į pergalę. Viso krašto ir tautos 
laisvę mylinčiųjų žmonių pasi
ryžimas ir tinkamas jo nukreipi
mas tuojau gali pagerinti tautos 
socialinius santykius pakelti ū- 
kukąįį gerbūvį, kultūrą ir moks 
lą ir atkreipti viso pasaulio dė
mesį j vv^domus užsimojimus,

ANGLU KALBOS PAMnVHS
K. GINEITIS

•402 S. Falrfleld Avė., <Tiiuųp> 2* 
Tei. HEmlork 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
Juoda pamoka*. PneA karą baigęn 
ikaaon univerntl«t4 

I dol. 25 ot. vai. — vnvadua 
4-čiaa uuKėtaa. d u ryti po kairu., tu 
4l-člo« aatvėa Ir Califoinla avė.

AtnaiijintoM Singer panešamos 
MiuvamoH mokino.- $211.5(1 

Kkapcr) lakai tulHomc viaokiaM mIii- 
vaiiiaa mnAliiaa. Nemokamai patikri
name. l.eng-voH ikHimokčjimo aalyKon. 
SIMJEIl SIAVIM, MACHINE <’(>. 

3115 S. Ilaisteil St. 
l-’ll H-3UA5

NITO ITŽSISENftJITSILJ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT

VIRŲ IR RKA1TDANC1Ų ŽAIZDŲ 
negali ramiai aėdėtl ir naktimis 

miegoti nes Jų uŽHisenėjuslos žaidoa 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru Ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGCLO Ointmnnt Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pasalina perSėjtmą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplySimą 
tarppirSCių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiflstančlos suskilsios odos deder
vinių odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama va roti vaikučiams.kada pa 
drodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo 1S 
vlrSlnlų odos ligų. Le
gato Ointment yra 
parduodama — po 76 
tentų, *1.26 Ir $8.60.
Pirkit* vaistinėse Chl- 
•agoje ir apylinkėse:
\4ilwaukee, Wls., Ga- 
•y. Ind Ir Detroit Ml- 
■htgan. arba raSyklte 
r atsiųskit Money Or- 
ler) J -

LEGUIZ), Department D., 
5618 W. Fddy St., Chicago 84. III.

ANTANAS TVERAS
DTPL LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (de\ orionai all. 
nrekėe dovanoms
7646 W. 69th St. RE. 7-1M <

6715
Chicago 36. Illinois

K. GASIUNAS
--------------------------------------------- MOTERŲ KCBę
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymu*. 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami luino 
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

SOUTH MARSHFIELU AVENUE
Tel. REpubJic 7 - 6329

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas—
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

Vlrglnia 7-7747

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausį pasi

rinkimą moderniausių baldų, T.V. ir Kadio aparatų. Ir kitų 
namams reikmenų.

%

CITRRENCY EXCHANGES
HKIDUKPOKT CURRENCY 

7IS West 35th St.
71st •* U ENTEKN CTRRENCY 

7051 So. WeaU*rn
Atitikite dabar užaiaakytl savo 195S 
Llc«*nne Platės. Mums tereikia tik 
Jūsų parako. Kltktj m<‘M atliksim''

BRIGHTON BAKERY
(buv. Preikšas Bakery)

2457 W. 46th Place Telef. Vlrginia 7-1250
Savininkai: Dūkštas ir Mackevičius. Kepa šventėms tortus, medau- 
ninkus ir kitus kalėdinius kepsnius ir visų rūšių ruginę duoną.

F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS, aav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

V



t
DIENRAŠTIS DRAUGAS (WAGO TLLTNOT8 šeštadienis, 1957 gruodžio 28

Musų, menas ir jo reformatoriai
JI’GZAS STKOLIA, Philadelphiu, Pa.

Yra

i Šiame numeryje duodama pla- 
i ti seserijos vadijos būdingesnių 
darbų apžvalga (posėdžių 25,1 
suvažiavimų 3, stovyklų 2; sočia

j linis skyrius pasiuntė aukų Va-! 
viena pajėga, galingos- tai vienas rašeiva išniekino vi- sario 16 d gimnazijai. skyrė'

ne uz tautą skaldančias partijas są tą lietuvišką darbą ir net | sve.čil, dovanų skautams parė-
>r jų programas ir kuri momen- premijuotąją religinę Marijos studentus Vokietijoje parė
tais dar cementuoja visus lietu- giesmę sulygino su... pornogra-1 mp nukentėjusius nuo potvynio
V1US Z, Vienalyt? tautą. Tai me- fija. j padėjo lietuviu skaučių stovyk-
nas. Tai parodė Chicagos dainų
šventė, tautinių šokių festivalis ChrUs*evo karalystėje taip 
ir nors ir nelietuviška bet lietu- pat teikalauJama dainuoti ma- 
viškai atidainuota opera Menas žiau apie rūlas ir apie močiatę 
dar sujungia vieningai demons- -SPnSalvėlę. o daugiau apie kol- 
tracijai prieš kitas tautas tiek chozus- traktorius, kombainie- 
lietuvį meno darbininką tiek ir rius’ apic partl^- Tačia^ kaikas 
lietuvį žiūrovą, bet mūsų tautos au-’ščiau minėtame pasisakyme 
kolektyvinio meno ouoselėtoiu ■v,u *r nau.)a- Pvz. iš to aiškėja, 

kad kaikurių Kai. LDM klubo 
narių dar vis neskiriama muzi
kos nuo “muzikos”.

loms — viso tam reikalui panau
dojant $1,554.35).

eilės kaskart vis retėja nes kas 
turėtų tuos darbuotojus mora
liai paremti, nebeparodo didelio 
entuziazmo net ir dideliais mū
sų meno įvykiais. Pvz. kai su
žinota, kad prof. Banaitis pa
rašė lietuvišką operą “Jūratė ir *r auga nekultyvuojamos. Jas 
Kastytis”, pasitenkinta palinkę- ,e'k‘a ravėti arba nuo jų salin
ti jam kuo greičiau su opera nu- ^s‘ ® rūta mūsų dainose nėra 
vykti į Vilnių. Tai yra labai kil- žolė. kurią botanikai va-
nu, bet tuo laiku, kada vieni mū ^’na graveolens. Ji vi*a lie
sų tautos žmonės deda visas pas j ^uv^s moters gyvenime visų jos
tangas propaguoti svetimąsias 
operas, tai šis kitų linkėjimas 
nuskambėjo panašiai, kaip Lie

• J. Ąžuolaitis. gyvenąs Los 
Angeles mieste konservatorijo
je studijuoja kompozicija. Pe- 
Jaeo^ai jį mrai įvertina ir net 
iftm bifvo išrūpinę stipendiia 
dvejų metų studijoms Vienos 
konservatorijoje. Mūsų muzikas, 
turėdamas prieš akis šeimos pra 
gyvenimo problemas, kolkas ta

V. Jonynas

___

Saulėleidis prie Nemuno

▼ Lietuviškas politrukas apie
! Vilnių. M. Kenevičius, Vilniaus t *
vadovaujantis politrukas dabar 
rašo jau šitokiu stilium; “Kas 
lankėsi Vilniuj, kas jame ilges
nį laiką gyveno ar tik nuo Ge
dimino pilies apžvelgė miesto 
mūrus, tas jau nepamirš Vil- 

! niaus ir tikrai dar kartą norės 
jį pamatyti... Mūsų senasis Vil
nius yra ir miestas — muzėjus, 
ir miestas — sodas. Šviesos ir 
šešėlių žaismas Vilniaus sena- 

(miesty ir šviežumu spindintieji 
nauji kvartalai, šimtmečius stuk 

j są mūrai ir tarybinių penkmečių 
| išugdytos gamyklos, feodalinių 
laikų pami įklai — senojo ir da
bartinio Vilniaus kontrastai — 

i nutapė miesto portretą, sukūrė 
jo biografiją, seną, turtingą, gar 

i bingų revoliucinių (prieš carą 
bei kitus okupantus) tradicijų 
biografiją. Vilniaus istorija — 
tai lietuvių tautos istorija, tau
tos, ilgus amžius kovojusios už 
savo laisvę, už savo nacionalinį
ir socialinį išsivadavimą...”

Vilniuje esančios penkios augs 
tosios mokyklos su 12,000 stu
dentų. Mokslų akademija vado
vaujanti respublikos tiriamajam 
darbui. Kenevičius iškelia aka
demikų Styros darbą, tiriant 
atmosferos radioaktyvumą aka 
demiko Šivickio parazitologinius 
tyrimus, gi istorikas Tautavi
čius paskelbęs įdomius radinius 

(Vilniaus archeologiniuose tyri- 
1 nėjimuose. Vilniauj įsteigta Me
no galerija, Dailės muzėjus, trys 

i teatrai, filharmonija, Rašytojų 
' sąjunga.

j Vilniaus pramonė vis labiau 
koncentruojasi elektrotechnikos 
produkcijai. (80 G visų TSRS 
skalbimo mašinų motorų, 50% 
šaldytuvų būsią pagaminta Vil
niuj 1958 metais). Taip pat gar-

' sėją Vilniaus grąžtai, kasų skai
čiavimų aparatai, šlifavimo stak 
lės. Kenevičius, vienas iš “LT
SR” valdančiosios klasės”, 
džiaugiasi išaugusio Vilniaus 
“darbininkų klase”. (alm)

▼ Kuria linkme plečiasi Vil
nius? V. Mikučianis, vyr. Vil
niaus architektas, užtikrina, 
kad ateinančiais metais visas 
dėmesys būsiąs skiriamas gyve
namųjų butų statybai

I
Projektavimas vykstąs planuo 

jant Neries dešiniąją pusę kur 
numatomi butai viso 46,000 kv.

, m. ploto. Ukmergės gatvės ra
jom* — 75,000 kv. metrų, — ra
šo Mikučianis "Tiesoje”, bet šios 
statybos bus pradėtos tik 1959 
metais.

Miesto centre ir senamiestyje 
“butiniai namai” nebūsią stato
mi. Senamiestyje pirmoj eilėj 
stengiamasi rekonstruoti senie
ji namai. Griuvėsių vietoj stato
mi namai bus derinami prie ap
linkos.

Telšių gatvėj geležinkeliečiai 
su miesto pagalba patys stato
si gyvenamuosius namus. Pri
vatūs asmenys Vilniuje pokario 
metais pasistatę savo namų vi
so labo 30,000 kv. metrų ploto. 
Mukučianis nurodo, kad “leidus 
statyti daugiabučius privačius 
namus” (iki šiol daugiabučiai 
visi buvo suvalstybinti, nere- 
mo.ntuojami, apleisti, savininkai 
persekiojami, individualinė sta
tyba dar pagausėsianti, (alm)

▼ “Tiesoj” apie birželines de
portacijas. Net ir “Tiesoj”, lei
džiamoj okup. Lietuvoj prade
damos prisiminti baisiosios 1941 
metų birželinės deportacijos. 
Kor. Akstinas ten aprašo Vil
niaus naujuosius “vilniečius”. 
Vienas jų, Stasys Andriukaitis, 
prisimena kaip jis ruošės keliau
ti 1940 mokslo metų atostogoms 
iš Vilkaviškio Vilniun. “Deja”, 
— rašo Akstinas, — “vieną bir
želio rytą teko iškeliauti daug 
toliau... į * Tarybų šalies gilu
mą”... Akstinas toliau rašo, kad 
Vilnius gal niekad nebuvo toks 
lietuviškas ir savas. (alm)

▼ A. Zavackaitė yra Kauno 
I. V. Mičiūrino vardo Sodinin- 
kystės-Daržininkystės techniku
mo praktikantė.

Šlageriai ir visa jaz-muzika stipendija nepasinaudojo, 
yra tokios pat piktžolės, kaip • Dail. J. Tričvs šiuo metu y- 
ir geltonoji spauda. Jos dygsta ra ssidomėies medžio raižinių 

technika. Šioje meno šakoje pa
ruošė ir savo kalėdinę sveikini
mo kortelę, kuri rodo jo gražų 
talentą.

• Smulkioji tautosaka. Patar
lės, priežodžiai, posakiai — šito
kiu pavadinimu knyga išleista 
Los Angeles mieste. Autorius 
losangelietis Jonas Mingirdas 
(slapyvardis). Knyra turi 200 
puslapių. Joje telpa apie puspenk 
to tūkstančio patarlių. Kaina 
$3.

• Mokyklų kronikos. Liet. Ben 
druomenės centro valdyba para
gino lituanistinių mokyklų va
dovybę, kad būtų vedamos mo
kyklų kronikos, fiksuojant bent 
pagrindines mokyklos gyvenimo 
žinias.

Žinios iš okup. Lietuvos

dorybių simbolis. Ji — ilga jos 
pasigėrėtinai rūpestingo ir išti
kimo gyvenimo poema. Ar Los

tuvos miestelyje vieno piliečio , Angeles LDm klubo nariai ma-
kalba, pasakyta sutinkant pre
zidentą: “Ui, ponas prezidentas, 
mes pažamikai žydeliai linkime, 
kad tu pirmas įžengtum į Gedi
mino grabą Vilniuje”. Tremty
je augščiausią savo apogėjų pa
siekusių mūsų chorų dainos me
no gyvybė nyksta ir nedaug te
reikės metų, kad ji gali visai iš

no, kad^ mūsų simbolinę rūtą
ir tikrąją močiutę-sengalvėlę ga
lėtų pavaduoti automobilis ar
ba televizijos aparatas? Var
giai. Ar galėtų pvz. Maironio, 
Bradūno arba Elenos Tumienės 
poeziją pavaduoti Jakavičiaus 
dainuškos apie nuogas storas 
moteris, apie davatkas, apie gir-

nykti. šis mano teigimas nelie- tuoklius ■ Kažin ? O jei tai ir į- 
čia parapinių chorų. ' vYk^U> tai ‘tikėkime, kad tuo

met ir jin su mumis visu balsu 
Apie mūsų tautinio pasidi- sušuktų

džiavimo objektą Čiurlionio j quo vadįs popule lituanus? 
ansamblį mažiau begirdime, kai 
kurie kiti mažesni chorai jau 
likyidavosi, o Philadelphijos an
samblio choras turėjo taip pat 
nutraukti savo darbą, nes jo 
valdyba ir choro vedėjas dar ne
surado negrų kurie chore bo
sais dainuotų.

KRONIKA

Vedybos ir šeima
Prie Katalikų universiteto 

Washingtone, D. C. veikia mo
terystės patarimų centras, ku
riam vadovauja dr. A. H. Cle- 
mens. Tas didelį patyrimą turįs 
mokslininkas parašė knygą 
“Marriage and Family”, kurią 
išleido Prentice-Hall, Ine., Engle 
wood Cliffs, N. J. Knyga api
ma pasiruošimą moterystei, nag 
rinėja moterystės prigimtį ir 
tikslą, susituokusiųjų vaidmenį, 
moterystės partnerio pasirinki
mą, sužieduotuves ir medaus 
mėnesį, pasisekimą moterystė
je, moterystės laimės proble
mas, vaikų globą ir auklėjimą,

• Žurnalo dešimtmetis. Pa
saulio Lietuvių Skautų sąjungos 
vadų, vadovių ir akademikų 
skautų,-čių laikraštis Mūsų Vy- 

Ko jau benorėti, kad paprasti leidžiamas Chicagoje, užbai- 
žmonės remtų šį darbą, jei mū- j & dešimtuosius metus, įžengda- 
SVv e^tas Įma skelbti karą lietu- mas j vienuoliktus. Žurnalo iš- 
viškai dainai ir ilgėtis ne ope- jeįsta gų numerių. Leidžia aka- 
rų, ne simfonijų, bet... šlagerių! deminis Skautų sąjūdis. Pasku- 

Austrų kompozitorius Krenek tjnju metu žurnalą redagavo ps. 
kadaise sukūrė Europoje daug fįj Vilkas, dabar naujojo , . „ . ..
triukšmo sukėlusią operą John- Vyr redaktoriaus pareigas pėrė- šeimos pramogas ir finansus, 
ny spielt auf”, kurioje vyriau- Vytenis Stasiškis. Kiti re- kaip atstatyti pašlijusią mote- 
sią vaidmenį turi jazz-muzikos dakcijos kolektyvo nariai iki šiol • rystę. Knyga turi 338 pusi.
kūrėjas negras Johnny ir prieš į,uvo — seserijos redaktorė v. s. i------------------------------------------
kurį, pučiantį savo saksofoną ir Čepienė, brolijos redaktorius 
apžergusį visą žemės rutulį, au-; v s B Kliorė> “Akademinio Gy

▼ K. Kubilinsko “Pernykštis 
sniegas”. “Tiesa” pasigardžiuo
dama persispausdino iš neseniai 
“poeto” K. Kubilinsko pasiro
džiusios poezijos "Pernykštis 
sniegas” šitokį meno šedevrą. 
Tuo “Tiesa” pailiustruoja, kiek 
teisybės turi buvę komunistai 
rašytojai Kantorowicz, Djilas, 
Fost ir kiti dezertyrai, kurie 
negalėjo pakęsti meno pavergi
mo agitacijai.. Kubilinskas pa
tinka “Tiesai” eilėraščiu “Rau
dos per “Amerikos Balsą”:

“Oi kaip gaila,
Kaip gaila Tėvynės - 
...Balto dvaro... 
...proferanso...

. ...šimto karvių...
...Aš šaukiu

Aš verkiu,
Aš vaitoju —
Ne tautos 
Paliktos: —
Savo dvaro...

...Ir tos kauniškos 
Laisvės Alėjos...

Poetas. Kubilinskas eilėraštį 
dedikuoja “Amerikos lietuviš- 

1 kam Balsui“, kurio pasiklausęs 
i jis tas eiles sudėjęs. (alm)

▼ Jievutė persistengė? Už
"Augštųjų Šimonių likimą” ne
priklausomybės laikais apdova
nota pinigingiausiomis literatū
rinėmis premijomis (užkulisiuo
se buvo tada kalbėta, jog tuo 
norėta padėti sergančiai mažlie- 
tuvių autorei), Jieva Simonaity
tė, lapkričio 3, “Tiesoj”, dabar 
rašo: “...O kas buvo ta “priklau
somybė”? Tai buvo duona! “Jei
gu Tu reikši simpatijas aniems, 
galėsi dvėsti”. Deja, reikia pri
sipažinti, jei žmogus nori gyven 
ti, tai jis dažnai pasidaro didelis 
bailys. Ir aš buvau (?) bailė, 
nes norėjau gyventi... Šiandien 
niekas man nebesako: “Jeigu... 
tai dvėsk”. Garbė ir šlovė Didžia 
jam Spaliui”, tiksliai užbaigia 
Jieva Simonaitytė. Gal iš nesvei
katoj taip padlaižiauja, o gal 
visą jos pasakymą reikia skai
tyti dviprasmiškai? (alm)

▼ Zigmas Žemaitis prisimena 
Vilnių. 73 metų matematikos 
profesorius Zigmas Žemaitis 
“Tiesoj” be jokių liaupsinimų 
partijai ir "vadui” prisimena Vii 
pių 1898 metais, taipgi rašo, 
kaip buvo visų sutarta atsteigti 
Vilniaus universitetą 1919 m.

torius buvo parodęs suklaupu
sias ir baltąsias tautas. Tik lie
tuvių ten trūko. Dabar gi spau
doje tenka patirti, kad kaikurie 
Kalifornijos lietuvių Dailiųjų 
Menų klubo nariai taip pat su
klaupė prieš anąjį negrą John
ny ir iš lietuvių muzikų ėmė rei
kalauti, kad šie rašytų šlage
rius. kad dainos apie rūtą ir 
močiutę-sengalvėlę esą atgyvenu 
sios, kad dabar reikią dainuoti 
apie automobilį, apie televiziją.

Iš dalies šie pageidavimai yra 
nebe nauji, nes kaikurie Brazi
lijos lietuvių choro valdybos na
riai taip pat reikalavo choro 
vedėją, kad jis mokytų “augš- 
čiausio meno” — Strauso val-

vemmo” redaktorius fil. A. V. 
Dundzila, “Sumuštinio” red. — 
senj. R. Vėžys “Skautai Sve
tur” red. — R. Dainauskas, vyr. 
red. pavaduotojai — ps. fil. G. 
Varnelienė ir ps. fl. V. Černius; 
techniškasis redaktorius fil. A. 
Avižienis, pavaduotojai fil. G. 
Vėžys ir senį. P. Abelkis; meni
nė priežiūra — fil. V. Germano. 
Žurnalas turi gausiai bendradar
bių, iliustruotas, įvairus ir pa
trauklus, turtingas informacijo
mis iš lietuvių ir viso pasaulio 
skautų gyvenimo.

Šiame paskutiniame 1957 m. 
numeryje atsisveikina trejus su 
puse metų vyr. skautininkės pa
reigose išbuvusi Zailskienė, tar- 

sus ir menkavertes brazilų dai- dama: “Pareiga Dievui, Tėvynei 
nas, o pirmininkas uždraudė ir artimuj tebūnie mūšų minčių 
Gruodį ir niekaip nesiteikė mo
kytis Banaičio ir Budriūno net 
ir premijuotų dainų. Kai choro 
vedėjas nesutiko pilstyti vande
nį ant svetimo malūno kada sa
vųjų malūnų upeliai baigia iš
džiūti ir kai visai pasitraukė,

ir darbų centre”. Nauja vyr. 
sktn. išrinkta v. s. L. Čepienė, 
jos pavaduotoja v. s. E. Putvy- 
tė. Brolijos vyr. sktn. išrinktas 
S. Kairys, jo pavaduotojas v. s. 
A. Matonis.
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Pagelbėkite Dabar Savo 
Giminėms,

Draugams ir Pažįstamiems

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

kanų.
Dabar, kai jau negalima siųsti 

dėvėtus rūbus, jums dar mažiau 
kainuos pasiųsti medžiagų liekanų, 
kurkto Europoje yra tikrai labai 

| vertingos.
Medžiagų liekanų yra tinkamų 

eilutėms, suknelėms, paltams, sijo
nams ir kitokiam apsirengimui. 

Atnešę šį skelbimą iš "Brau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
(rausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Telef. HUmboldt 6-3353
Hlllll||||||||||||||||||||ll|||||llllllllllllllll"

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MŪSŲ KAINOS MAŽESNĖS 

NEGU KITUR!
— o ---

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

Pasirinkamas didžiausias

DIDŽIAUSIA MEDŽIAGŲ KRAUTUVE ŠIOJE 
A PYLINEJE

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET. • MĘDVILNfi, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VI ŠOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA. ' 
Darbu valandos: Kasdien nuo 8:30 vai. rytu Iki 6 vai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervčlu!
dėl norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobiliu 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų.
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDING COMPANT
AMERICAN INDEMNITT COMPANT
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPAMT 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY
FIREMAN’S INDEMNITT COMPaNT 

INDU8TRIAL INSURANCE COMPANT
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 

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

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
VVESTERN CASUALTT & SURETT COMPANT

‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwritem

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

Telefonas CEntrai 6-5206
—-------------------------- --------------------------- ;__ /f>

f
HENRY' S.

FCžFMOS MFŽFJIMO KANČIOS 
preit atleidžia mon ir palengvInomoH 
nu AIj-OKN-OIj, kuris yra efektinga" 
daugeliu atvejų, kur kitos priemonės 
buvo nepasekmingos. šiandien pat 
siųskite » 1.1 0 už didel) IndelĮ tų vais
tų C O. P. nesiunėiame.
(IKKTOP MF.IHCINE CO., Dept. D-1 
P. O. Bok 14. South Chicago 17, OI.

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
au: 2511 W. 69th St., Chicago 
, Illinois, galima gauti gražiausi 
udies meno išdirbiniai, knygos, 
rnalai, taip pat galanterija. Te- 
Fonas — PRcspect 8-4585.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST INK AND 

PICNIC SROVE
83rd St. and WiHow Springs, Rd.

Willow Springs, Ilinois

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ — KALĖDŲ SEZONAS
ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio. Greičiausias pristatymo laikas. 
Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. Žemiausios kainos. Aukfita 
prekių knkybė. Siunčiame viską kas yra leistina. Siunčiame maistą 
įvairiausių rūšių pagal Jūsų pageidavimą ir pasirinkimą, riebalus, 
mėsos gaminius, pieno gam., vaisius, miltus, įvairias kruopas, sal
dainius šokoladą ir kitką.
pav.: 22 sv. taukų kiaulinių (su muitu ir persiuntimu) $21.90 

22 sv. cukraus 
22 sv. lašinių

Galite pasirinkti maistą 
kainaraščių.
Siunčiame odą ir avalynę:
2 kg. odos (5 porom batelių) su muitu 
1 kg. labai storų — 4l/2 mm. padų 
Vyriški tufliai su muitu dbigubu padu 
Moteriški bateliai ”
Medžiagos kostiumam nuo $9.25 ir daugiau.

” ” ” 9.45 ” ”
Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per

ORBIS
Chicago: 4414 8. Rockvvell St, Chicago 32, UL Tel. Y A 7-2445 
Centras: Toronte, Rathurst St. 293, Toronto 2B, Ont, Canada

$12.95

kilogramais ir puskilogramais iš mūsų

215 WEST JACKSON AT WELLS

Tel. VVEbster

9-4187

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

JgldSdami Juozo Spalčto alumlnlajus “S t o r m 
Windows" langus. Juos turint nerelk8s rūpintis 
kiekvieną pavasar) Ir ruden) lansų ISSmlmu Ir 
sietelių sudėjimu. J. Spalčio aluminljaiis “Storm 
Wlndows" laikys tiek Ilgai, klek Jūsų namas sto
vės. Pajaukite mus dar šiandien Ir mes pada
rysime jutus tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite jslgyti visų rūSlų 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
Xae» 8o. Halsted St. Tel. Vlctory 2-0472
Galite skambinti kasdien arba atvykti J mūsų 
ištaigų nuo 9 vai. Iki 6 vai. vak. Plrmad. Ir ket- 
vlrtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta

VAISTAI LIETUVON!
IR I KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS

SEROMICINAS

LARGACTILIS 
SERPASILIS 

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1370 MILIVAUKEE AVĖ. CHICAGO 22, ILL.

Telefonai BRunstvick 8-8419 ir 8-9494 
Vaistų pristatymą Lietuvon Garanto jame laike 7-10 dienų

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
I6U8 W. 47th SI., Tel. LA 3-9810 s

$18.30
3.95

12.90
10.95

Pranešame klijentams naują mūsų garažo adresą —

V & K WESTERN AUTO SERVICE
4318-20 SOUTH WESTERN AVENUK

Tel.: Dienomis LA 3-1790, Naktį HU 3-0540 arba VI 2-3500
Atliekame visus mašinų taisymo darbus: motorus, ištaisome 

visus įlenkimus, dažome stabdžius. Parduodame baterijas, padan
gas ir viską kas yra reikalinga mašinom, be to perkant pas mus 
muflerius kartu su išmetimo vamzdžiais, įdedame veltui. Taippat 
klijentų patogumui turime savo vilkiką, sugedus mašinai prašome 
skambinti telefonu.

BROIJAI STRAVINSKAI

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRHMANTAS. mv.
1805 West 46th Street

Chicago 9, III. Telef. LAfayette 3-3085

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.
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Svečiai iš erdves Sportiniai leidiniai Lietuvoj
AL. ŽEMAITIS, Baltiinore, M.l, EDV. ŠULAITI S, Cicero, III

meteoritų, rūšis vadinama chon- > 
dritais. Jie charakteringi tuo,

. kad j pagrindinę meteorito ak
mens masę susodinti apvalūs ak- 

i menukai, vadinami chondromis.
Meteorai yra vieni iš įdomės- Kalifornijos universiteto pro- Tos chondrog savo dydžiu svy- Dabartinėje Lietuvoje, šalia 

nių gamtos reiškinių. Savo trum fesorius Frederick C. Leonard ru°ia n,Jo smėlio grūdelio iki va- šr°žinės ar kitų sričių literatu-

šachmatininkus, kurie savo pasi
rodymais yra pirmaujantieji pa
saulyje. Į šių tarpą knygoje yra 
įskaitytas ir lietuvių meistras 
Vladas Mikėnas ir apie jį čia 

tą žaidimo techniką ir taktiką; iįgalima užtikti išsamų aprašymą

pu pasirodymu jie įneša šiek tiek ištyrė 1563 meteoritus ir 1956 lapiško riešuto, šitokios struk- 
įvairumo į tą didžiąją ramybę ir metais paskelbė jų katalogą, pa-|tūros uolienų žemėje nėra. Chon- 
vienuolišką tylą, kurios pilnas vadintą "A Classifkational Ca- britai sudaro 92'; visų aerolitų. 

talog of Tho Meteoritic Falls of
The World”.

yra dangaus skliautas. Tai trum 
palaikiai svečiai iš erdvės. Labai momi yra viena side- 

rolitų rūšis, vadinama lithosi- 
Meteoritai skirstomi į tris di- deritais. Struktūrinį pagrindą 

dėlės grupes: aerolitus arba ak- juose sudaro korėta gelež's ta- 
mens meteoritus, siderolitus ku , rytum kokia kempinė, kurios po- 

landą. Žinoma, tas skaičius pa- riuose yra ir akmens ir geležies, i ros (skvlutės) pripildytos me- 
ir sideritus, kurie sudaryti vien daus spalvos arba tamsiai rudo 
tik iš geležies, šios grupės darj°l’vino. Lithosideritai sudaro 
smulkiau skirstomos į skyrius, 66'; visų siderolitų.

Patyrę stebėtojai žino, kad 
vienoje dangaus vietoje galima 
pamatyti 4-6 meteorus per va-

rema nuo metų laikų, paros me
to ir stebėjimo sąlygų. Pavasa
rį mažiausia meteorų būna, o 
rudeni daugiausia. Be to, rytais 
daug daugiau meteorų raižo pa
dangę negu vakarais. Maksimu
mą dažniausiai pasiekia apie 3 
vai. ryto.

Tad žemę bombarduoja gana 
didelis skaičius meteorų. Dau
gumas jų yra tik degtuko gal
vutės dydžio, todėl niekados že
mės paviršiaus nepasiekia. Su
dega atmosferoje, pirma pra
džiuginę kantrų stebėtoją savo 
staigiu pasirodymu. Stambesni 
gabalai prasiveržia pro atkak
lų atmosferos kiautą ir dažniau
siai patenka į universitetų labo
ratorijas ir į gamtos muzėjus. 
Tokių nukritusių meteoritų yra 
surasta daugiau, kaip pusantro 
tūkstančio.

Nuo XVIII a. pabaigos mete
oritų scheminę sudėtį ir struk
tūrą gausiai tyrė chemikai ir 
minerologai. Vokiečių minerolo- 
gas G. Rose pirmasis suskirstė 
meteoritus į dvi grupes pagal jų 
sudėtį. Praplėsta Rose sistema 
vartojama daugelio tyrinėtojų.

poskyrius, klases pagal jų sche
minę sudėtį ir struktūrą. Iš visų 
1563 meteoritų didžiausią dau
gumą sudaro 36 G ir likusieji

Geležies meteoritų arba side
ritų grunėje aki patraukia va
dinamieji heksahedritai ir octo- 
hedritai. Jeigu jų atskeltą pavir

yra siderolitai. Atrodo, kad že-jšiy nulyginti ir pavikti azoto ar
mė gauna daugiau kosminio ak
mens negu metalo.

Meteoritų sudėty dominuoja 
silikatinės uolos ir geležies su 
nikeliu. Be jų, dar yra aliumini- 
jaus, magnezijaus, kobalto, kal-

kt. rūgšties skiediniu, tai pas 
heksahedritus išryškėja kubinė 
kristalizacija vadinamosios Neu 
mano linijos, o pas octahedritus 
atsiranda Widmannstaetteno fi
gūros, pavadintos austrų moks-

ros, yra išleidžiama ir sportinę 
sritį liečiančių knygų. Šioje ap
žvalgoje norime sustoti tik prie 
4 paskutiniu metu į mūsų ran
kas patekusių knygų, išleistų 
dviejų metų laikotarpyje.

“Sportinė p^mnastika”•
Tokiu vardu Valstybinė Peda

gogines Literatūros leidykla 
Kaune 1956 metais išleido A. 
Glinterniko fizinės kultūros ko- 
lekt'^vams skirtą knygą, turin
čią 242 puslapius.

Knve'a yra padalinta į 14 sky
rių, liečiančių mokomojo darbo 
organizavimą, planavimą ir aps
kaita, gimnastikos pamokos 
struktūrą ir jos pravedimo me
todika, apsauga ir pagalbą, teo-

2) auklėjami aktyvūs koomnis 
tinęs visuomenės kūrėjai”.

Savo žodyje autorius pasisa
ko, jog Tarybinės Lietuvos krep 
šininkai yra ne kartą išsikovoję 
TSRS krepšinio čempiono vardą, 
bet nutyli, jog laisvosios Lietu
vos krepšinio žaidėjai yra 2 kar 
tus laimėję Europos pirmeny
bes

Knyga išleido Valstybinė Po
litinės ir Mokslinės Literatūros 
leidykla Vilniuje 1956 metais.
“Lietuvių liaudies žaidimai ir 

pramogos”
Taio vadinasi kita Valstybi

nės Politinės ir Mokslinės Lite
ratūros leidyklos Vilniuje išleis
ta knyga apie lietuvių liaudies 
žaidimus ir pramogas, parašyta

bei dvi jo žaistas partijas.

Knygos autoriai apie Mikėną 
štai kaip rašo: “Jau daug metų 
lietuvių meistras Vladas Mikė
nas (gimė 1910 m.) yra visų 
pripažintas kaip augštos tarp
tautinės klasės meistras. Jis daž 
nai dalyvaudavo labai stiprios 
dalyvių sudėties turnyruose ir 
paprastai pasiekdavo gerų rezul 
tatų. Atskirose partijose Mikėno 
pergalių tarpe yra puikūs laimė

jimai prieš Aliochiną Botviniką, 
Florą ir kitus žymius šachma
tininkus”.

Pažymėtinas yra Mikėno pa
reiškimas, pacituotas iš “Šach- 
maty v SSSR”, kuriame į jo lū- 

i pas įdėtas plūdimas nepriklau
somos Lietuvos šachmatų veiki
mo.

Sociologijos pagrindai
Chieagos universitetas išlei

do mokslininko Joseph H. Fich- 
' ter, S.J. veikalą “Sociology”. Tai 
sociologijos universitetinių stu
dijų vadovėlis, tačiau įdomus ir 
platesnei publikai.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

cijaus, fosforo, magnetito, pvri- lininko vardu, kuris 1808 metais 
to ir kt. Taip pat ir anglies pirmasis jas stebėjo. Tos figū- 
amorfinės arba kartais ir dei- ros — tai ištisas raštas plates- 
manto formoje. Įdomus faktas, nių ir siauresnių juostu, susida- 
kad toks dažnas ir gausus žemė- riusių iš skirtingu geležies ir ni- 
je mineralas, kaip kvarcas, retai kelio mišinio rūšių. Tų juostų 
kada užtinkamas meteorituose, platumas svyruoja nuo 0 2 iki 
Iš viso meteoritų sudėty neras- 2.5 milimetrų. Pagal iu platumą 
ta jokių elementų, kurių nebūtų ■ galima nustatyti nikelio procen-
buvę žemėje. Tai ir liudija me
džiagos vienuodumą visatoje.

Įdomiausiai yra meteoritų 
struktūra. Didžiausia jų daugu
ma labai skiriasi nuo žemės uo
lienų, ir nėra sunku pažinti jų 
kosminę kilmę.

Viera aerolitų, t. y. akmens

Lietuvių Prekybos Namai
Pirkite šiais metais — be jokių įmokėjimų, iš

mokėsite sekančiais metais lengvais išmokėjimais.

KALĖDINIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
Svečių kambario baldai, didžiausias pasirinkimas, 

'58 m. modet, Nylon ar vilnos viršum tik $ Į 35-^0
Kilimai 9x12 ar nuo sienos iki sienos Bigelow, A. 

Smith, Magee ir kiti nuo $49-00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto medžio, ir kny

gom spintos stiklo stumdomom durim, puiki dovana 
moksleiviams, pas mus $29-00

Miegamųjų kambarių baldai ąžuolo ar riešuto me
džio su šlifuoto stiklo veidrodžiu parduodami po 
$250 pas mus prieššventiniam išpar. tik $“| 49-00

5 dalių virtuvėm chrom Formica viršum stalai 
su 4 kėdėm švenčių proga tik $49-00

Šaldytuvai — Frigidare, Admiral, General 
Electric $159-00

Virimui parcelano pečiai tik $75-00
Skalbiamos mašinos Speed Queen nuo $99-00
Televizijos aparatai, Zenyth, RGA, Gen. Electric 

Traveler $Į49~$2OO-00
Didžiausias pasirinkimas radijo, phonografų gar

siausių Rlaupunkt ir Telefunken firmų.
Vaikučiams žaislai, staliukai, arkliukai, traukinė

liai, dviračiai.
Rašomos mašinėlės, prosai, tosteriai, kavos vir

duliai ir viskas Kalėdų šventėms.
Viskas be jokių įmokėjimų. Savo pinigus panau

dokite kitiems švenčių reikalams.

Furnitūrų Center, Ine.
3224 SO. HALSTED STREET 

Tel. VIctory 2-4226
Krautuvo atidaryta iki švenčių 
kas vakaras iki 9:30 valandos.

JUSTAS LIEPONIS 
STANLEY KRUKAS

tą octahedrite. Juo platesnė juos 
ta, juo mažiau nikelio meteorite 
vra. 80 G visu sideritu yra octa- 
hedritai, o heksahedritai sudaro 
tik 8G . Nė Neumano linijų, nė 
Widmannstaetteno figūrų dar 
niekad nebuvo išgauta dirbtiniu 
būdu laboratorijose, ir kiekvie
na geležis, turinti tokią kristali
zaciją, yra kosminės kilmės, 
kaip tvirtina minėtasis prof. Le- į ševikinėje santvarkoje, pamini 
onard. _ ma jog ir krepšinis turi tarnau-

Sunkiausia esą pažinti vadina- įj komunizmui. 5-me psl. skai- 
muosius achondritus ir ataksi- tome:
tus, nes achondritai, priklausą “Krepšinio žaidimo mokymas 
aerolitų grupei yra labai pana- ■ jr treniruotė yra vientisinis pe- 
šūg į žemės uolas, o ataksitai y- dagoginis procesas, kurio metu 
ra visai be jokios struktūros ge- turi būti: 1) ruošiami sveiki, fi- 
ležies gabalai. • ziškai tvirti, užsigrūdinę ir va-

Rvšį tarp atskirų meteoritų lingj krepšininkai, įsisavinę augš 
grupių bei klasių prof. Leonard - , , ■
išreiškia tam tikra diagrama, 
kuri suponuoja medžiagos pa
siskirstymą hipotetiniame kūne.
“meteoritinėj planetoj”, kuri 
kadaise susprogusi, ir jos ske
veldros dabar nuolat patenkan- 

į čios į žemės atmosferą. “Meteo- i 
ritinės planetos” paviršiuje tu
rėjusios būti bestruktūrės uolos, 
achondritai. Giliau tūnojusios 

j uolos, kurios meteoritų klasifika 
I cijoj pavadintos chondritais, t.
, y. su silikatų grūdeliais arba 
, chondromis. Po jų turėtų gulė
ti siderolitų sluogsniai ir dar gi
liau kristalinės geležies — nike
lio octahedritai ir heksahedritai.
Planetos branduolį turėtų suda
ryti bestruktūrė geležies-nikelio 
masė — ataksitas.

Nežinia, ar tokia planeta eg
zistavo, ar ne, bet kaikurie ty
rinėtojai tokią galimybę prilei
džia.

rijos mokomąją medžiagą, ri- ! V. Steponačio. 
kiuotės ir tvarkos pratimus, ėji-1 Bevartant 178 knygos pusla- 
mą, bendro lavinimo pratimus nius, čia užtinkame visą eilę žai- 
laisvuosius pratimus, lipimą, pu-, dimų ir pramogų aprašymų bei 
siausvyrą, šliaužimą, mėtymą,: pavaizdavimu piešiniais, prade- 
svorio pakėlimą ir judėiimą su dant sūpuoklėmis ir baigiant ka- 
juo, pratimus ant prietaisų. , rusele ant ledo, sniego tvirtovė- 

Šio leidinio puslapiuose yra mis bei grūdinimosi reikšmingu- 
arstu gana geros teorinės me
džiagos bet jo prietarmėje ne
apsieita be tuščios propagandos.

“Krepšininko treniruotė”
Ši knyga, parašyta lietuvio au 

toriaus. pagarsėjusio krepšinin
ko V. Kulakausko, duoda nema
ža vertingos medžiagos krepši
nio šaką bekultivuojančiam spor 
tininkui. 278 knygos puslapiai 
yra suskirstyti į 2 pagrindines 
dalis: 1. Krepšinio treniruotės 
metodika ir 2. Paruošiamieji ir 
pagalbiniai pratimai.

Leidinyje, kaip jau įprasta bol

4330-34 South California Avenue

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

YERKES HARDWARE
Telef. GRovehill 6-9314 

Elektros Reikmenys — DAŽAI:
IHTCH BOV; MARTIN SF.N’Ol’R ir kt.

Gydo miegu
Dr. P. Ewen Cameron (Kana

doje) informuoja, kad kaskart 
daugiau yra psichiatrų vartoja
mas miegas gydant psichiškai 
nesveikus. Užmigdoma papras
tai vaistais, miege išlaikoma sa
vaitėmis, net iki poros mėnesių. 
Drauge panaudojus ir elektros 
supurtymą (šoką) esą atsiekia
ma gerų rezultatų. Apie tai pra 
neša “New York Times’, 
fra.
Goriausi
kandžiai
kainas.

pietūs ir ui- 
už žemiausias

CHICKEN — STEAK 
SEA FOOD

THE SHACK
2841 Archer Avė. RI 7-9478
Atdara 7 dienas savaitėj. Valgiai su- j 
taisomi iftsineSImui, arba pristatome, i 
SVEČIAI, EOR TRI'CK PRIVERS

Karšti užkandžiai kasdieni

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIfl
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.'

2448 West 63rd Street 
Telef. PR R-OR88 ir PR 8-0884

mu.
Žaidimų tarpe užtinkame 

šiuos vardus: “Zuikučiai”, “A- 
vvs. Vilkas ir “piemuo”, “Kiš
kelis”, “Vilkas ir žąsys”, “Va
nagėlis”, “Avinėlis”, “Varna”, 
“Aguonėlė”, “žilvitis”, “Jurge
lis” ir dešimtį kitų.

Knygos įžangoje mes sužino
me, jog ir žaidimai tarnauja... 
“socialistinei tėvynei”.
“Tarybinė šachmatų mokykla”

Šis leidinys savo puslapių skai 
čiumi yra pats didžiausias iš ke
turių čia minimų knygų. Kny- i 
gos autoriai — rusai A. Koto- [ 
vas ir M. Judovičius, sovietinių į 
šachmatų specialistai. Pirmame i 
puslapyje pažymėta, jog knyga 1 
yra versta iš antrojo, papildyto j 
ir ištaisyto leidinio; vertėjas ne
pažymėtas.

Šachmatų mėgėjas čia gali' 
rasti sudėtingų partijų bei bio-! 
grafinių žinių apie sovietinius

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta

Tiems, kuri* gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

K O T O N dažai, kuriuos galima naudoti 
ir lietingame ore — lyjant.

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

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109

CRANESAVINGS
2655 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pletkiewicz, prez.; E. B. Pletblewles, gekr. Ir advokatas
Mokame aukžtus dividendus. Keičiame čeklua. Parduodame Ir perkame 

valstyhSa bonus. Taupyto!ams patarnavimai nemokamai.
Pradekite taupyti atidarydami sąskaita itandlen. Apdraoata Iki $10,000

Darbo valandos: plrmad. ir ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
Įaatr. Ir penk. 9 Iki 6; troft. uidaryta. o ieit. nuo 9 iki vidurdienio

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukti
mus.

4348

Mes turime koplyčias 
visose Chieagos 
ir Roselando dalyse ir 
tuojau patarnausime.

PETRAS BIELIŪNAS
S. CALIFORNIA AVĖ LAfayette 3-3572

TKOOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vice-Prealdent

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITIJANICA AVĖ. Tel

659 WEST 18T1I STREET
PETRAS P. GURSKIS

YArds 7-3401

Tel. SEeley 3-5711

i

Cbester
Vitkauskas

Pistrlkto
vedėjas

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

Jonu H. 
Paehankis
Chieagos 
vienintelis 

lietuvis sav.

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITIJANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 501II AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003

ZIGMUND
1646 W. 46TH STREET

(ŽUDYK) ZUDYCKI
Tel. YArds 7-0781

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMĄ RASITE 
PAS MUS

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 23RD PI.ACE Tel. Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50T1I AVĖ. OLympie 2-5245 ir TOunhall 3-9687

I
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V. Šmaižienė

ja?

MOTERIS STEIGIA MADONŲ 
MUZĖJŲ BRAZILIJOJ 

Pasikalbėjimas su rašytoju Petru Babicku

ZUZANA JUŠKEVIČIENE, Chicago, III.

inteligentiška ir graži. Ypatingi darho maža. Beje, nelengva Bra- 
yra Brazilijoj ir rasiniai santy- j zilijoj jaunom mergaitėm. Tėvų 
kiai. Brazilijoj nėra jokios nea-' globa .jas lydi ligi vestuvių. Įsi- 
pykantos kitų spalvų žmonėms: Į mylėjimas nėra joks dokumen- 
afrikiečiams, japonams, indė- j tas nuvesti mergaitę j kino teat- 
nams ete. Jums, turbūt, keista rą. Jaunuolis, norįs pasikalbėti

, bus girdėti, kad Brazilijoj nori- 
! maįvesti šventę: Juodos Motinos,

Jūsų trumpa autobiografi- siekia daugiau kaip jūsiškių Į Dieną —pagarbai tų kuklių mo nebus oficialiu jaunikiu pripa- 
, 100 ’. Bet jei tik palyja — per

su savo širdies išrinktąja, turi 
su ja kalbėtis prie tvorelės: kol

— Gimiau prieš tris didelius parą visa pasikeičia, visa suža- 
karus. Gyvenu tarp laimės ir liuoja, kaip pasakoj. Bet lyja
bėdos, ir labai nenoriu mirti

— Gal salėtum trumpai papa
sakoti, kaip atsirado Brazilijos 
valstybė?

ten retai. Kartais keletą metų

terų-afrkiečių, kurios išpenėjo žintas, niekad neįeis į namus, 
savo krūtimi daugumą dabarti- Visus pokalbius seka motina ar 
nių Brazilijos intelektualų ir sesuo. Kaimynai brazilai stebis, 
valdžios žmonių dar būdamos kad į lietuvių namus eina kas 

nelyja. Žeme ir saulė Brazilijoj vergės. Vergiia panaikinta Bra- nori ir kada nori. Kai supranta
ypatingai galinga. Jei Lietuvoje : zilijoj tik 1888 metais, karalie- mūsų papročius, pripažįsta, kad 
reikia 50 metų užaugti pušynui, nės regentės Izabelės įstatymu:

— Kraštą, kurį šiandien visas tai Brazilijoj po penkerių metų Lex Aurea.
pasaulis pažįsta kaip Braziliją, jau turime didelį mišką tik, ži-' _  Ar yra pasireiškusių mo-
surado 1500 metais kapitonas noma, braziliškų pušu-araukari- terų Brazilijos politiniame gy- 
Pedro Alvares Cabral, portuga-1 jų. Tas liečia ir eukaliptus, bei venime?
lų jūrininkas. Aišku, pradžioje kitus medžius. Yra vietų, kur _  Ypatingo moterų pasireiš-

jie geresni, bet nesistengia sa
vųjų iš amžių paveldėtų, pa
keisti.

JEI NENUBUS
Paleido jie mėnulį į erdves.
Pasaulis taip ir išsižiojo . . .
Iš ko uns kaltas ar nulietas,
Jis nesuprato, nežinojo.

Lydėjo milionai jį akių.
Jo garsą gaudė milionai.
Tik nesijaudino minia vergų, 
Kuri išmainius būt jį duonai...

Nejaudino jis kūdikių mažų 
Nuo motinų žiauriai atskirtų,
Nei seserų Sibiro plotuos,
Kad ten, kaip vergės jos išmirtų.

Tylėjo partizanai Išdidžiai, 
Velėna pridengti šiluose:
Jis neatpirko Jų aukos — 
Tebsėdi priešas Jų namuose!

I
Suprask gi tu, pasauli, nors šiandien, 
Kad ne metalas ten lekioja!
Vergų ten ašaros ir kraujas, 
Prakeikimu jisai vaitoja.

A A. a. Adelė Nainytė, gauto
mis iš Lietuvos žiniomis, mirė 
š. m. birželio 13 d. po labai il
gos net 6 metus užsitęsusios 
ligos, sulaukusi vos 31 metų. Ve 
lionė buvo duktė Jadvygos (Pet 
rauskaitės) ir dr. Jono Nainių. 
Ji buvo baigusi Vilniaus univer
siteto humanitarinio fakulteto 
anglų ir vokiečių kalb. skyrius. 
Turėjo gerą stiprų mezzosopra- 
no balsą ir, lankydama konser
vatoriją, studijavo dainavimo 
meną, bet liga jai sutrukdė baig
ti tas studijas. Buvo giliai reli
ginga ir stipraus charakterio 
optimistė. Turėdama daug ar
timų draugų, nuo mažų vaikų 
iki senesnio amžiaus žmonių, ji 
užmiršdavo savo ligą ir kančias 
ir sugebėjo teikti šviesų džiaugs 
mą bei paguodą. Taip apie ją 
rašo jos artima draugė, mokyto
ja S. D., iš Lietuvos, net sukur
dama jos atminimui porą eilė
raščių: “Vėlinių žvakutė Adely- 
tei” ir “Adelytei, vietoje gėlių 
puokštės”:

tas milžiniškas kraštas, kuris, 
beje, buvo pavadintas Terra de 
Santa Cruz (Švento Kryžiaus 
žemė) buvo paprasta Portuga-; ir grūdai, ir vaisiai, ir metų cik-1 rys užįma kartais komisijoje at

nuimama pora derlių per metus. ] kimo politikoj Brazilijoje nete- 
Tik lietuvis ūkininkas turi visa j ro pastebėti. Parlamente ir At- 
pradėti iš naujo mokytis, nes stovų Rūmuose esančios mote

li jos kolonija, nes be gražių pa- j lai Brazilijoj yra kitoki. 
pūgų ir meilių indėnų, atradėjai1 — Ar moterys dalyvauja kul-
nieko ypatingo ten nerado. Ta- tūriniame gyvenime Brazilijoj? 
čiau vėliau patyrė, kad krašte! — Ir taip, ir ne. Pagarba mo-
auga ypatingas medis, kurio sul teriai yra didelė, ypač motinai, 
tys dažo audinius purpuru, pra- Niekas neginčija moterims ly
dėjo jieškoti įvairių kitų turtų, gių teisių nei politikoj, nei kul- 
(Nuo tų ugnies spalvos <-braz-) tūriniame bei ekonominiame gy- 
dažų ir kilo naujas Brazilijos venime. Tačiau reikia turėti ben- 
vardas. I drą supratimą apie Braziliją,

kad suprastume, ką noriu pa

sakingas vietas ir energiškumu 
niekuo nesiskiria nuo vyrų.

— Kaip pasireiškia lietuvės 
moterys Brazilijoje savo veikla? Į

— Kalbant apie lietuvę mote
rį Brazilijoj, labai tinka prisi
minti romėnų posakį: Non mui
tą, sėd multum. Turime, palygin 
ti, nedaug moterų kultūros dar
bą dirbančių, tačiau pasiekta ir

Suprask, kad ten išniekinto žmogaus, 
Tautų išniekintų dejonės ...
Ryt čia šėtonas viešpataus,
Jei nenubus laisvieji žmonės!

Dčl randamų turtų ir žemės 
prasidėjo kruvinos kovos tarp 
portugalų, anglų, olandų, pran

sakyti. Interiore (provincijoj) 
ūkiuose netenka nė kalbėti apie

’ , , . L- . I kurį nors kultūrinį gvvenimą.o be to, dar su indėnais,; * . ■euzų
kurie, pamatę, kas per žmonės 
yra baltieji, pradėjo jiems atsi
lyginti už jų daromas skriaudas

’ Ten moteris yra tik židinio sau
gotoja ir religijos tvirtovė. To
kių moterų bus Brazilijoj veik 
80'Miestuose, kultūros cent-nuolatiniu karu. Be surastų dei

mantų, aukso ir kitų turtų, Bra
zilija pradėjo greit garsėti kava,,, . . , ,
cukrinėm švendrėm kakava. rtkarta,!i "et daug.au Par°d° «r

— Koks moters vaidmuo šei- į dar siekiama didelių laimėjimų, 
moję? i Nekalbėsiu apie lietuves ūkinin

kes, kurių Brazilijoj, palyginti, 
vra labai nedaug. Pirmauja lie-— Labai svarbus. Ji yra na

mų šeimininkė, lietuviška, ne 
JAV prasme. Ant jos pečių gula 
ypatingai sunkus uždavinys — 
namų biudžeto subalansavimas. 
Taip kalbėdamas turiu galvoj, 
žinoma, ne augštos visuomenės 
moteris, kurioms nieko netrūks
ta, bet kurių tėra tik 20 iš 100.

Uždarbiai palyginti su JAV,

ruose. — moterys kartais yra 
i net vadovaujančiose vietose. Jos

anizacinių gabumų kultūiinia-
siais. Turtais naudotis 'reikėjo me gyvenime „ei vyrai Pvz. 
darbininkų rankų, o jų nebuvo, i or?anlz?oJam° Moderniško Me- 
nes indėnai baltiesiems nedirbo no muzeJa,,s “l'intus

nanasais ir kitais atogrąžų vai-1

ir šiandien nedirba. Tada ėmė Į yra m° eris‘ 
gabenti vergus iš Afrikos, kurių; 
prakaitu ir yra sukurtas Brazi-

tuvės, gyvenančios Sao Paulo 
mieste, kuriame yra per 20.000 
lietuvių. Čia yra augštoji mokyk 
la, motinos Aloyzos bei mot. Ju
lijos vadovybėj. Čia skina lau
rus savo prasminga kūryba 
darbščioji dailininkė VI. Stanči- 
kaitė-Abraitienė, rašytoja Karo-

nas karininkas, kitas — para
šiutininkas). Dar — U. Gaidie
nę, be kurios, nors jau 70 metų 
einančios, neapsieina joks tau
tinis parengimas (ji ir eilėraš
čius rašo bei deklamuoja). Be 
to, A. Ziezienę, S. Pauliukonie- 
nę, Boleckienę (žurnalistę); R. 
Portella-Audenienę, kuri, nors 
būdama brazile, bet ištekėjusi 
už lietuvio inžinieriaus, laiko 
Lietuvą savo Tėvyne ir akty
viai dalyvauja liet. kultūriniame 
gyvenime, Saurusaitienę ir kelio 
liką kitų, nuolat susirūpinusių 
lietuvybės palaikymu bei kultū
riniu veikimu.

“...Kai noris silpnumui užėjus 
/dejuoti,

Užtenka gyvai prisiminti Tave. 
Mokėjai Tu kančiai ir mirčiai 

j /šypsotis,
I Mokėjai Tu mums negailėti sa- 

/vęs.

Su šypsena viską ėmei iš mūsų, 
Ant Tavo širdies dejom savo naš 

/tas.

lė Pažėraitė, poetė Vinkšnaitie- 
yra maži. Šeimos —gausios. Apl nė bei didžioji liaudies audinių 
rėdyti, pavalgydinti šeimą vyro menininkė Marija Remenčienė. 
uždarbio niekada nepakanka.' kuri ne tik mielai dalyvauja sa-
Todėl dažnai moterys, ansiruo- vo gražiausiai atliktais audiniais | neire Tarptautiniame Eucharis 
šusios, atlieka kitus darbus už bendrose lietuvių parodose, betikimame kongrese, kuriame ęlaly-
kuklų atlyginimą: skalbia, siu-! ir pati atskirai jas sėkmingai su vav0 Per 1.000,000 maldininkų,
va, patarnauia turtingesnių na-' rengia. Įžymios visuomenės vei- Sao Paulo lietuviai kultūrinėj' ° ,tarP _®ak^;PaStat.yt2,S

Didelėse iškilmėse, kaip pvz., 
1955 m. įvykusiame Rio de Ja-

IŠ MOTERŲ 
VEIKLOS

★ Lietuvių Kalėdų eglutė vie
noje didžiausių pasaulyje ligo
ninių. Cook County Medicinos; Tave tik šiandieną pradėjau pa- 
seserų mokyklos patalpose, 1900 /jausti
W. Polk str., Chieagoje, gruo- j tu dvasios liepsnelė gyva ir šven 

/ta”.

Velionė paliko tetas: Chieago
je Oną Krikščiūnienę su šeima 
ir Kolumbijoje Sofiją Graužinie- 
nę su vyru bei Emiliją Petraus
kaitę. (K. L.)

★ Jubilėjinė “Moteris”, -nors 
šį kartą ir pavėluotai, pasiekė 
Chicagą skoningai elegantiška, 
nauju apdaru, baigiama reikš
mingais žodžiais: “Tiesa ir mei
lė”. Numeris gerokai padidintas.

Prieš keletą metų pradėta re
daguoti gabios ir žurnalistiniai 
pajėgios mokslo bitės viesuome- 
nininkės, poetės Stasės Prapuo-

džio mėn. 12 d. 3 vai. p.p. įvy
ko įspūdingas kalėdinės nuotai
kos parengimas — Christmas 
around the world. Jame savo 
kraštą atstovauti buvo pakvies
ta medicinos sesuo ir daininin
kė Stasė Klimaitė-Pautienienė. 
Talkininkaujant kitoms ten dir
bančioms lietuvėms medicinos 
seserims, V. Sabalienei ir Elvi- 
kienei, eglutė buvo papuošta ran 
kų darbo ornamentais. Žaliame 
medžio fone ant sienos buvo pa
kabintas baltas lietuviškas kry-

muose etc. Kartais rytais, va
žiuodamas i Rio de Janeiro į 
darbą, matau dešimtis moterų

1 su didžiuliais skalbinių ryšuliais, j zevičienė ir eilė kitų, kurių var- 
Eucharistinio kongreso metu 1 keliaujančių į miestą, ir taip dų dabar neistengiu atminti, vi-

turėjau progos asmeniškai pa

kėjos, k. a. Antanaitienė, Mo- 
šinskienė, Valavičienė, Tarase- 
vičienė, Boguslauskierė, Ambra

reprezentacijoj talkininkavo su 
savo galingu choru ir kitomis 
meninėmis jėgomis Rio lietu
viams: visa tai — didesnei Die
vo ir Tėvynės garbei.

tonkasės lietuvaitės (iš B. Ja- 
meikienės lėlių rinkinio). Vie
nuolikos tautybių tarpe puoš
nioje aplinkoje, eglutė darė la- lenytės, išvesta plačiais keliais

liios ūkis. Po Napoleono karų žinti suorganiza-
Į vusią Madonų parodą, kurioje ir 

mūsų Aušros Vartų madona,1822 m. Brazilija atsiskyrė nuo 
Portugalijos ir pasidarė nepri
klausoma imperija. Po revoliuci
jos 1889 m. buvo paskelbta Jung 
tinių Brazilijos Valstybių respub 
lika, kurioje dabar gyvena dau
giau kaip 70 milionų žmonių, o 
galėtų laisvai tilpti vienas mi-

dail. Stančikaitės-Abrait ienės 
darbo, buvo išstatyta, kaip Lie
tuvos Valstybės globėja. Dabar 
ta ponia steigia Madonų muzė- 
jų, turbūt, pirmą visame pasau
ly... Yra Brazilijoj daug mote-

kasdien. Šeimos vaikai, po pa- sada nuoširdžiai talkininkauja 
mokų, taip pat kur nors uždar- kiekviename kult. parengime, 
biauja: nešioja gatvėmis įvai- Brazilijoj lietuvės moters var- 
rius saldainius, juos pardavinė- j das, taip pat kaip ir lietuvių vy
dami, sekmadieniais miestelių rų, yra labai augštas, tai įtaka 
gatvės pilnos batų valytojų dar iš Lietuvos atsivežtų dory-

stipri, savistovi, įvairi ir mote
rims gėdos nedaranti, jungianti 
visas moteris ir skirta visoms 
moterims, “Moteris” šiuo nume
riu atskleidžia debiutinius pus
lapius naujųjų vadovių: reda
guoja Kanados Lietuvių Kata
likių Moterų dr-jos centro val
dyba, gi vyriausia redaktorė I- 
zajbelė Matusevičiūtė.

Linkėtina naujosioms vado
vėms tęsti ir stiprinti “Moters” 
stiprią poziciją bei didinti prenu 
meratorių gretas. Tenebūnie nė 
vienų lietuviškų namų, kurių 
neaplankytų “Moteris”, tai mū
sų inteligenčių moterų pareiga. 
Sekime L. Gailiušienės pėdomis, 
kuri viena surinko per 200 pre
numeratorių Clevelande.

“Moters” redakcijos bei ad
ministracijos adresas: 46 Dela- 
ware Avė., Toronto Ont., Ca- 
nada. “Moters” atskiras nume
ris 75 c., metams, gi... vos tiktai

bai originalų ir jaukų vaizdą.
Ta pačia proga, pasipuošusi 

tautiniais drabužiais Stasė Pau- 
tienienė pirmą kartą prisistatė 
Cook County medicinos perso
nalui ir svečiams kaip daininin
kė. Akomiponuojant G. Aleksiū- 
naitei-Mitchel, solistė su giliu 
nuoširdumu angliškai padainavo 
J. J. Niles “I wonder as I wan- 
der” ir A. Adam “Cantiųue de 
Noel”. Gausiam susirinkusių iš 
viso plataus pasaulio svečių bū
riui lietuvės pasirodymas pada
rė didelį įspūdį.

Po programos ten pat solistė 
išplatino keletą egzempliorių Se
sers M. Gracijos “A New Look 
at Christmas Decorations”.

★ AL.R.K. Moterų sąjungos 
46-tos kuopos tradicinis metinis

PASVEIKINO OLIMPIADOS 
PLAUKIKĘ

Popiežius pasveikino Lorrai- 
ne Crapp, Australijos olimpia- 

(toks jau paprotys Brazilijoj, į bių ir nuolatinio polinkio į to- dos plaukimo čempionę, dėl jos 
kad ir kažinkaip maža pinigų bulėjimą, svetur atsidūrus. Už-! pasiektų laimėjimų sporte. Pi- 
kišenėj, batai ir plaukai turi imtu daug vietos įvardyti bent Jus XII kalbėjosi su šia žvaigž- 
žvilgėti). Moterys labai religin-į ryškesnes Brazili jos lietuves mo de, katalike, penkias minutes ir 

visuomenės
išauklė-

se, procesijose, na, ir gausiai da- jusias dorais lietuviais savo vai- 
lyvauja karnavale, be kurio, tur- kus...
būt, nebūtų lengva pakelti visų Rio de Janeirc, Brazili jos sos

tinėj, kur tėra saujelė lietuvių 
(apie 250 asmenų), turime dr.
Sofiją Savnorienę bei Anelę Du- 
bauskienę, nenuilstamą visų pat

bardas Dabartinis prezidentas Ears’ų rašytojų, dailininkių, gos. Dalyvauja bažnytinėse or- teris pasireiškusias visuc 
yra Juscelino Kubitschek artisčių ir, ypač, dainininkių, ganizacijose, rengiamose šventė gyvenime teigiamai, ar iš

Kaip atrodo Brazilijos gam
ta?

— Tokiame milžiniškame kraš 
te kiek didesniame nei JAV, 
aišku, labai įvairi ir gamta. Ta
čiau Braziliją visi įsivaizduoja, 
kaip atogrąžinių miškų bei džiun 
glių šalį. Iš dalies tai teisinga, 
nes visas Amazonės upės basei
nas yra neįžengiami miškai. Vi
sur kitur yra nemaža kalnų, sie
kiančių kartais net ligi trijų ki
lometrų augštumo. Pietuose nuo 
Rio de Janeiro yra labiausiai kū 
rybinis Sao Paulo miestas, ku
riame sukoncentruota veik 80'< 
visos Brazilijos pramonės; ten 
kaip tik miškų maža. Matto 
Grosso valstybėj, gana tuščioj 
gyventojų požiūriu, nors, kaip 
vardas rodo, yra girios, bet jos 
ne džiungliškos. Apskritai, Bra
zilijoj lietuvis gamtoj gali pa
matyti visus augalus, kuriuos 
jis matė Lietuvoj trobų ar dva
ro rūmų vazonuose, tačiau nepa 
matys lietuviškų medžių: nei | 
beržo nei liepos, nei ąžuolo, nei 
kitų... Ryškiausias Brazilijos 
medis yra palmė, kurių yra de
vynios galybės įvairiausių rūšių. 
Be galo daug įvairių žydinčių 
medžių. Nuo lapkričio ligi ba
landžio, kad Brazilijoj būva di
džiausi karščiai — veik visas 
kraštas atrodo žiedų sodu, skli
dinu ipargaspalvių paukščių, ku 
rių yra per 1000 įvairiausių rū
šių, pradedant nuo nykštuko ko- 
libro, baigiant didžiuliu ereliu. 
Tačiau yra vietų, kur ištisą pus
metį medžiai stovi, kaip negyvi, i 
Tai sertonuose. Keista tada ke
liauti iiii u>.i.ii pliki, o karutis į

Taip pat žurnalistiko j yra talen
tingų moterų. Na, kas be ko. 
Yra rūšis moterų, kurios, tur
tais pertekusios, vaidina augš- metų sunkumus. Turtinguose na

dovanojo jai medalį ir rožančių. 
Plaukikė laimėjo moterų 400 
metrų, laisvojo plaukimo titulą 
ir padėjo Australijai laimėti 40 
metrų laisvojo plaukimo varžy
bose.

tojoj draugijoj pagražinimo vaid muose yra visada keletas tar-
menį, nepasireikšdamos kultu- nų, kaip gerais feodaliniais lai- 
ros gyvenime, jei.bent tik labda- i kais. Net valdininkai išlaiko tar- 
rybėj. Apskritai paėmus, Brazi- naitę auklę, virėją. Darbininkų j riotinių darbų rėmėją, išauginu 
lijos moteris yra labai veikli, Brazilijoje visada yra daug, o-šią lietuviais du sūnus (jų vie-

Negali gyventi tik pramogo
mis — juk tai tik puta ant van
dens, colio storumo, o po jos . . .
- dumblas. - G. Macdouald Pobuv* >'Zį

kuopos pirmininkes Kay Kataus 
kienės namuose, 4238 So. Tal- 
man Avė.. Visą maista vaišėms,(F

B':., i®
.z':-. •*.

i

IJehitč* ap«1n\'Hnoja našlaičius

Kalėdines dovanas neturtingiems vaikams dalina lietuvaitės hiena Janienė (kairėje) ir Eleonora VH- 
kiouc, sutlaliečiu klubu tiuria ia Biigtitoo t'tuku, (Cluougo American kliši"')

pradedant nuo užkandžių ligi pa , $2.50 už 4 numerius (ir tai šiais 
grindinių karštu patiekalų, su-, popieriaus kainoms kylančiais
nešė kuopos narės.
. Vakaro programai Dolores 
Daužvardienė, gyv. 8004 S. Lock 
wood, Oak Lawn, III. pademons
travo lietuviškos kalėdinės eglu
tės ornamentus bei papuošimus. 
Viešnių tarpe buvo centro iždi
ninkė Donna Kaminskienė ir 
Mary Demaitienė, pirmininkė 
lietuvių senelių Šv. Šeimos prie
glaudos bendradarbių. Dalyva
vo taipgi dr, Milda Budrienė.

Naujosios 1958 m. valdybos

laikais).
Savo mamytėms, seselėms už

sakykime gražiausią kalėdinę do 
vaną — telanko jas visus me
tus rimta, įdomi, turininga, i- 
liustruota, pilna žinių “Moteris”.

70 METŲ ŽVAIGŽDft

Sophir Tucker, kuri pati pri
sipažįsta sausio mėn. sulauksian 
ti 70 metų amžiaus (registraci
jos knygos rodo 74!) yra viena

kitos narės vra sekančios: Helen stebuklų teatro gyvenime. Ji 
Gerėlenė (Gercius) — vicepir- ’ lengvai skinasi laurus ir nukon- 
mininkė, Marijona šrupšienė — kuruoja artistus 40 metų už ją
finansų sekretorė, Helen Gedu- 
tlenė (Gedutis) — iždininkė, Ju- 
lle Bložienė (Blozis- — pirminin 
kė mediciniškos misijos grupės 
ir Emily Struek — pirmininkė 
močiutes globojančio komiteto.

★ Stasė Frapuolenytė, buv. 
"Moters” redaktorė. Kalėdų 
šventėms atvvko iš Kanados į 
Springfield, III., pasisvečiuoti 
pas savo gimines. Grįždama ža
da kelioms dienoms apsistoti 
Chieagoje — aplankyti draugus 
bei pažįstamus, kurių ji turi čia 
apsčiai.

jaunesnius, kas liečia progra
mos atlikimo lygį, entuziazmą ir 
garderobą. Užklausta, ar ji ne
mananti tokiame amžiuje išeiti 
į pensiją, nustemba: “Ką? Tik 
seni žmonės turi pasitraukti. Aš 
esu užimta ligi 1960 metų New 
Yorke, Las Vegas ir kitur”. Ji 
su didžiausiu pasisekimu daina
vo Chez Paree, Chieagoje, III. 
Teatralų tarpe ji yra žinoma 
kaip “lašt of the red hot ma
mas”. Gi kritikai ją laiko pirmą
ja, paskutiniąja ir vienintele to- 

1 l.ia aktore!

daug.au

