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Archeologija ir Šen. Testamentas,Bra— Kultūrinė kronika
kalingų amatams ar ūkininkys 
tei. Tiesa, izraelitai galėjo tuos 
įrankius įsigyti, tačiau, kai rei
kėjo juos pataisyti ar užaštrin
ti, tai izraelitai turėjo kreiptis 

Paryžiaus Louvro Artimųjų Vienas žmogus per vieną dieną pas fįnstįnus. Savaime supran- 
Rytų senų kultūrų skyriuje jau galįs surinkti iki pustrečio sva-,tama ktaįp ui matyti iš Bibli- 
gana ilgą laiką vyksta paroda, ro tos medžiagos. Ir šiandien. ^raeutai už ui mokėjo pa- 
pavadinta “Biblija ir archeologi- saldumynų pirkliai Bagdado gat saviškas kainas
ja — Senasis Testamentas ir vėse parduoda saldainius iš tos
Louvro (muzėjaus archeologi- sulties, vadindami juos “man”. Kaip gi tuos faktus patikrino 
niai) turtai”. Tai viena įdomės- Savaime suprantama, jog Mo- archeologija? Ogi filistinų Vai
nių mūsų kultūros istorijos pa- zės atvestiems iš Egipto Izrae- deniuose plotuose tiesiog nuosta 
lyginamųjų parodų. Greta tos lio gentims toji mana iki to lai- biai daug randama geležies ga- 
parodos visame senų kultūrų ko nebuvo žinoma. minių, gi izraelitų miestų griu-
skyriuje irgi pilna duomenų, ra- t _ vėsiuose jie yra didelė reteny-
dinių, palikimų, kurie “iš įvai- M,estŲ ,skasenos bė. Užtat griežtai pasikeičia
rių kampų” patvirtina Šv. Raš- Archeologiniai kasinėjimai, vaizdas kai imamasi kasoti klo
to faktus ir įrodo, kad Šv. Raš- šiuo metu Palestinoje daromi ^us susidariusius po filistinų 
to įvykiai yra tų laikų gyvųjų dideliu mastu, kiekviename žing miestū sugriovimo, Sauliaus bei 
žmonių istorija. snyje parodo, jog Senojo Tes- Dovydo įvykdytų. Nuo to mo-

Iškasenos atskleidžia naujų duomenų 

J. DAINAUSKAS, Prancūzija

K ALTE

z štai freskas iš augšto egip- < Ramento pasakojimai remiasi
tięčių pareigūno antkapio, ras- ! tikrais, istoriniais įvykiais, o

ne kokiomis nors legendomis. 
Iki šiol jau yra atidengti ir iden 
tifikuoti likučiai sekančių Ka

mento geležies gaminių randa
ma daug ir vienodame kiekyje 
visame Palestinos plote. Reiš
kia Izraelitų atsiektas laimėji
mas atnešė didelę ekonominę

tas Beni Kasan kaime ir paei
nantis iš XIX šimtmečio prieš 
Kristaus gimimą. Freske ma
tome egiptiečius bei žydus, pre
kiaujančius. Hieroglifinis užra
šas paaiškina, kad tai žydų pirk
liai parduoda egiptiečiams anti- .
moną, plaukams juodai dažyti taus »imim^ i Kanaaną įsibro- 
medžiagą, kosmetikinę priemo- vė izraelitai ir is eilės sunkio-, 
nę se kovose ėmė tuos miestus. Gi kas liečia pačius filistinus,

Stratografiniai tyrinėjimai ro- tai iškasenos pilnumoje patvir- 
Biblinė Jezabelė, Izraelio ka- do, jog tai buvo labai seni mies tina ir kitus Senojo Testamen-! 

raliaus Ahabo žmona, esanti i tai, nes egzistavo net trečiame to teigimus. Teisėjų knygoje 
jau sinonimu visokių moteriš- tūkstanty metų prieš Kristaus randame: “Gi kai (filistinai) 
kų “gydrybių”! Antroje “Kąra- gimimą. Pavyzdžiui Meggido buvo gerai nusiteikę, besilinks- 
lių knygoje” mes kaiką galime miesto griuvėsiuose priskaityta mindami ir puotaudami, kai jau 
rasti apie josios išvaizdą. Ati- net dvidešimties miestų griuvę- buvo prisivalgę, paliepdavo pa
tinkama Senojo Testamento ei- sįų klodai. Sudaužytų indų bei šaukti Samsoną, kad tas jiems 
lutė ją šitaip aprašo: “Ir at- meno kūrinių liekanose, pele- skambintų. Kuris gi atvestas iš

naano miestų: Šechem. Bethel, revoliuciją, nes buvo sulaužytas 
Hazor, Gibeon, Meggido ir Je- įsibrovėlių monopolis ir visoje 
rįcllo - Palestinoje įvestas geležies nau

XIII šimtmetyje prieš Kris- dojimas bei apdirbimas.

Puotautojai

Mano broliai Sibire stato kryžius 
Ir sesuo nespėja ravėti 
Žolę nuo kapo tėvų,
Giedant vaikams bažnyčioje

_ Svetimąja kalba.

Ir aš verkiu nevertas 
Mirti prie yimtojo ežero,
Kad bangą mėnesiena mirgėtų 
Mano akių stikle.

NAŠLAITIS.

Boluoja, rausta 
Stiklo langeliai 
Šaltais parytužėliais. - 
Dūmuoja, gęsta 
Blanki ugnelė,
Motulės nemigdyta.

Pareik, motule,
Lauiko takeliais,
Varteliuos prakalbėki —- 
Kiekvicns žodelis 
Saulės kraštelis 
Rankelėm pasišildyt.

Užklok, motule,
Vilnonę skarą 
Su margais pakraštėliais,
Kad aš neverkčiau,
Kad aš miegočiau 
Šaltais parytužėliais.

• Prof. Kazys Pakštas prieš Jos garbingai atliko savo pa- 
išvykdamas į Britų Hondūrą reigą. “Lenkiu galvą prieš jas 
kalbėjo Miami Lietuvių klube, ir kalbu apie jas su dideliu su- 
kur buvo suorganizuotas Lietu- sigraudenimu”, — užbaigė pro- 
vos tragiškų dienų minėjimas, fesorius apie lietuvę-motiną. 
Atvykęs iš Steubenville, Ohio, mQgų tautog nelaimės
prof. K. Pakštas padarė prane- prof R Pakštas paminėjo> kad 
simą apie lietuvių deportacijas. šiandieną lietuviai turi vergauti 
Kalbėjo paduodamas daug sta- dirbti tolimuose Rusi.
tistikos duomenų: bolševikų o- jog se> miškuose ar
kupacijos pirmaisiais metais bu Uų kasykiose. O tai vis daž- 
vo išvežta ramių, nieku nepra- šviegūg žmonėg>
sikaltusių Lietuvos gyventojų gentai> Rurie veržėsi į mokslą;
ame 65,000. Mūsų tautos nuos- bios tautM sflnūs ir dukte. 
toliai buvo labai dideli. Tuo la- dideli individualistai, _ vis • 
biau liūdna, kad lietuvių pne- ialfls žmon5 Okį j kflnlms 
augte, palyginus su kitomis tau ideaIus Jfe užd ta.
tomis, visada buvo nedidelis. rodo M kitoms Uu. 
Rusų tautoje priaugdavo viduti toms ,r neJa rantoje 
mskai 6 vaikai, lenkų tautoje a žrio tiesos, M4.
- 4- 0 hetuvn*. — 2- valk0 sų tauta - lotyniškos fantaa-
atitekdavo vienai seimai. jos Iakum0 jr germaniskos ener

Kada prasidėjo lietuvių tau- .. , ,,
tos genocidas, nuostabiai pašo- Mos- Jl ^tebuulus parody- 
ko gimimų skaičius Lietuvoje. ti, turės ir vėl ramias ir pa- 
19391942 m. per vienerius me- kenčiamas gyvenimo sąlygas, 
tus prieauglis buvo vidutiniškai Lietuvis _  tai dvasios aristo-
— 50,059; procentais pašoko: kj-atas dvasioje. Mes turime iš-
20,67%. Šitos statistikos žinios ukti d „
paimtos iš Statistische Bench-

j te fuer das Ostland” Rygoje. Profesoriaus kalba buvo su-. 
Toji knyga išleista nedidelio- tikta karštomis ovacijomis, 
me egzempliorių skaičiuje val-

Saliamono prekyba juos ir pardavinėjo, kitaip ta-

dininkijos aptarnavimui, tačiau 
profesoriui pasisekė ją nufoto
grafuoti. Skaičiai rodo, kad vie- 
neriais metais gimimai Lietu
voje buvo padidėję iki 69.000.

Čia pasižymėjo lietuvės-moti-

Prof. Pakštas sustojo vaišin
gų Kaulakių rezidencijoje. Bir
želio 16 d. jis išskrido į Hondū
ro salas patyrinėti ir pajieško- 
ti geresnių įsikūrimo sąlygų lie
tuviams. (J. Narūne)

Veikalas apie Mažąją Ue-riant jis vertėsi arklių preky- nos savo ryžtingumu. Jos ne
įveikus Filistinus prasideda bog tarpininkavimu tarp Egipto atsisakė motinystės pareigos, tuvą. Baigiama spausdinti vei-' 

geriausias Palestinos istorijos be- ^zjjog kraštų. ir sunkiausiais karo ir nedatek- kalas apie Mažąją Lietuvą. Tai
£*«£ S\TiXbiXiJŠųm» ^kOt;rPiS' Klausimų Vėl išaiškino arche- P, laikais. Jos rizikavo, augino penkių mokslinių studijų rinki,

nudažiusi savo akis dažais bei gįška istorija. Jie paeiliui buvo namas buvo pilnas vyrų bei Dovydas sukure valstybę, un ologija Prie angos tarpukalmo kūdikius statydamos save į pa- nys, paruostas Lietuvos Vaka- 
sufrizavusi savo plaukus, žiū- sugriaunami ar tai per karo ant moterų ir buvo ten visi Filisti- -U° .^majaus kelio, prie nuo amžių egzistuo- vojų, nenusimindamos dėl duo- rų Studijų komisijos pastango-
rėjo pro langą”. Iš to aprašy- puolius, priešų invazijas, ar tai nų kunigaikščiai- ant stogo bei SiriJ°s Sūumos ir net lkl_p 1 jančio kelio, kuris jungia Egip- nos trukumo savo vaikui. Tuo mis ir parama Gausiai ūiūst-
mo neatrodo, jog ji buvo graži gaisro ar kitokių gaivalinių įvy salėje buvo apie trys tūkstan- ?ufrato’ tarpU 30 sunRs tą su Sirija, Palestinos archeo- tarpu musų kaimynines tautos ruotų ir mokslišku kruopštumu

____1__«----- : S * saieje buvo apie trys tuRstan SaiiamOnas buvo geras krašto logai surado Meggido miesto (estai, latviai) tokio prieauglio parašytų studijų autoriai yra
ciai abiejų lyčių, kurie žiurėjo šeimininkas, kuris daugiausiai grįuvėsius. Miestas tarėjo dide- padidėjimo neturėjo karo me- M- Gimbutienė (Rytprūsių ir 

Kaip tik kultūriniuose kloduo 1 Samsoną... rūpinosi prekyba ir ypatingai. j-g strategmės reikšmės, nes tu. Dėl to tenka ypatingai įver- Vakarų Lietuvos priešistorinės
daubą buvo uždaręs iš šiau- tinti mūsų motinų-lietuvių tau- kultūros apžvalga), J. Lingis

flirtininkė, sugebanti gerai pa- kįų. 
naudoti kosmetiką.

Pajuodavę, sutrūniję Palesti- se iš XIII amžiaus prieš Kr. g. Tas ypatįngaį ryškus paveiks prisidėjo prie savo pavaldinių 
nos gyvenviečių likučiai bei griu buvo rasti neabejotini įrodymai las charakterizuoja filistinus gerbūvio sukūrimo. Gerai žino- 
vėsiai papasakoja mums apie tos izraelitų invazijos. Sudaužy kaip žmOnes mėgstančius ma- mi jo prekybiniai santykiai su 
Izraelio moteris daug daugiau ti moliniai indai, ugnies apsvi- Į sines puotas ’bei girtavimą. Ga- Tyro karaliumi Hiramu, iš ku- 
nei kuris nors rašytas šaltinis, lintos plytos geriausiai patvir-1 iima būtu daieįstj kad Bibliios i rio gaudavo cedro medį šven- Kur tik Palestinoje archeoiogo tina Jozuės knygoje pateiktus £ norfjc Sta" tyklo/statybai, o ' ■ ‘
kastuvas beatidengtų senų lai- aprašymus. -
kų griuvėsius, visur randama 
neįtikėtinai labai daug pudri-

rės. Dovydas bei Saliamonas iš tinį susipratimą ir pasišventimą. (Arklas baltų srityse), J. Gim-
jo padarė milžinišką tvirtovę,------------------------------- ----------  butas (Lietuvių sodžiaus archi-
tačiau, sprendžiant iš kultūri- , , ... . . . ... •• tektūra Maž. Lietuvoje), J. Ba-

meuį sven-| J miestas jau egzista- i ?Jab .lsdavu„sl miestį nes tlk p lys (Maž. Lietuvos tautosakos
taip pat ir J trJajame tūJkstaIftaety -eima ŪMo per sker brMžai)----------O----- V.™, ~ . VU Licviajauic lluu»xluuiicij j,Tri„ VttMota itr-trVrla Trrr-aAlitni------------- ' Žilevičiaus (MaŽ.

lio priešus pavaizduoti kuo blo- specialistus bei amatininkus rie§ Rr Tame t Meggidos aynes’ «unas ivyKae izraemai Lietuvos iįaudies muzikos bruo- 
giausiomis spalvomis,, sakyda- darbams. mieste buvo atrastos Saliamono j pae™ę ,e/ic °- aciau s pmau_ prie studijų jungiamos

. . r , n 1 -r r „ mas, kad jie buvo girtuokliai ir Kokiu būdu Saliamonas su- arklidės, kuriose galėjo tilpti ^*7 ° °- ?U /rmis santraukos anglų fr vokiečių
mų, buteliukų, flakonėlių su h- Apie 117o metus pr. Kr. g. +:i ____■ + . , , , , . . . , . , , . t darė faktas, kad niekas negale- izviiifiimnti ir nasi-VuAioio - r> i *• • - F - lėbautojai, gi tikrumoje jie to- rinkęs tuos turkus, kad, kaip lengvai kokia 4o0 arklių. Jau . . r t kalboinls- Kvilitikuoti ir pasi
mišiniu t.naln kvennin ir f r r-63—4uros. .rOye kiais nėra buvę. Tačiau kroni- rašo Biblija, Jeruzalėje sidabro pats dydis tų arklidžių leidžia . ■ Hžtat kai 1055 žymėję mokslininkai kiekvienas“- tepal,J’ ,kvep lr f’^fnki ir okupavo visų derlin kininko Mudai ka|ba nesuskai. buv<) „ 4 akįens? To. p ten buv0 bazį ark. rai egzistavo Lztat, kai 1^5 iš sritles atskMdSa šian-
hnvo ^i^mi VrmelISM.™ ^1^:, ’I“ I"<’Oe"r°- ma daugybė ąsočių alui, atras- Ūmesnės dvi eilutės iš dalies lių prekybas su kraštaiš į šiau- ”etaB arch»l0?as dr dien žiauriausiu būdu surusiu-
buvo išimtimi izraelicių tarpe, pietiskos kilmes gentis, kun, sa- ..iotru.ovn , , . . . , , ... . n i *•i, o į u Fafestmos pajūrio vietovėse, duoda mums i tai atsakymą ir rę ir į pietus nuo Palestinos.Chemine analize rastų kos- koma buvo graikų išstumta TiRrai jų ten ragta baigįai * kaikuriuos įė- m R + t v.
metimų liekanų rodo, jog jos ls Viduržemio juros salų. Kurį da Tai rodo> jje buvQ be. R g T^čioj. Rarali k^ Ta proga buvo atrastas kitas _ ___ _______ _ _
savo plaukus juodino antimonu laiką buvo teigiama, jog tai jie ne svarbiausiu kasdieninio nau- gOie randame- “Ir buvo išveda- BlblijOS nemmimas- -al net nizales ji atradusi Jericho mu- ]omatinės Tarnybos, VLIK ir
bei manganu, antakius žalsvu buvo Minoso kultūroj kūrėjai dojimo daiRtu RciRia isimin. „i Saliamono'arkliai iš Egipto svarbesnis- Saliamono pajamų rus mokslininkų pasaulis suju- LLR) bendros iniciatyvos Žings
atspalviu nudažydavo su pagal- Kretos saloje, tačiau paskuti- ti Rad fiIistinai prikiausė prie ir iš Koi nes karahaus pįSjiaį šaltinis- Dykumos žemumos juo do lygiai taip, kiek jis sujudo njg į poHtinę mokslinę dirvą.
ba malachilo bei sumalto tur- muoju metu papuošalų stilių pa šiaurietiškų indo-europiečių gen pirko ju^ Koi ir už tikrus pini- stOJe’ JunSianci°Je Mirusl* 3U’ ka*b^° atra*ta J1,0-13? Lras jis yra vertas visos lietuvių vi-
kuso gi lupas bei skruostus lyginimas sukelia didelių -abejo- čių> Rurių tarpe bendrog pUQ_ įgabendavo Gi vežėjų cu- rą SU Akab° įlanka’ bUV° atraT lr/abll°nas- griuvėsiai suomcnėg dėmesio.
sau daže raudona ochra. Jei dar nių dėl tos teorijos. Filistinai . .. , ° .. tas didelis skaičius vano kasyk sudaro didžiules kalvas, įsme-
priedui pabandysime įsivaizduo- atsigabeno su savimi geležies tos lr IlbaclJos buvo itin įsiple- gas ėjo is gip o uz sesius sim- lų su pastatais bei stipriomis tytas dykumos žemumoje, esan Veikalas apie 330 puslapių,
ti, kiek spalvingi buvo izraeli- apdirbimo meną ir naudojo tusios. Tuo atžvilgiu jie yra us S1 a ro s* 4- ° ar ys uz sienomis apsaugai nuo klajok- čioje porą šimtų metfų žemiau Kaina $5. Užsakyti galima pas-
čių rūbai, tada lengviau galėsi- geležinius ginklus, kurių pagal- visiškai panašūs į Graikijos ko- sin?7ą *5 pe.?a^1®slrt1“’ lių puolimų. Gi prie Raudono- jūros paviršiaus. leidėją: Lithuanian Research
me suprasti tą Biblijos poeto ba labai greitai izraelitams pri- votojus. Jie ir Palestinoje, kur ?asiu u u V1S1 e 1 sios jūros taip pat buvo atkas- Britų archeologinė ekspedici- Institute — Lietuvos Tyrimo
entuziazmą, kai jis “Giesmių metė savo hegemoniją, nes Pa- pagrindiniu gėrimu buvo vynas, TekX\ tik^anie^tS" tas Saliamono uostas Ezion-Ge- ja jau trečius metus ten daro Institutas. <0 Fifth Avenue, 9th 
giesmėje” rašė: “O kaip gi esi lestina iki tol pažinojo tik bron- išlaikė savo skįrtįnguS papro- kad karalius pirko arkhus ta- su virt.ine variui lydin sistematiškus Rašinėjimo dar- floor, New \ork 11. N. Y.

čius ir liko svetimu elementu, čiau viskas kalba už tai, kad jis krosa*y- Greičiausiai ten sto bus. kurių ikišioliniar radimai * Jeronimas Kačinskas pa- 
vrntis Saliamono prekybinis lai- tikrai yra nuostabus. Labai sto- bai<r. Rom uoti gaidas pr. 
vynas jau paruoštus metalo ga- ros gynybos sienos bei didelis La”berto eiiėraščiui Audra, dai 

l minius gabeno į Afriką bei pie- bokštas, pastatytas iš milzims- _ tenorui golo gu fortepio- 
tų Arabiją, kur juos pelningai kų akmens blokų, vaizdžiai liū- nQ lydėjimu Taipgi įpusėjo 
iškeisdavo į kitas prekes. Taigi, dija apie didelį tos Kanaana Rurli das geptetui _ maišy. 
archeologijos dėka gavome su-Į tvirtovės stiprumą. Iki šiol dar Um angambliui gu fortepionu. 
žinoti, kad Saliamonas prekiavo nepavyko pasiekti uolos pavir- gg R. bug išpildytas 
arkliais ir, gali būti, anuo lai- šių. ant kurio stovėjo seniau- naujai kamcrinei muzikai
ku buvo vienas didžiausių va- šioji gyvenviete, tačiau jau da- propajuoti draugijos iniciatyva, 
rio producentų bei prekiautojų, bar, pasiremiant labai tiksliais Lat)Rričio ]6 d gostono univer. 

. . , ., bokšto bei sienos pamatų tyn-
. ert. » pro >ema nėjimo duomenimis, neabejoti-

Grįžkime dabar prie jau mi- nai buvo nustatytas, jog Jeri- universiteto simfOninį or-
nėto kanaaniečių miesto Jeri- cho egzistavo jau penkius tuks Res{rą Ruris Rūriniua
cho, gerai žinomo iš Biblijos ap tanaus metų prieš Kr. g. Isei- Uetuyių kompozitorių. yi. Jaku- 
rašymų. Juozuo dėl to miesto tų, kad tai butų seniausias, iki b_no gu _ MigRo šventė> 
turėjo vesti sunkias kovas. Jis šiol žinomas žmonijos istorijoje, Jpr RačingRo simfoniją Lento 
per šešias dienas iš eilės, trinu- įmestas. Toji išvada apverčia gimfoniniam orkestrui. J. Gal
iams griežiant, liepė kunigams augstyn kojomis įkusiolines pa- Retvirtosiog simfonijos ant
nešti aplink Jericho sienas San- žiūras j žmonijos civilizacijos ...
daros skrynią. Septintąją dieną, raidą. Buvo manyta, jog neoli-
kai kunigai jau septintą kartą to laikų žmonės nestatė didelių • Dail. Jonas Tričys, Chica- 
apėjo aplink miestą, ginkluoti miestų bei stiprių tvirtovių ir gos universitete išėjęs spaudos 
izraelitų būriai pakėlė tokį šauk gyveno išsimėtę mažomis kaimo iliustravimo techniką, dabar dir 

* smą, jog miesto mūrai subyrė- sodybomis. Taip pat buvo gal- ba vienoje firmoje prie medžio 
jo... To įvykio klausimu buvo vota, jog seniausieji civilizaei- raižinių. Savo įstaigoje konkur- 
kelta įvairiausių hipotezių. Ga- niai centrai buvo atsiradę E- so keliu yra pasiekęs laimėji- 
li būti, jog tuo metu įvyko že- gipte ir Mezopotamijoje, tuo mų toje srityje ir jo kūrinių jau 
mės drebėjimas, bet lygiai taip tarpu pasirodo, jog Palestina yra tilpę eilėje amerikiečių žur- 
pat gali būti tikras ir tas da- dar anksčiau buvo susiorgani- nalų (pvz. Readers Digest) su 
leidimas, jog lengvabūdė Ra- zavusi. firmų komerciniais pranešimais.

Filistinai

Kenyon paskelbė, kad pne Mi- tQ kraštQ lietuviškumą. Tai pir- 
rusiųjų jūros, kokio trisdešimt mag lietuviškų politinių organi- 
kilometrų į šiaur-rytus nuo Je->zacijų ir instįtucijų (ALT, Dip-

žavinga mano drauge! Kokia zinius ginklus, 
tu esi graži. Tavo akys it karve- Iškasenos parodė, kokiomis 
lio, neminint to, kas jose slypi, priemonėmis okupantai naudo- 
Tavo plaukai it ožkų bandos, josi apvaldant užimtas Pales— 
nusileidusios nuo Galad kalno, tinos žemes bei žmones. “Pir- 
Tavo lūpos it gležnas karmino mos karalių knygos” 13 skyriu- 
spalvos audinys. Tavo kalba je randame sekančias eilutes: 
žavinti. Tavo skruostai it gra- “Kalvio nebūta visoje Izraelio 
natų vaismedžio obuoliai”. žemėje, nes filistinai saugojo 

Mana (dabojo), kad hebrajai nepada
rytų kalavijo ar jieties. Užtat 

Bibliologijos tyrinėjimai mum visas Izraelis eidavo pas filis- 
pateikia vis daugiau panašių tinus aštrinti savo arklą, savo 
staigmenų. Pavyzdžihi paimki- kauptuvą, savo kirvį ir savo 
me nors ir manos reikalą. Išti- kastuvą. Ir buvo visai atšipę 
sos kartos mokslininkų suko arklų bei kauptuvų ašmenys, o 
sau galvas, kad išsiaiškintų, kas taip pat ir šakių ir kirvių aš-
tai iš tikrųjų toji mana yra bu
vusi. 1927 metais Hebrajų uni
versiteto zoologas Bodenheimer

menys buvo reikalingi taisymo. 
Gi kai atėjo mūšio diena, neat
sirado nė vieno kalavijo bei jie-

nustebęs pamatė, jog, vasarai ties rankose tų žmonių, kurie 
prasidedant, Sinajaus krūmoks- buvo su Šauliu ir Jonatu...” 
niai pasidengia daugybe baltų Pacituoti sakiniai ilgą laiką 
lašų, panašių į smulkios kru- kėlė ginčus bei nesusipratimus, 
šos grūdelius. Jie yra saldūs, Tačiau dabar, pasiremiant ar- 
it medus, ir ore sustyra it me-1 cheologiniais radiniais, klausi- 
daus lašas. Pasirodo, jog tą sal- mas tapo aiškus: Filistinai val
džią sultį išskiria maži vabalai, dė izraelitus gindami drakoniš- 
besimaitinantieji augalų sulti- komis priemonėmis savo mono- 
mis. Vietos beduinai gerai pa- polį į geležį. Buvo tai militari- 
žįsta tuos saldumynus ir nau- nis ir ekonominis monopolis, nes 
doja juos saldainiams gaminti.1 niekas kitas be jų Palestinoje

-luozas Hautienius šv. Jono bažn. bokštų žaismas
Toronte esanti Sv. Jono Krikštytojo parapija neseniai atšventė 
30 m. sukaktį. Lankydamasis Kanadoje dail. J. Pautienius be kitų 
kūrinių nupiešė ir šį vaizdą.

siteto parengime komp. Jeroni
mas Kačinskas pakviestas diri-
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OKUPUOTOS LIETUVOS 
LITERATŪRINĖS NAUJIENOS
VYTAUTAS BRAZIULIS, Cleveland, Ohio

1
Dabartinės Lietuvos Valsty- niomis, artimiausiu laiku numa- 

binė Grožinės Literatūros lei- tomą išleisti visą eilę memua- 
dykla šiais metais išleido kele- rinės-atsiminimų literatūros Įei
tą mūsų senesnės kartos rašy- dinių. Vieną šios paskirties Įei
to jų kūrinių. Tarpe tokių kū- dinį šiomis dienomis iš Lietuvos 
rinių yra Maironio Pavasario gavo šio rašinio autorius, bu- 
bąlsų, iliustruotų J. Kuzmins- tent, Antano Sodeikos — Mano 
Icio medžio raižiniais, nauja lai- kelias j muzikos meną, atsimi- 
da (nepažymėta kelinta iš ei- nimai. Tai neplačios apimties 
lės). Leidinys mažo kišeninio mūsų žinomo Valstybinio teat- 
formato, išleistas dailiai, su kie ro operos dainininko Antano 
tais viršeliais, kurių pirmoje pu Sodeikos pasakojimas apie savo 
sėje žydriai mėlyname kvadra- gyvenimą, daugiausia su muzi- 
te, kurį supa auksinės spalvos ka bei daina susijusį, Lietuvo- 
linijos bei vainikas, yra užra- je, JAV ir vėl Lietuvoje, ka- negrįžta j kalnus, kuris pradeda-

Antano Sutkaus atsiminimai pa Part I. Mesolithic, Neolithic and 
sirodys knygos pavidale negrei- Copper Age Cultures in Russia 
čiau kaip po metų, o gal būt and the Baltic Area”. Peabody 
ir dvejų. Museum, Harvard University,

Bulletin No. 20 (didelio forma- 
I to 241 pp., 50 lentelių ant krei-

Ruošiamasi išleisti ir plačios dinio popieriaus ir 126 iliustra-

gi vyks į tarptautinį proistorės t zūriškai išniekintasis jo žino-. 
kongresą Hamburge, lankysis' masis Maironio kūrinys “Kur

Lietuvos teatro Istorija

taipgi Skandinavijoje ir Ispani
joje su paskaitomis.

Niekinama Česlovo Sas-

bėga Šešupė”, išbraukiant bei 
uždraudžiant giedoti giliai pras 
mingąją to kūrinio užbaigą:

apimties Lietuvos teatro istori
ją. To rimto darbo ėmėsi ke- 

Į turi teatro meno žinovai: Mak- 
‘ nys-Maknickas (A. Žmuidzina
vičiaus žentas, monografijos 
apie Gabrielių Žemkalnį-Lands- 
bergį autorius), Ruzgaitė, Šal
tenis ir Umbrasas. Jie bendro
mis jėgomis turi sutelkę labai

Pranas Naujokaitis daug mūgų teatro istorijai ver.
Lietuvių literatūros istorikas i tingos medžiagos, kuri šiuo me- 

(autorius vadovėlio Lietuvių lite-, tu jau perkeliama į rašomosios 
ratūra). parašė romaną Upeliai Lietuvos teatro istorijos lapus

ei jų tekste). Plačiai naudojama 
antropologijos ir archeologijos 
kursuose universitetuose ir lai
da beveik išsisėmusi. Paskuti
niuosius egzempliorius galima 
dar įsigyti pas autorę. Kaina 
$7.50. Dabar dr. M. Gimbutienė 
baigia paruošti spaudai tos kny 
gos antrąją dalį, kuri apims žal 
vario amžių (laikotarpį 1700 
pr. Kr. — 700 pr. Kr.). Rug
pjūčio mėnesį dr. Gimbutienė' 
išvyksta į Europą, kur daly- j

Vienas tų bendradarbių, bū- vaus kasinėjimuose Prancūzijo-

nausko kūryba. Birželio 20 per i Apsaugok, Augščiausias, tą 
Maskvos radiją, iš Vilniaus lie- mylimą šalį...” Daug ko bijo o-
tuviškai pakalbėta apie muziką 
Česlovą Sasnauską ir jo kury- čiausias... 
bą. Gražiai bei vykusiai išpil
dyta ir šiojo kūrėjo veikalų.

Deja, Č. Sasnausko veikalai 
enkavedistų išcenzūruoti. Cen-

kupantas, net ir žodžio Augš- 
(Ln.)

•BE

Maironis, lyros emblema, me dainininkas tebegyvena fr Umbrasas. paraSė , je provlncijoje> o uip ‘
Pavasario Balsai, o ant nugarė- dabar. Atsiminimai parašyti pa- gai dirbo, kaip sakoma “su skulp- mią studiją — Vilniaus lietuvių

KAZIO ERINGIO
CALIFORNIA S. S. STATION 

TeL Virginia 7-9327 
4824 S. California Avė.

Taisome automobilius prieinama 
kaina. Patyrę mechanikai

lės tokiame pat fone, auksinės traukliai, be literatūrinių įmant toriaus kalte'iu išbaigdamas visas teatras rusų kalba Numato iš- 1
juostos linija apvestame, užra- rūmų, skaitoma įdomiai. Kny-’ detales“ Rankrašti skaitė eilė Ii-, leisti ^ena Maskvos Valstybi- DIAMOND HEAD
šas'Maironis. Nauja Maironio gą puošia Antano Sodeikos gy- : tęratų ir kritikų, pripažindami ku- Sviria VncL-vn-in n,™n a
Pavasario balsų laida turi 180 venimiškos trys (ketvirta vir- ^ini° vercę- Pr Naujokaitis taipgi ičipisti ir muzikologo Cau RESTRURANT & LOUNGE
puslapių, kaina 4 rubliai ir 70 šelio aplanke) nuotraukos; dai- n* T’^’pa^lėSrk^da- drimo studiją apie Lietuvos mu 8821 W K^e HgllWy)
kapeikų. nininko tėvų, Miko Petrausko mas straipsnį: Žmogus yra nuola- zika knrioie bu^ oaliestaa one- Ypatingai skanūs eteikai ir koktei- TgI. BlstlOP /-/U/uTokio pat pavidalo išleistas ir * Taidtat’ ** datouotl» vaid’ * ko™s laukES' ' joakSiZ gi, '££

pnesmmronimo laikotarpio mu- -e Valentino Faust ™kai-
ių dainiaus Antano Vienazm- io Toskoj pįgaro Sevilijos ^'venimo raida nuo 1905 metų Nereikia nė aiškinti) kad tiek 
džio dainų rinkinys Ilgu ilgu kį -juje TnrnRkin Plkų damo. tautinio sąjūdžio iki šiandien, atminimai, taip pat ir studi-
man ant svieto, kuriame yra jg Ko lijaus Hofmano paša- Antanas Žmuidzinavičius buvo jos apie Lietuvos muziką bei
trys dainiaus portretai, namų koge Amonasro igorio vienas lš n^auS1^ mūs^ dailės operą su drama bus parašytos
pne Sartų ežero ir Anapolio Kunigaikšty Įgory> demono kūrė^ Pirmūn^- kurie suruo*ė laikantis Markso-Lenino “išmin
palivarko, kuriuose dainius yra j * Rigoleto Pirms^ Lietuvių Dailės paro- ties Talmudo» nuostatų ,nors
gyvenęs, nuotraukos ir jo dai- Rigoletoje Leidinys tUri 112 Vilniuje 1906 metais, o se- tos ..joties nuostatai”, anot 
nų rinkinio “Dajnas Letuwnįko la kaina 3 ir 40 kančiais metais sukūrė Lietuvių t pačių posakio, “netin-
Zemaicziuos, Parasze Wenužis ka ik meninis apipa Dailės draugiją, kuri Lietuvos nei kaimui> neį miestui...”

ranas pietinėj miesto daly. Vakarais 
japonės padavėjos pasipuošusios ja
poniškais rūbais. Užkandžiai nuo 11 
v. r., pietūs nuo 5 v. v.

Paruošiame vaišes pobūviams ir 
banketams. Rezervacijoms skambin
kite — \VAlbrook 5-1678.
Lietuvis savinin.—F. T. MITCHELL

M O V I N G
A BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei pervežimus iš

Pakurszei Prisigužis” autoriaus 
ranka užrašytas pavadinimas 
ir dviejuose sulenktuose lapuo
se trijų dainų rankraščių pa
vyzdžiai. Knyga skoningai api
pavidalinta P. Rauduvės, kie
tais rusvos spalvos viršeliais,

vidalinimas V. Armalio. 
\ais popieriaus viršeliais.

Kie- —° ?^enimo organizavime Tie rusvi niiSpaivinįmaį nenu-

K. Petrausko atsiminimai
Mūsų spaudos puslapiuose ke

letą kartų buvo užsiminta apie
kurių pirmoje pusėje rašytini mūs,f KiPro. Pa
ntis žalios spalvos raidėmis iš- rausko rasomus atsimmimus.___ ______ _______ _________ — • — - • - j- tūros istorijai vertės atsimini-'
spausta: Antanas Vienažindys ^.tikrintomis amomis, musų Lmų versmę. Turime žinių, kad
ir auksinių dviejų siaurų linijų . J ° ^>ei yai °s&. j į memuarinės literatūros kury-
pailgame kvadrate žaliomis rai- rašymas vyksta labai

bei puoselėjime atliko milžiniš- gtelbs minėtų studijų tikrovinių, ra- 
ką vaidmenį. O to didžiulio lie- duomenų, kuriais galės naudo-: 
tuvių tautos kultūrinio darbo tis tiek Lietuvos, tiek svetimuo-: 
vadovu, minėtos draugijos pir-, kraštuose gyveną laisvieji 
mininku, daugelį metų buvo An- mūsų tautiečiai.
tanas Žmuidzinavičius, taigi tu-j
ri sutelkęs didžiulės mūsų kul- ------ --------

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 S. Kedzie Avė.
Nuo birž. 23 iki liepos 6 d. išvyk

sta atostogų. Pacijentai ligos atveju 
prašomi kreiptis į Dr. Vytautą Tau-

KRONIKA
• Dr. M. Gimbutienės knyga 

Aneient Symbolism in Lithua
nian Folk Art” išėjo iš spaudos.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius

6322 Sf.Vith Western Avenue
Vai.: kasdien 16—12 vai. ir 7—9 vai. 
vak. šeštadieniais 16—1 vai. Trečia- 
’ieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 6-5676 .

TeL — REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

fl.ietnvis gydytojas!
3925 West 59th Street 

Vai.: Pirmad antrad.. ketvirtad Ii 
penktad nuo 1—4 p. p.. 6:86 8:3
vai. vak T-.Afid «» 4.^0^ * —

Tel. ofiso Ir hino- OLvmpic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W I5tti St.. Cicero 
kasdien 1 3 vai Ir 6—8 vai. vak

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

P. ŠILEIKIS, G. P.
Orttwx>Ttaa Pmtesistaa

v paratai-Protezai, Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoma

<Arch Supports) Ir t-t.
Vai » 4 ir 6 - 8. šeštadieniais 9-1
ORTHO PĖDUOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St, Chicagc 29. IK

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 68rd St
< »fls<> tel. REliance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehill 6-0611
Valandos: 1-3 p. m.. 6-8 p. tn. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. CUffside 4-2896 
Rezid. telef. LAfayette S-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(kampas 47th ir S. Hermitage)

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 vai. vak 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

DR. FL TALUT-KELKš
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
(Civic Opera House.kamb. 858) 

Vai.: kasdien 12 iki 4 vai
Telef. CEntral 6-2294 

5002 \Vest 16th Str., Cicere
Vai., kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnball 3-09S9 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. telef. HEralock. 4-7080

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4701 South Damen Avenue
Kampas

r—o—- -       . • , j •• v bą numatoma įtraukti kitą mū-
dėmis užrašas Ilgu ilgu man ant letai’ 5^ Pavojus, kad jie gali sų dailės kūrybos pradininką,
svieto. Ilgoką dainiaus ir kury- ^dsvy i enos sviesos, . e sku]pįOrjų petrą Rimšą, tik rim-; Leidėjas American Folklore So- 
bos apybraižą parašė B. Prans zas 1S ~ aini^in ° sPa y® zen to rūpesčio sudaro jo paskuti- i ciety. Memoirs of the american

toTneišv^ri^s kelionės terip metais gerokai Folklore Society, vol. 49, 1958, Trečiade ir kltu laiku pagal sutarti j
tos neišvengiamos Keliones taip sveikata bei susilpnėjęs regėji- 148 pp., 157 iliustr.). Knygą LAfayette s-6048

mas. Ir Petras Rimša turėtų

kus. Leidinys turi 136 puslapius, 
kaina 3 rubliai ir 25 kapeikos.

47-toe ir Damen Avė. 
Vai. kasdien nuo 6—S vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak.

Ofiso telef LAfayette 2-3210, jei 
neatsiliepia. Saukite KEdzie 3-2868

DR. PMILY V. YRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
j VAL.: Kasdien popiet nuo 12—S vai 
vak., pirm., antr., ketvirt. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

pat neišvengiamais nemaloniais
ž Lietuvių dramaturgija palydovais -- sveikatos pašliji-1 į~~g ]dom™ “dalykų "įasak^ 
Prie vertingesnių Valstybinės lr atminties silpnėjimu. O djdejgS vertės medžiagos mūsų 

Grožinės leidyklos leidinių pri- .JP1*35 Petrauskas galėtų aug kup-ūros istorijai palikti, 
klauso neseniai atspausdinta J. idomių Papasakoti apie .
Lenkučio Lietuvių dramaturgi- gyvenimą ir darbą opero- Ant. Sutkus jau paraše
ja. Kritikos etiudai. Šią teatro- *,e‘ Dramos vaidila Antanas Sut-
loginės literatūros knygą suda- Ant. žmuidzinav'čžus kus savo atsiminimų, kurie ap-
ro dvi dalys: I. Konflikto ir _ ims jo gyvenimą, studijas gar-
charakterio problema lietuvių I atsiminimų literatūrą yra šiame rusų Komissarževskio te- 
tarybinėje dramaturgijoje su: pasinešę ir ™ūsu vyriausioskar a^re Maskvoje, vaidilos darbą 
Įžanginės pastabos, 1) Gyveni- t-08 dailės kūrėjai. Vienas iš pir Maskvos Dailės teatre, Tautos 

mųjų su savo atsiminimais žada teatro ir vilkolakio kūrimą bei 
pasirodyti dailininkas Antanas vadovavimą Lietuvoje, jo die

miškas konfliktas — dramatiz
mo . pagrindas, 2) Charakterio

Rez. VVAlbrook 5-3048galima įsigyti rašant autorei į
Peabody Museum of Harvard Tcl- ofiso he 4-584», rez. JIE 4-2324 
University, Cambridge 38, Mass. DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGASKaina $3.00.
Tos pačios autorės knyga Sį?r„ V^kt^tr

Prehistory of Eastem Europe, \ntr. l-6. treč. Ir šešL pagal sutarti, 
________________________________________ • 'km. uždaryta

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

(Gutters & Downspouts) 
STOGAI IR DŪMTRAUKIAI 

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
Dedame naujas plieno (coppei

dramatizmas, 3) Konflikto ir [ Žmuidzinavičius, su dviejų tomų nas Kauno Valstybinio teatro T^k^Aiias Uant seninamų 
charakterio reikšmė bendroje t atsiminimais, kurių pirmasis jr Kauno Valstybinio radiofono išsmaiiname is vidaus ir nudažomu 
pjesės sandaroje ir Baigiamo- įu , Jaistybinės Jeidyklos direktoriaus pareigose ir aps- ^kŠ5 irTatnuTstoS -

Bome, remontuojame arba naujai 
dengiame. Dumtraukius bei ‘‘smoke- 
staeks” išvalome ir atremontuojame 
arba naujus įtaisome. Atliekame vi
sus namo dažymo darbus iš lauko 
Atliekame "tuckpointlng” — mūro

sios pastabos; II. Straipsniai spaustuvėje. Antano Žmuidzma kritaj šio žymaus mūsų vaidy- 
apie dramaturgus ir pjeses: Re- vĮčiaus asmenybė yra tampriau- į)įnės kūrybos bei teatrinės pe- 
alistinė Keturakio komedija A- susijusi su Lietuvos dailės dagOgįkos darbuotojo, — rašy- 
merika pirtyje. Satyra S. Čiur- ’ — Į mą kaip ir baigė. Autorius šiuo ______
lionienės-Kymantaitės Pinige- — jau PASIRODĖ — metu taiso bei papildo savo at- Atdara ;
liuose. Psichologinės dramos ir 
tragedijos kūrėjas (apie V. Krė 
vės draminius veikalus), Petras
Vaičiūnas — moralinės dramos 
atstovas, Istorija ir buitis A. 
Vienuolio dramose, Dramatur- 
gas-lyrikas (B. Sruogos drama
turgija), Už gilios minties ir 
stiprių aistrų dramaturgiją (J. 
Grušo tragedija Herkus Man
tas). Leidinys turi 324 pusla
pius, kaina 6 rubliai 90 kapei
kų. Kietais popieriaus virše
liais.

Ant. Sodeikos akimirksniai

1959 M. MODELIAI
• TKI.KVIZIJOS

su vj>atingu ryškiu paveikslu.
• STEREO-PONOGRAFAI:

reikia išgirsti, kad suprasti šią 
naujieną.

• ST EREO-RF.KORDERI AI:
kas tai nepaprasto garso perdavime.

• HI FI FONOGRAFAI 
su FM radijais.

• TRANSIKTORINIAI RADIJAI 
pakeičia bet kokį radiją.

• UŽSIENIO RADIJAI — 
nepaprasto styliaus ir grožio.

• NAUJA1S1OS 11114 PLOKŠTELES.

- Duodami S ir H ženkliukai

Darbas garantuojamas. Atdara dieną 
siminimų rankraštį, bet tas dar r naktį, 
bas, kaip numatoma, pareika- i LAwBda«e 1-6047 _k*

lauš dar nemažai laiko, taigi
ROckvreU 2-8778

I”

Aplankykite modernišką prekybą

iiDflinfl-
Dabartinės Lietuvos Valsty- 1 |Tf“|

binė leidykla pastaruoju metu ĮAJJ I X»L»X» V Ii
rodo tam tikrą susidomėjimą ir (sal,G3 — SQPViC<^) 
mūsų įžymiųjų meno kultūros Sav. Inž. A. Semėnas 

S. Halsted St., tel. CL 4-5«65darbuotojų atsiminimų literatu- 3321 
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Pradėkite taupyti šiandien; turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

įstaigoje BRIGHTON SAVIRGS AHD LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,900.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorių*
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais, antrad., penktad. ir šeštad. 9 v. r. iki 4:30 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Ketvirtadieniais 9 vai. ry
to iki 8 vai. vak.

THE B1GGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE!

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KCDIKJŲ IR VAIRŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
7156 South \Vestera Avenue

(MEDICAL BUILDING) 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168
Rea. tel. VVAlbrook 5-3765

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

Ofisas ir rez. 5100 S. Western Avė 
Tel. PRospect 8-1223 ar TR 3-5577 
Ofiso vai.: Pirm. 8-10 v. v.. Antrad., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu. 

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-619.*

OR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street 
(71st ir So. Campbell Avė.)

Vai. pirmad. ir ketvirtad. 6-9 v. vak 
Antiad. ir penkt. 1-5. šeštad. 2-4 
Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

LIGOS
2524 VVest 69th Sreet 

' 69-tos ir S. Maplewood Avė. Kamp.)
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet.

Tel. of. WA 5-7200 Res. GR 6-3319 Tel- oftso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

O

Remiantis Chieacca Savings BendrovSe praeitini, šuo pat jos jsikfirlmo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indšiių saugumo Ir divi
dendu našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gansite ne tiktai saugumą 
— .iv apdraudimą iki $10,000.00, augštą diAldendą, bet ir daugeli kitų pa- 
tamaHmn veltui, už kuriuos kitose ištaigose tarėtomėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės ištaiga yra viens 
i< i'rafiausių ir moderniausiai įrengtų viseje liUaeto Valstybėje.

Milijmai dolerių morgičių paskoloms. Ant prieinamų išlygų. Lengvais 
išmokėjimais. (Darome paskolas iki 25 metų išmokėjimo ant tinkamų 
nuosavybių).
Rašykite dėl Informacijų Mfisų tartas arti $24,000,000.00

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5758. Res. GR 6-S4O4

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

(Bendra praktika ir Alergija.) 
2709 Mest 51st Street

Atostogose iki liepos 10 d.
Pavaduoja Dr. V. Tauras.

WA 5-9106 RA 6-1196
DR. JONAS G. BYLA

NERVŲ - SMEGENŲ LIGOS, 
CHIRURG.

104 S. Michigan Avenne. 
Kamb. 615

Konsultacija tik susitarus
DR. Z. DANILEVIČIUS-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
spec. vidaus ligos 

6317 South VVestern Avė.
Tei.: ofiso — REpublic 7-4900 

namą — GRovehill 6-8181 
Valandos; kasdien 2-7 vai. p. p., šei- 
tad. 1-6 vai. p. p., trečiadieniais ui- 
daryta.

DS1 tikslaus prlSmlmo laiko (ap- 
polntment) malončkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad nereikėtų 
Ilgai laukti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai. nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 vai. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet- 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tei. Virginia 7-0038

Rezidencijos tel. BEveriy 8-8244

Ofiso HE 4-1414 arba RE 7-0700 
Rezid. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija lr moterų ilgo* 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniai*
iždaevta.
t.i nHen PR 6-3838 res RB 7-9199

DR. A. JENK1NS
GYDYTOJAS » CHIRURGAS 

(LIETUVia GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

Vai. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
'kl 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

DR I. LABANAUSKAS
MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 

SPECIALISTAS
Ligoniai priimami pagal susitarimą

Medical Arta Bldg.
5430 So. Kedzie Avė.

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne 

Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nuo 6-8 vai. 
I vak. šešt. 1-4 p. p. Trečiadienis i.
ir kitu laiku tik susitarus.
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vV'estui 11 z\vu.
Atdara: pirmadieni nuo 12 lld 8, antradienj It penktadlenj nuo 9 Hd 4, ketvhtndieal ana S Oti $. 

Trečiadieni uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 Iki 2 valandos pe pietą.

Telefonas GRovehill 8-11

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
- PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimą išskvrus trečiadienio.

2422 W. Marųuette Road 
Ofiso Ir boto tel. Ol.ympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 Se. <9th Ceart Cicero
Kasdien 18—13 Ir 4—7 vai. Trečiad 

<r Mtad tik 19—13 vaL

Res. tel. PR 8-4732
D R. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2454 W. 71 St. (71 lr Campbell Avė.)

Tel. HE 4-1202 arba RE V-9700
Vai.: pirmadieni, ketvirtad. ir Šeštad. 
1-4 popiet. Antrad. ir penkt. 6-8 v. v. 
Treč. uždaryta.

Ofiso HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rez. PR 8-9801

0R.-I. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ugos 
2454 West 71st Street

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

Ofiso hr.mlock 4-5818 
Rez. HEmlock 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PIiAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS

2745 West 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

Priima pagal susitarimą
Atostogose nuo birž. 13 iki 30 d.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whlpple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo' 10 iki 12; 2—6; 7—9
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 

LAfayette 3-4949 
Namą — CEdarcrest 3-7788 

Ofiso telefonas — Bishop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTOPEDINES LIGOS

2745 Weet 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę

Telef. REpnbita 7-2290
VAL.; Pirmad., antr.. ketv. penktad 
nuo 9 Iki 11 ode ir nuo 6—8 vai. v 
šeštad. nuo ,—4. Trečiadieniais Ii 
kitu laiku susitarus tel e fonu._______

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akis Ir pritaiko akinius

keičia stlklns lr rėmus
1455 8. California Avė. TA 7-7881

Vai.: .0 ryto iki 8 vak. (trečiad. ut 
daryta šešt 1« v r. iki 3 p. p

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

TH. ofiso PR 8-8448, rez. HE 4-21*8

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 7 iki 8 v. v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 8-6058

Rezid. 8800 S. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p., 6—7 v. y.

IMK. G. SER^HER
URVVV AKIŲ •YDYTOJA*
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Pritaiko Akiniai 
Kreivas Akis 

Btaiso.
Oftsas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35tb STREET

nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. 
Treč. uždaryta. Penkt ir šešt 10 — 2 

po pietų. Arba pagal susitarimą

DR. t VŠITUSH, OPT.
Palengvina akių jtempimą, kuri 

yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio 
Atitaisau trumparegystę ir tollregyz- 
tę. 1‘rlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 

i i mokyklos vatkua
4712 Stkith Ashland Avė,

TeL Y Ards 7-137$
Vai. 16:30 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:18 
Iki 6 vai Sekmad. ir treč. uždara

AR PASIUNTEI “DRAUGUI” 
NAUJO SKAITYTOJO ADRESĄ?

Perskaitę dien. "Draii^". duokite jį kitiems.
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VANDENIUS-ATEITIES 

ENERGIJA
INŽ. P. GAURONSKAS, Santa Monica, Calif.

Paskutiniu laiku spaudoje bu 
vo rašyta apie Amerikos ir An
glijos dedamas dideles pastan
gas pažaboti vandenilio bombos 
energiją. Tos energijos, tos pa
čios, kuri palaiko ir saulės ug
nies nuolatinį degimą, kontrolia 
vimas duotų žmonijai milžiniš
kus energijos kiekius iš beveik 
neišsemiamo šaltinio, būtent, 
vandenilio, kuris būtų lengvai 
išgaunamas iš vandens. 

Tyrinėjimų užuomazga

Yra žinoma, kad, be Ameri- 
kos, dar kelios valstybes dirba 
ir daro bandymus termobran
duolinės (thermonuclear arba 
fusion) energijos kontroliavimo 
srityje. Jau 1955 metais Gene- 
vos konferencijoj indas H. J. 
Bhabha pranašavo, kad ši pro
blema bus išspręsta per sekan
čius 20 metų. 1955 metų rudenį 
Atominės Energijos komisijos 
pirmininkas Strauss oficialiai 
pranešė, kad yra sudaroma pro 
gramą, vadinama Sherwood pro 
jektu, kurios užduotis bus ter
mobranduolinės energijos pajun 
girnas taikingiems tikslams. 
Taip pat buvo pranešta, kad 
didžioji bandymų dalis toj sri
ty buvo daroma trijose vietose 
(Princetono universitete ir dvie
jose .Kalifornijos universiteto 
radiacijos laboratorijose — Los 
Alamos mokslinėj laboratorijoj 
ir Kalifornijos universiteto ra
diacijos laboratorijoj, kuri yra 
Livermorėj), o mažesnioji dalis 
buvo daroma Oak Ridge ir New 
Yorko universitete.

Faktinai tos rūšies tyrinėji
mai jau buvo pradėti Atominės 
energijos komisijos laboratori
jose dar prieš pasibaigiant II- 
jam Pasauliniam karui. 1952 
metų birželio mėn. Amerikos A- 
tominės Energijos komisijos Ty 
rinėjimų divizijos direktorius T. 
H. Johnson sušaukė kontroliuo
jamos termobranduolinės reak
cijos konferenciją Denvery, Co- 
lorado, kuriai vadovavo Edward 
Teller (vandenilio bombos tė
vas). čia buvo apžvelgti atsiekti 
laimėjimai ir ateities planai. Po 
to dar buvo sušauktos tuo rei
kalu kelios konferencijos. Dabar 
vad. Sherwoodo mokslinė pro
grama yra vadovaujama komi
teto, kuris susideda iš šių na
rių: Edward Teller iš Kalifor
nijos universiteto, James L. 
Tuck iš Los Alamos mokslinės 
laboratorijos, Lyman Spitzer, 
Jr., kuris vadovauja vad. Mat- 
terhom projektui Princetono 
universitete, ir William Brobeck 
iš Kalifornijos universiteto ra
diacijos laboratorijos.

Pirmieji, kurie pradėjo domė
tis šia energija, žinoma, buvo 
astrofizikai. Šiandieną jie jau 
gali žiūrėti į ateitį su pasitikė
jimu, kad greitai tie energijos 
šaltiniai, kurie praeity egzista
vo tik saulėje, žvaigždėse arba 
atominių bombų šerdyse, bus 
pagaliau pajungti praktiškiems 
žmonių reikalams.

Motyvai

Nors techniški sunkumai, su
siję su tos energijos pajungimu 
ir kontroliavimu, yra gan dideli, 
tačiau, prisimenant, kad žemės 
gyventojų skaičius vis didėja, o 
su tuo didėja ir energijos pa
reikalavimas (ypač augšto gy
venimo standarto kraštuose), 
tos kliūtys turės būti nugalėtos. 
Jeigu Energija bus naudojama 
tokiu mastu, kaip šiandieną, 
tai jos šaltiniai, kaip akmens 
anglys, alyva, bus išsemti per 
trumpesnį laiką negu šimtmetis. 
Kad būtų patenkinti ir išlaikyti 
tie didžiuliai ateities energijos 
pareikalavimai tik branduolinis 
skaidymasis (nuclear fission) 
ir branduoliais jungimasis (nuc
lear fusion) belieka kaip dide
lių energijos kiekių šaltiniai. 
(Branduolinis skaidymasis yra 
tokia reakcija, kur labai sun
kūs atomo branduoliai yra sus
kaldomi į mažesnius branduolius. 
Tame procese energija yra at
palaiduojama sunaikinant tik la 
bai mažus kiekius materijos. A-|

tominė bomba veikia tuo prin
cipu. Branduolinis jungimasis 
yra tokia reakcija, kur lengvi a- 
tomo branduoliai yra jungiami 
į sunkius branduolius ir tokiu 
būdu energija yra atpalaiduoja
ma).

Yra apytikriai apskaičiuota, 
kad ir skaldomosios (fission- 
able) energijos ištekliai (kaip 
uranijaua ir kitų) tėra tik apie 
25 kartus didesni, negu akmens 
bei alyvos ištekliai. O, vartojant 
termobranduolinę energiją, žmo 
nija būtlį aprūpinta ja bilionus 
metų, jeigu jos reakcijose tebū
tų vartojamas tik deuteriumas 
(deuteriumas yra atomas, ku
rio branduolys, vadinamas deu- 
teronu, susideda iš neutrono ir 
protono; šis atomas yra van
denilio izotopas, turįs atominį 
svorį 2), kuris yra lengvai iš
gaunamas iš vandens).

Kitas svarbus faktorius, pa
sisakantis už termobranduolinę 

į energiją, tai yra jos pagamini
mo kaina. Deuteriumo išgavimas 
iš vandens, kad ir su šių dienų 
technika, tekainuotų per paga
minamos energijos vienetą tik 
keli procentai to, kas kainuoja 
anglies iškasimo. Kai tuo tarpu 
anglies ir kitų skaldomųjų me
džiagų (uranijaus, plutoni jaus) 
kuro per energijos vienetą iš
gavimas pasidarytų brangesnis, 
nes jų ištekliai sumažėtų ir ge~ 
resnės rūšies rūda išsibaigtų, 
deuteriumo iš jūrų vandens pa
gaminimo kaina gal net ir su
mažėtų.

Jeigu ateities energija bus ga 
minama tik atominių (fission) 
reaktorių, kurių šiandien jau 6 
yra Amerikoj operuojami (di
džiausias yra Shippingporte, pa
gaminąs 60,000 kilovatų ener
gijos), tai susiję pavojai su ra
diacija bei pašalinimas radioak
tyvių liekanų sudarys didelių 
problemų ateity, kai tų reakto
rių skaičius pradės augti. Grįž
tant prie termobranduolinės e- 
nergijos, kuri būtų gaminama 
termobranduolinių reaktorių, to 
kių pavojų kaip ir nebūtų, nes 
šio tipo reakcijose pagamintų 
radioaktyvių liekanų kiekis bū
tų permažas, kad sudarytų ra
diacijos pavojų.

Taipgi yra galimybių tikėtis, 
kad elektrą bus galima pagamin 
ti tiesioginiai (panaudojant mag 
netinio lauko bangavimą ir pn.) 
ir neiti per procesus, kur pirma 
karštis yra paverčiamas garais, 
kurie varo turbinas, o šios varo 

, elektros generatorius. Tokiu bū
du yra gaminama elektra da
bartiniais atominiais (fission) 
reaktoriais.

t *
Reaktorius

Kas yra kontroliuojamo jun
gimosi (fussion) reaktorius? 
Tai yra toks įtaisas, kuriame 
tam tikri lengvųjų elementų ižo 
topai yra priverčiami susijungti 
taip, kad rezultate čia vyksta

kontroliuojama gamyba naudin 
gos energijos. Tarp termobran
duolinių reakcijų, kurios galėtų 

, būti vartojamos kontroliuojamo 
jungimosi reaktoriuose, yra tos, 
kurios reikalauja įvairių vande
nilio, helio ir lithio izotopų.

Dabartiniu momentu ameri
kiečiai ir anglai savo bandymuo- 

j se vartoja tokią reakciją, ku
rioje deuteriumo ir tritiumo 
(tritiumas yra toks atomas, ku
rio branduolys, vadinamas tri
tonu, susideda iš dviejų neutro
nų ir vieno protono; tritiumas 
yra vandenilio izotopas, turįs a- 
tominį svorį 3) branduoliai yra 
jungiami, prię augštos tempera
tūros, kur yra gaunami helio 
branduolys, susidedantis iš 2-jų 
protonų ir 2-jų neutronų ir tu
rįs atominį svorį 4, laisvas neut 
ronas ir 17.6 mev (milionų elek
tronų voltų) energijos. Elektro
no voltas yra keliaujančio elek
trono per vieno volto elektros 
lauką įgyta energija.

Tačiau, kad būtų gauta augš- 
čiau minėta reakcija, tie van
denilio izotopai turi būti tiek 
įkaitinti, kad jų temperatūra 
siektų milionus laipsnių C (net 
kelis kartus karštesnė, negu sau 
lės vidury). Iki šiol tokia tem
peratūra buvo pasiekta čia že
mėje tik atominių bombų spro
gimuose. Prie tokio karščio ma
terija visiškai ionizojasi, t. y. 
dujos būna suskaldytos į lygius 
skaičius laisvų elektronų ir io- 
nų. Tokia materijos būklė yra 
vadinama plazma. Žinoma, dar 
net nespėjus tai plazmai susi
formuoti, toks karštis ištirpin
tų ir išgarintų betkokį prietai
są, kuriame tokios reakcijos vyk 
tų. Tačiau, kada didelė elektros 
srovė yra leidžiama per vande
nilio izotopus, patalpintus kokia 
me prietaise cilinderio arba ries 
tainio formos, ionizacija prasi
deda ir plazma būna suformuo
ta. Elektros srovė, tekanti per 
tą plazmą pagamina aplink ją 
magnetinį lauką, kuris spaudžia, 
gniaužia visas tas karštas plaz
mos daleles ir neleidžia joms pri 
siglausti prie prietaiso sienų ir 
tuo pačiu laiku vis daugiau įkai 
tindama jas, kol pagaliau jun
gimasis prasideda ir energija 
kartu su laisvais neutronais yra 
atpalaiduojama.

Anglų sėkmingi atradimai

Tikima, kad anglų suprojek
tuotas prietaisas, vad. Zeta 
(Zero energy thermonuclear 
assembly), kuris yra Harvelly, 
anglų atominės energijos centre, 
pagamino termobranduolinius 
neutronus, kai vandenilio izo
topai buvo elektriškai įkaitinti 
kelias tūkstantąsias sekundes 
iki 5 milionų laipsnių C karščio. 
Kad būtų pagaminta šiek tiek 
naudingos energijos, vandenilio 
dujos turės būti įkaitintos ke
letą sekundžių mažiausiai iki 100 
milionų laipsnių Celsijaus.

Anglų Zeta yra riestainio for
mos 9 pėdų toroidas, per kurio 
skylę yra perverta elektros 
transformatoriaus šerdis. Tas 
toroidas, pripildytas vandenilio 
dujų prie labai žemo spaudimo, 
atstoja transformatoriaus antri 
nes vijas. Srovė iki 200,000 am-

ATOMINIAI TYRIMAI SKC-TMOJ

Glasgovo universiteto mokslininkai stebi miliono voltų pajėgumo 
Cockroft-Walton akceleratorių, kuris naudojamas nustatyti ener
gijos kiekius lengvesniuose branduoliuose. Tas atominis akcelera
torius pavadintas dviejų pasižymėjusių atominės srities britų 
mokslininkų vardu. Glasgovo universitetui tenka vienas iš pagrin
dinių vaidmenų D. Britanijos atominių tyrimų programoje.

KULTŪRINĖ KRONIKA

■F
TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOS 

RĖMĖJŲ IR BENDRADARBIŲ

PIKNIKAS
— įvyks —

Sekmadienį liepos 13 dieną, 1958 m.
Clarendon Kilis, Illinois, Route 83 & 63 Street

12:00 vai. Šv. Mišios atvirame ore, laikomos už gy
vus ir mirusius Seminarijos geradarius.

1:00 vai. Pietūs. -

4:00 vai. Įvažiuojantiems dovanos-.--

5:00 vai. Pasilinksminimas, visą laiką grojant pui
kiai muzikai. Visus mielus tautiečius kviečia
me pasinaudoti gera proga praleisti liepos 13 d. 
tyrame ore, gražiuose Seminarijos soduose Cla
rendon Hills, Illinois, Route 83 & 63 St.

perų yra indukuojama ir per- 
' leidžiama per dujas, esančias 
toroide. Karštis verčia deute
riumo branduolius jungtis ir 
reakcija prasideda.

Amerika daro bandymus su 
keliais termobranduoliniais reak 

Į toriais, iš kurių vienas, vad. 
Perhapsatron (reiškiąs gal 
veiks, o gal ne), yra visiškai

panašus savo forma ir veikimo 
principu į anglų Zetą, tik daug 
mažesnis. Kitas reaktorius, vad. 
Columbus II, esantis Los Ala
mos laboratorijoj, taipgi paga
mino neutronus prie 5 milionų 
laipsnių C tik trumpesniam, ne
gu anglų, laikui.

Kiek yra žinoma, rusai irgi 
yra gerose vėžėse ir daro pana
šius bandymus.

• LSI Švyturys.— Lietuvai 
čių Seselių instituto neperiodi
nis rotatoriumi spausdinamas 
žurnalas, išėjo gražiai iliustruo 
tas, paskirtas Lietuvai, šį nu
merį (birželio mėn.) išleido Nu
kryžiuotojo Jėzaus Seserys 
Brocktone, Mass. Viršelis pa
puoštas Lietuvos žemėlapiu, su 
įžymesnių vietų vaizdais: prie 
Vilniaus nupieštas katedros si
luetas, Kaunas atžymėtas Lais
vės statula, Klaipėda — švy
turiu. Tekstas pradedamas dai
nele “Norėčiau aš keliauti ten 
toli, toli...” Visas šis numerys 
sudarytas kaip seselių kelionė 
į Lietuvą.

Čia, su atitinkamomis iliust
racijomis, aprašytas Klaipėdos 
švyturys, Vilniaus bažnyčios, 
Trakų pilies griuvėsiai, Kaunas 
su gražiaisiais pastatais, Biru
tės kalnas, Kryžių kalnas, Birš
tonas. Yra ir dainelių su gai
domis, kaip Kur bakūžė sama
nota. Pabaigoje yra aprašymai 
mokyklose lengviau pritaikomų 
žaidimų — inscenizuotų dainų, 
kaip Mes ėjom, Audėjėlė, Uo
das, o taipgi ir šokių, pvz. Blez 
dingėlė. Yra ir keletas Maironio 
eilėraščių.

Prie straipsnelių vietomis pa
dėti rečiau sutinkamų lietuviš
kų žodžių vertimai į anglų kal
bą. Galę — giminystės ryšių 
terminai, iš kurių, pavyzdžiui, 
matyti, kad nephew lietuviškai 
bus brolėnas, niece — dukterė
čia, grandson — sonaitis, grand 
-daughter — dukraitė, father 
in law — uošvis, brother in law 
— svainis, sister in law — svai
nė. Pabaigoje paaiškinimai apie

THIS IS LIVING!
Entrants prepare in our NEW No- 

vitiate here to help in education, ; 
medicine. nursing and sočiai work. 
Our work is in over 30 3Iissions in 
Africa. The flower of the Congrega- ; 
tion’s nork in the training of an 
African Sisterhood. Join these happy 
Missionary Sisters to return your ta- i 
lents to God. Specialized training is 
provided. Send promptly for your 
copy of the Photo folder and detail-

i ed Information. Write to Mother Su- 
i perior:

FRANCISCAN 
Missionary Sisters For Africa

| 172 Foster St., Brighton 35, Mass.

KAZYS ČESNAUSKAS
12116 So. 93rd Avė. 
PALOS PARK, ILL. 
Telef. GIbson 8-4938

• Generalinis kontraktorius nau
jų namų statybai. įvairiems re
montams ir namų pertvarky 
-><ams • Turim' didelį patyri . 
mą namų statyboje • Pat v? 
atliekame cemento ir medžio 
darbus • Apkainavimai n“mo 
karnai.

APLANKYKITE MARIJĄ
jos pasižymėjusioje šventovėje

SHRINE OF OUR LA D Y 
OFCONSOLATION

CfiREY, OHIO
Kadangi Marija pasiskyrė Carey, Ohio. kaipo ypa
tinga šventove nuo 1875 m. Ji išprašė ir tebeišpra- 
šo nuostabių pagijimų - malonių sielai bei kūnui.

Conventu2l Franciscan Fathers (Pranciškonai) mielai sutiks 
priimti maldininkų grupes Our Lady of Consolation šventovėje.

Nepaprastai graži procesija einama lauke su žvakėmis išva
karėse Švenč. P. Marijos j dangų ėmimo šventėje, rugp. 15 d

APLANKYKITE ŠIĄ GRAŽIĄ ŠVENTOVĘ SU SAVO ŠEIMA.

Maldininkai priimami kiekvieną savaitės diena — nuo pirmad. 
iki šeštad. Specialios pamaldos kiekvieną sekmad. 2:30 v. popiet. 

Procesija su Stebuklingąja stovyla ir Ligonių palaiminimas. 

NAKVYNE IR VALGIAI

SEKMAD. MIŠIOS: 6:15, 8:00, 10:30 (12:00 per visus metus)

PILNESNĖMS INFORMACIJOMS RAŠYKITE —

Shrine of Our Lady of Consolation 
THE CONVENTUAL FRANCISCAN FATHERS 

C AREY, OHIO

Įsigykite nuosavus namus, kuriuos jau baigėme 
statyti Marąuette Parke. Atvažiuokite apžiūrėti — 
6838 ir 6840 So. Oakley Avė. Apie sąlygas teirau
kitės telefonu: CEdarcrest 3-1739.

BORCHERT IR JUSTICE
STATYBOS BENDROVĖ
11654 Longwood Drive, Chicago 43, Illinois

Statome namus visoje Čikagoje ir apylinkėse.
Turime ilgametį patyrimą.

įvardžių linksniavimą ir priedo 
— angliškas G. Starkė straips
nelis apie arkiv. Reiniu dienas 
Vladimiro kalėjime. Leidinys 
daro gerą įspūdį.

• “Kultūrinis bendradarbia
vimas”. Iš įvairių Lietuvos vie
tų gauta žinių, kad tenai nenu
eina dauguma knygų, siunčiamų 
iš laisvojo pasaulio, kai tuo tar 
pu iš Lietuvos siunčiamos kny
gos į JAV visos ateina. Oku
pantai daug šneka apie kultū
rinį bendradarbiavimą, tačiau 
tai tik jų apgaulės priemonė sa
vai propagandinei literatūrai 
prastumti į vakarų pasaulį kai 
tuo tarpu į jų kontroliuojamus 
kraštus iš laisvojo pasaulio sinn 
čiamos knygos pakeliui “ištirps 
ta”.

• Leonas Sabaliūnas gavo
politinių mokslų magistro laips 
nį Kolumbijos universitete, New 
Yorke. Kviečiamas dėstyti 
North Carolinos universitete. 
Planuoja siekti doktorato.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS

6402 S. Fuirfield Avė., Chicago St 
Tel. HEmlock 4-803’J

Vertimai — Pilietybė — Laiškai 
duoda pamokas. Prieš karą. baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 et. vai. — privačias. 
(3-čias augStas, durys po kairei, arti 
63-čios gn.tvčs ir California Avė.)

JVY-CEE CLEANERS
Orapes - Shirts - Tailoring. 

Prompt pick-up and Delivery 
3792 VV. 79tli St.. Chicago 

PO 7-6106
9507 S. Kedzie, Fvergeen Paris 

GArden 2-757S

DIDELE NUOLAIDA 
PERKANT TELEVIZIJĄ 

VASAROS METU!

General Electric, Hot Point, Traveler, Phi co Muntz, 
Admiral, RCA Victor nupigintas. Vertės iki $150.00 

už $69.95 su garantija ir aerial ir pristatymu.

Pačios geriausios Philco, RCA, vertes S345.00, 
už .................................................................. $175-®#.

Hi-Fi Phonografai, vokiški, amerikoniški, 
vertės $200.00, už ..... .. $1OO-®®
ir dar 50 rekordų dykai.

RCA Tapė Rekorderiai, vertės $200.00, 
už ................................................................... $129 50

Zenith, Philco F. M. ir A. M. Radio, vertės 
$98.00, už........................................................ $48-00

Electric Clock Radios po...................................$ 1 8-®®
3 Speed Phonographs, vertės $29.00, už $14-®®
3 Speed Automatic Record changer phonografas, 

vertės $70.00 už........................................ $37-50
21 colio televizija gražiame kabinete su Hi-Fi 

Phonograph, vertės $350.00, už .. $175*®®
Lengvi išmokėjimai. Dovanos su pirkimu

Lagaminai, vertės $19.50, už ........................ $Q.95

Lagaminai-valizai, odiniai, vertas $58.50,
V

uz . . . ................................................................

Rankiniai lagaminai po

$24*5
c ir augščiau

J. BUDRIK FURNITURE
3241 SOUTH HALSTED STREET

Dėl sutaisymo jūsų T. V. paskambinkite C.AIumet 5-7237 
Atdara pirmadieniais Ir ketvirtad. vai.arais Iki 9:30. Sekmad. tO- •

Per vasara J. F. Budrlko krautuvė sekmadieniais uždaryti.

Budrlko radijo pusvalandis iŠ stoties WHFC. 1450 ki!., ketvirt.
vakarais nuo 6 ikt 6:30 Tik pusė valandos g.-ros muzikos Ir dainų

--------
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£1/910
LIETUVISKOII
OKYKliA

AMERIKOS LIETUVIU MOKYTOJU S-GOS SKYRIUS
mokyti jie ruošis.

Iš anksto kursus planuojant
R<=rdaguo)u----7 e r. I g n a t oni s, JfiSO-S. Paulina St., Chicago 9, atostogas galėtų susitvarkyti nu
tel P R 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonai matytam laikui ir dėstytojai, ir 
____________ kursantai. Tokie kursai galėtų

būti ir ne vieną vasarą ir nebū-
• NAUJU MOKYTOJŲ KLAUSIMU minėtoj vietoj. Sąlygos

~ J * J c neblogos būtų ir pas saleziečius
P. ZARANKA, Dettroit, Mieh. Šiluvoj, ir pas pranciškonus

Kennebunkporte, ar marijonus
Kiekvienais metais baigiant nierių, gydytojų ir kt. profesio- Marianapoly 

mokslo metus šeštadieninių mo- nalų žmonomis. Jos turi išmok- 
kyklų vedėjai, L. B. švietimo ti mokyti, kad galėtų savoj šei- 
vadovai, o ir patys tėvai su moj tęsti Vargo mokyklos pa- 
rūpesčiu klausia: “O kas mo- vyzdžiu, .o ir šeštadieniais, ar 

*’•* kvs ateinantį rudenį?” kitomis dienomis, dėstyti lietu-
Kiekvieną rudenį švietimu be viškuosius dalykus, 

sirūpiną pavargsta, kol suran- Yra jau vietovių, kur moky- 
da mokytojus. Labai dažnai tie tojauna ir gana jauni žmonės, 
mokytojai dėl įvairių priežas- Kaikur net gimnazistai,-ės. Ais
čių mokslo metų vidury mokyk- ku, kad be minimalinių žinių a- 
lą palieka. pie metodiką, mokymas gali bū-

Galima kartais pasigesti au- ti ir neįdomus, ir nesėkmingas, 
kos dvasios kaikuriuose moky- Montrealy todėl buvo suorga- 
toiuose, tačiau dažnai jų nuto- nizuoti mokytojų kursai. Tuo 
limas nuo mokyklos yra patei- pavyzdžiu turėtų pasekti ir dau 
sinamas. Vieni turi dirbti šeš- giau. kolonijų. Iniciatyva tiktų 
tadieniais savose darbovietėse, Lietuvių bendruomenei, tačiau

Už vasaros stovyklą pasisa- KULTŪRINĖ KRONIKA suklestėjimą” ir apgaulingai ne liotekėlė, bet studentams pa-
kau todėl, kad kursantams gre- , vykdomą... “teisę į mokslą”... tartina atsivežti su savimi: Ša-
ta darbo būtų dar ir šiokia to- • Vytautas Tamulaitis su- P. Rimkūnas, J. Vaidtlys ir kt. (Ln.) pokos Lietuvos istoriją, P. Jo
kia pramoga — tyras oras, van- laukė savo spaudos darbo 30 Jis čia dirbo stilistu, kalbos • Fordhamo universiteto Li- niko Lietuvių kalbos istoriją,
duo, pagaliau ir vaikai, kuriuos metų sukakties. Pirmiausia taisytoju ir veikalų parinkėju, tuanistikos institutas pradeda Naujokaičio Lietuvių literatū-

žvaigždutėje" pasirodęs Dėdės per savo rankas perleisdamas darbą liepos 7 d. 9 vai. ryto rą, Lietuvių kalbos gramatiką
Vingilio pasakojimais, kurie bu apie du šimtus veikalų, tame Dealy Hali. Bendroji universi- ir sintaksę, V. Krėvės raštus,
vo tęsiami per keliolika nume- skaičiuje ir verstinių. Dabar, teto registracija bus liepos 1 d.. Vienuolio raštus, Igno Šeiniaus 
rių, vėliau rašė Ateities Spin- pavergt, tėvynėj, yra valstybi- ir 2 d. Pasivėlavusieji galės dar Kuprelį ir kt.
dūliuose, Ateity, Šaltiny ir ei- nės grožinės literatūros leidyk- įsiregistruoti ir liepos 7 dieną.
Įėję kitų, daugiausia turtinda- los vyresniu redaktoriumi. Iš šią vasarą bus daugiau lituanis • Dail. J. Pautienius, besi
mas vaikų literatūrą. Bet da- verstinių veikalų jo redaguoti: tikos studentų, kaip anksčiau, lankydamas Kanadoje, be kitų
vė nemaža ir jaunimui. Pirmo- N. Gogolio — Mirusios sielos, Institute bus paruošta vasa- peisažų nupiešė lietuvių Šv. Jo
ji knyga — Skruzdėlytės Grei- F. Dostojevskio — Nusikalti- ros semestrui lituanistikos bib- no bažnyčią Toronte,
tutės nuotykiai — išėjo 1936 mas ir bausmė. A. Tolstojaus —
m. ir laimėjo jaunimo literatū- — Kančių kelias ir Petras I,
ros premiją. Tais pačiais me-. M. Gorkio — Artamonovas ir

Pirmoji mokykla ant mamytes 
kelių

atis išėjo Kiškelio užrašai, Vy- daug kitų; be to, redagavo ir 
tuko užrašai, vėliau — Ateina Putino Sukilėlius. Jis yra ir 
pavasaris, Naktis ant Nemuno, į vienas lektorių, paruošiančių 
Vieną kartą ir kiti. Be to, keli jaunųjų kadrą lituanistiniam 
rinkiniai, paruošti spaudai, liko darbui. (J. VdL)
Lietuvoje. Ypač stambus dar-i _ ... , , ., i.., . ... x „ • Vis labiau varžomi lietuviųbas — Didysis medžiotojas. Pa-1. . ...... . ... .i. . ... . jaunuliui keliai i mokyklą rusųminėtini — Sugrįžimas ir Ak-' . - _. . - _ .. . ,. J . ... pavergtoje Lietuvoje. Tai pla-menmes dienos. Pastarasis svie . . , . x , ,... . . , i nmgai siekiama dėl to, kad liesos neišvydęs, ir daug kitų lau- . • - , -• , .° * tuviai kuo mažiau mokshntųsi

įa ei ėjo. jr tik tamsūs juodadar-
V. Tamulaitis, zanavykas, pa biai skurdžiai baudžiaviniuose 

nemunietis, Marijonų gimnazi- kolchozuose bei fabrikuose, — 
jos Marijampolėje auklėtinis, i 0 visagaliai rusai visur turėtų 
V. D. universitete studijavo tei- pirmaujanti vadovaujamąjį vaid 
sę, 1937 m. baigė Karo mokyk- menį.

SKIP’S
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
AU PHONES — WALBROOK 5-8202

JL’NE-BIRŽ. 26, 27, 28 and JULY-LIEPOS 2, 3, 5 D. D.

S E L F 
SERVICE

kiti turi daug šeimos rūpesčių, nieko blogo, jei tokius kursus Kaikas sakys, kad šių dienų lą ir buvo kadro karininkas,, Mokslo stabdymui okupantai
Juk tik šeštadieniais įmanoma organizuotų ir Lietuvių Moky- gimnazistai ar jauni alumnai dirbdamas Kariuomenės štabo lietuvių jaunimui vis daužau ir
dirbančiam, žmogui nuvykti tur tojų sąjunga ar net kitos Uetu- patys silpnai lietuviškai moka. švietimo skyriuje. Redagavo ka standžiau aklinai uždaro visusskyriuje. Redagavo
gun apsipirkti, kambarius išsi- viškos organizacijos. Tie kursai Ypač raštu. Tas tiesa, bet dar riūnų žurnalą Kariūną, dirbo vlrtUs~Jaurdmas partraukiant 
valyti Dar gi kitų sveikata ne- galėtų būti žiemos metu, gale- yra ir neblogai mokančių, o rei- žiburėlio ir kitose redakcijose. ’ F
leidžia. Naujos, kitokios sąly- tų būti ir korespondenciniai. kia žinot, kad kitus mokant vi- ■ Spaudoje plačiai bendradarbia-
gos irgi ne vieną atbaido. Kai- (Apie korespondenciniūs kur- 
kas norėtų, kad per tuos 30 sus tektų pagalvoti ir studen- 
šeštadienių vaikas išmoktų tiek, tų labui. Juk Utuanistinių insti-
kiek jis išmokdavo per 30 ar tūtų prie Fordham ar kt. uni- 
net daugiau savaičių. Ne vie- versitetų daugis studentų nega- 
nam sunku, kai reikia lietuviš- li lankyti ir dėl vietos, ir dėl 
ką žodį paaiškinti angliškai. Juk laiko aplinkybių).
šių dienų vaikas nebežino, nes 
nebegirdi kasdienos gyvenime 
nei kalvio,, nei daržinės, nei dal

jaunų mokytojų šeštadieninėms 
ir vargo mokykloms. (Yra ne
paprastai svarbu ir sėkminga, 
jei tėvai moka namuose vaikus 

Pagalvoti reiktų ir apie vasa- pamokyti. Iš praktikos žinau, 
ros stovyklas. Štai šįmet nuo kad geriausi šeštadieninių mo

ir visai nutraukiant mokslą, prie
, -.-ix - - - varta verčiamas baudžiaunin-

sada genau 1Smokstama. vo, net ir karinėje: Karyje, Kar kais kolchozininkais, kelerius
Kursų nauda būtų kelerio- de; Kariyile’ Mūsų Žinyne, Tri- metUs kareiviauti raudonojoje 

pa. Atsirastų keliolika naujų mite’. ^šydamas kariniais klau armijoje, ar itin varginančiai 
Simais, duodamas ir beletnsti- hei žudančiai juodadarbiauti Si- 
kos bei įvairių žinių iš karinio bįre
gyvenimo ir plataus pasaulio. 
Jo tematika didaktinė, auklė
janti, stilius lengvas, gyvas, pa
trauklus, intriga gyvenimiška. 
V. Tamulaitis, vienas jaunes
nių mūsų beletristų, teturi 45

Varginamieji lietuviai tėvai 
pavergtoje Lietuvoje dabar te
gali tik giliai slaptose svajonė
se atminti anuos laiminguosius 
savosios valstybės laisvės me
tus, kai be jokių patyčinių prie

kio nei Dasa-os nei botago nei birželio mėn- 21 d- iki lieP°s | kywU mokiniai yra tie, kuriuos
Tr Jvtnrplię ir minite d- C. v- organizuoja tėvai-motinos namie parengė.) „. lus. j

ir lakšiin-ato jam tiek LSU £££, i Nauda dar ir U. kad bent keli metU(/5^, volių ar tik sutrukdymams iš
3 J je 8-12 metų vaikams vasarinę studentai daugiau susidomėtų JX<uldU°je. id. vwj

Ar negalima būtų ki Į gimtąja kalba. Būtų jiems šiekkiek mums buvo artimi: strau
sas, pelikanas ar papūga... Nūs

DIPOKTED 3 ST.AK
HENNESSY COGNAC Fifth $5-09

DIPOKTED CANADIAN
UHISKEY, 6 year old Fifth $3.98

DIPOKTED R1CCADONKA
VERMOVTH, Svveet or Dray 30 oz. Bottle 98£

TAM O’SHANTEK, CRAWFOKD, or 
TASTEK CHOICE SCOTCH Fifth $3-98

DIPOKTED 3 STAK
MAKTELI^ COGNAC Z

Fifth $4.98

BARCLAY LONDON
DRY GIN, 90 PKOOF Quart $3-29

YAK GOLDEN
VODKA, 86 PKOOF Fifth $2-59

GRAIN ALCOHOL, 190 Proof V.S.P. Fifth $4-89
DIPOKTED VSOP

HENNESSY COGNAC Fifth $5-98

SCHLITZ — HAADI — Bl DWEISEK 
OLD STYLE — MILLEK or PABST 
CAN BEER, Case of 48 cans $7.95

galvotų “egzaminų”, visiems bu
vo lengva siekti mokslo!

__________ Tuščios ir bevertės Maskvos
į metu suorganizuoti bentĮ daugumo je šešt. mokyklų mo- yersitete pažįstama, š. m. ba- radijo lietuvių kalba iš Vilniaus 
ieiu savaičių mokvtoiu kur-l lrvtniai kad if kukliai urra t P- t~„jx- no j ___ L- noo-vrno

mokyklą. • Domininkas Urbas, daus
tojam kartais ir gerų mokyto- OSŽ? ™ kam studijavusių Lietuvos uni
jų dėl kokių nors grupiniu in- - - uaugumuje orai. inunv
trvsm nasanis^ūT-oo dvie3U savaičių mokytojų kur-į kytojai, kad ir kukliai, yra tė- iandžio 28* d.’ atšventė savo 50 Pagyros, birželio 20 “aiškinutrygų, pasaulėžiūros skirtumų, 
ar dėl vienos kitos padarytos sus? Be teoretinių pamokų kur-jvų apmokami. Argi negeriau metų sukaktį. Tai vienas žymes S1OS
klaidos. Taigi, dėl įvairių prie- ^ntai pr°gOS ? P™ktiš’ studentui užsidirbti dolerį tokiu nių įvairių židinių redaktorių, -----
žasčių pradedam stokoti moky- ™’i«Pam°S’ pravesU Satou, būdu. negu pardavinėjant sal- ypač utuanisĮinių. Spaudoj pra- 
tojų metais, nes per metus dainius ar kt. prekes kokioj dėjo anksti bendradarbiauti be-

Prieš porą metų vasaros sto- reiketų. ir k,frsų vado™s su- krautuvėj? O su pedagoginėm ietristika ir straipsniais. 1933 
vykioje stS. ateitininkė kėlė J medžiagą suplanuoti, “gyslelėm” studentų yra ne vien m. ^^5 dirbti į knygų
naujų jaunų mokytojų rengimo / mokytojus su- humanitarų tarpe. Ryžtis mo- leidyklą Sakalą> kur tuo metu
klausimą. Buvo prisakyta, kad ^erbuotl’ Rl“t\ dar kymo darbui turėtų juos pas- dirbo Bern. Brazdžionis,
pažįstantiems amerikiečių mo- JT: vadina Vi * studentT sąJunga’ .ir =====
kymo sistemą būtų net lengviau SaVe vadina;” ,GaI tai teologines organizacijos ir,
vaikus lietuviškai mokvti Daug dzuklskas ^moJus. tačiau rei- svarbiausia, didžioji pareiga sa- vaiKus uetuviskai mokyti. Daug kia atminti kad ir “staliai” šim vo tautai! 
padėtų palyginamasis metodas.: to metų ens< Q neišnaudo.
Kandidatėmis I mokytojas bu-, ti jų žinynQ būtų skriauda atei. Iš kur lėšos kursams ? Ais

čiai. Kandidatų reikėtų dairy- ku> dteię dalį pakeltų žmonių 
tis tarp studentų humanitarų pasišventimas, tačiau šiek tiek 
(tokių vis daugiau atsiranda), “ hent kelionės išlaidas ar pra 
tarp gimnazijas baigusių ir ne- gyvenimą stovykloje — turėtų 
bestudijuojančių ir, jei regula paremti ir lietuviškoji visuome- 

tarp seselių vienuolių. Yra buvę ideologinių kursų, 
kuriems jaunimas sugebėjo su
telkti iki S2000 aukų. Nemanau, 
kad tokiam kilniam darbui, kaip 
mokytojų rengimas, visuomenė 
būtų šykšti. Tik reikia kam nors 
visa tai. planuoti, rengti, gar
sinti, raginti ir atlikti. Per 14 
metų išbėgę iš tėvynės labai, 
maža mokytojų . paruošom, me
tas naujus kadrus rengti. Lietu 
viškai mokyklai mokytojų rei
kės dar ne vieną dešimtmetį.
Jų reikės čia ir tada, kai grįžti 
į Lietuvą kelias bus atviras

vo numatomos daugiau studen
tės, kurios netrukus taps inži-

SOL S MENS SHOP
Featurinį? the latesst in all natio- ' 

nally adverised Mens Furnishing's .
• i (''nrhinp to g ve you that wel! leidžia

.]■ s- looi; for the Surnmer Season __
6305 so. ’-Vestern At e.

HE 4-8544

riiONIN CI.EVER CIfANKKS 
QVALITY CLEANING 

Suits - Dresses - Coats - Drapertes - 
Slipoovers Specializing in Summer 
Formals. Fur Storage - Expe.rt alte- 
rations & Repairing on all garments. 
3423 W. 63rd St. PR. 8-4332

We pick up & Deliver.

Jei tenka kentėti ntio užkietėjusių 
KORNŲ (nuospaudų) 

ir nuotrynų, tai vartokite naujų 
ir skubų skausmų naikintoja 
KORN-KJT. Ronkutė kainuoja 
31.00 jūsų apylinkės drugstory.

LOR-LIN CLEANERS 
KxjMTt IFry Cleaning.

Clothing - Draperi<-». Slip Covers. 
Specializing in Sunimer Formals, &
Gowns. Fur Storage 
loring.
2501 W. "Ist St.

- Quality Tai-

GK 6-0623

a. a.

visai neesamą “mokslo

GIlxlI>IXSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 \V. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI. VĖSINTI VAI 
Pardavinuis-taisymas. Sek. uždaryta

= S I U N T I N I A I Į LIETUVĄ3

su Iš ankstc apmokėtu muitu ir 100% garantuoti
NAUJI DAIKTAI, MEDŽIAGOS,

ODA, VAISTAI, MAISTO PRODUKTAI
Geriausioji rekomendacija mums, tai 
daugelis tūkstančių klientų visame 
Jungt. Amerikos Valstybių krašte

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?

STATYBAI
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių rūšiv 
MEDŽIAGA

CARR MOODV 
LUMBER CO.
STASYS LITWIN AS, Pres. 
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo 8 vai 

ryto iki 6 vai. vakaro. 
Šeštadieniais iki 3 vai. popiet

Me-

mokame 

Atlošta 

Dividendą!

FER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA lt 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

tENOROVl

4038 ARCHER AVENUE. Tel. LA 3-6719 
AUGUST SALDUKAS, Prezidentas

-\=

PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, DLL.

Telefonas FRontier 6-1882

A L E X B R I N AS
GENERAL CONTRACTOR & CARPENTER 

2715 WEST 43RD STREET, PHONE LAFAYETTE S-9751
Visų rūšių darbai: medžio, mūro, cemento, plasterio, elektros, 
plumbingo ir kiti. Garažai, butų ir biznio patalpų pertaisymai. 

Geras darbas - nchraneios kainos!

NOTRE OAME CAMP FOR BOYSn
Conducted by tht Brothers of Holy Cross

BANKSON LAKE —LAWT0N, MICHIGAN
60 miles from South Bcnd

AGES 8 TO 14 YEARS
2-4-6 Week Periods 

Beginning
Jone 29, July 13 and Joly 27 
Two-Week Period—Price $68

plūs Rrgistration Fer $10 paid 
only once a season 

include: Compor s Irisurrsnro
Daily Mass and supervised religiovs aclivities 

Oualified Red Cross Instroetor.
ACTIVITIES: Horsrback ridinu, Boatiną, Swimming, Hiking, 
Archcry, Movies, Softball. BaskrtbalI, Arts & Crafts, Vollcyball, 
Tennis, etc. For Camp Circular Write:

Camp Director—Columba Hali—Notre Dome, Ind.

UOOOO<XXXXz^OOO^ •

Mūhų firma turi 
savo atskirą 

sutartį su 
Inturlstu 
Maskvoje 

nuo 1947 m.

Nemokamai vieta mūsų 
klientų automobiliams 

pastatyti. 
Telefonas: 

WABASH 2-9354 
Reikalaukite naujų 

katalogu

M ės išsiunčiame 
Jūsų siuntinius 
tiesiai iš Chica- 
gos ir pristato
me kiek tik ga 
ima greičiau.

£’iiiiiiiiiiiiiiiimiiimmiiiiiiiiimiiinimiimiiiiiitmiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiii!ž
Ė 45 metu prekvbos sukaktuvinis 45 Ė
! IŠPARDAVIMAS !
| = 1958 fhrvsler - Plvmoulh - Iniperial !
E D.AUGYBft VISOKIŲ FIRMŲ VARTOTI AUTOMOBILIŲ |

e Kainos tik nuo #25.00 |
e Galite nupirkti be pinigu išsimokėjimui |

INSURED

KIEKVIENAS ŽINO POSAKI: “TAUPYK JUODAI DIENAI!”
Bet ar daug kas iš jūsų taupote dėl saulėtų dienų — dienų, kada 
galėsi įsigyti tą. ko visą gyvenimą norėjai: keliauti, kad pama
tyti pasaulį, įsigyti nuosavą namą, nusipirkti kur nors paežerė
je vasarnami ir daug tam panašių įsig>ii malonumu’

Tą galite pagreitinti pradedami taupyti Universal Savings 
and Loan Bendrovėje, kur santaupos neša didelius dividendua ir 
yra apdraustos iki 10.000 dolerių per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation. \Vashington, D.C

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 South Halsted Street Chicago 8, Illinois

T. Rypkevičius, Prezidentas Tel.: HAymarket 1-2028
Atdara kasdien nuo 9 Iki 4 valandos Ketvirtadieni nuo 9 Iki 8 vai. 

fteStadienĮ nuo 9 Iki 1 valandos Treė.ladlen] uždaryta.

• '<XXXt0O<XX>00r\^000000<XX>0<X>O<>0<> SS

K. GASIUNAS

0719
Chicago 36,

4IFVMA8 
4 OT E K L KCIU

t rusu,. ,uu,eii8Kų Kostiumų u paltų uzaaKyrutu 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami lame 
aėjimuL Jie toli pralenkia savo kokybe gatavu, 

pigiau kamuoja.
SOUTH MARSHFIELO AV6NUt

Minois . .

Į BALZEKAS MOTOR SALES, INC. 1 
= CHRYSLER, PLYMOUTH, IMPERIAL DISTRIBUTOR I 

4030 Archer Avė. Telef. Vlrginia 7-1515 i
Ę CHICAGO 32. ILLINOIS =

Tel. REpublie 7 - 632b g | Lietuvių Didžiausia ir Patikimiausia Automobilių Prekyba =
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooov nlllllllllllllimillllllllllllllllllllHIIIIIIIIHIIIIIIIIIimilllllllllimilllllllllllllillliuiiiiiii;



šeštadienis, birželio 28 d., 1958 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS n

LAISVA, KAIP PAUKŠTIS
KAZYS MILTAMS, Detroit, Mieh.

Sekmadienio rytas išaušo ne- tyje vėjelis sklaidė lengvą *rū- 
paprastai gražus. Ore dar jau- ką.
tesi maloni, augmenijos sklei- Jųdviejų santuokinį gyvenimą 
džiama drėgmė, kurią dienos papildė dukrelė, Nijolė ir sūnus, 
eigoje nustelbia tipiškas did- Rymantas. Štai, dar kūdikiški 
miesčio kvapsnis. Margaritos jųjų veideliai žiūri į ją iš šei- 
gavėje verda gyvenimas. Leng- mos ■ nuotraukos. Kiek laimės 
vai apsirengę vyrai į automobi- ir prasmingumo įnešė jų gyve- 
lių bagažines krauna pintines niman tie vaikai, nors dėl jų 
su -užkandžiais, bonkas su vėsi- dažnai teko savo asmeniškus 
nančiais gėrimais, meškeres ir reikalus nukelti į antraeilio ; 
viską, kas reikalinga išvykai į svarbumo vietą.
gamtą. Vaikai lūkuriuoja prie Išliko šeima ir baisiais rau- 
mašinų, nekantriai žvilgčioda- donmeeio laikais, kai daugelis! 
mi į duris, ar dar neateina mo- kitų tapo žiauriai sugriauta, ap- 
tina. Prasiveria durys; išeina, laistyta krauju ir ašaromis. Pra 
pagaliau, ir šeimos židinys. Dar ūžė pro šalį besotė karo maši- j 
sustoja ant laiptų, žvilgtelia į nos ugnis, kuri nusinešė daugy- i 
rankinuko veidrodį ir įsitikinu- bę aukų. Pergyveno jie ir skur
si, kad grožio užtepta visur, džias, tamsias benamių dienas; 
kiek reikiant, sėda į mašiną ir pabėgėlių stovyklose. Laimin- 
— prie ežero. Netrukus gat- gai perskrodė Atlantą; neblo- 
vė ištuštėja. gai įsikūrė Laisvės šalyje.

Tingiu žingsniu Bronė Kle- Tik štai dabar dedas kažkas 
viėnė pareina iš bažnyčios. Nė- keista, nesuprantama. Be skau- 
ra kur skubėti. Namuose — nė dėsnių vingių pražygiavus san- 
gyvos dvasios. Paslankiojo po kuokos vieškeliu didžiąją kelio- 
kiemelį; abejingu žvilgsniu pra- n^s dalį: jų šeimos rūmai ėmė 
čiuožė pro puošnių tulpių lysę: , braškėti, aižėti; juose atsiran- 
akimirkai stabtelėjo ties rubino da v*s &desnių plyšių; jie pa- 
žiedais pasipuošusiu rožės krū- krypo ir net graso sugriūti. Ar 
mu; giliai atsiduso ir sugrįžo imanoma, ar verta jie taisyti 
į vidų. Atsisėdusi minkštasuo- — ar ieis^i sugriūti. Kas tos 
lin, ėmė vartyti žurnalą, ta-1 kirvarpos, kurios pagraužė taip 
čiau susikaupti neįstengė. Ne- ryžtingai pastatytų rūmų pa- 
pajuto, kai žurnalas, nuslydęs matus? Šitie klausimai sunkia 
nuo kelių, nučiuožė ant kilimo. našta prislėgė Klevienės krūti-

Žvilgsnis nukrypo į svetainės jr išraižė josios kaktą rū- 
sieną ir apsistojo ties jaunave- Pcsči° vagomis. Sėdėjo giliai 
džių nuotrauka. Taip, tai ji pa- susimąsčiusi, į tuštumą nukreip 
ti, ta graži, jauna moteris, vii- tu žvilgsniu. Atsakymo nera
kinti sunkaus balto šilko suk- Staiga krūptelėjo. Sučirš- 
nele, kurią gaubia gausiomis durų skambutis, 
bangomis susiklostęs šydas; Į . \.
toks lengvutis, tarytum debesė- Lyg nelaiku iš miego paža- 
lis, benešąs ją į laimės šalį. Bal- dinta, lėtai priėjo prie stikli- 
tųjų rožių puokštė patenkintai nių durų ir neryžtingai susto- 
šypsosi, kaip ir sodrios josios j°\ Antakiai pakilo nustebu- 
lūpos. Kupina pasitikėjimo ry- sia*s klausimais.
mo atsišliejus į savo gyvenimo Anapus durų liepsnojo ku- 
draugą, savo Vytautą, dėl ku- Pe^.a PaPurusių plaukų, po ku
rio net buvo susivaržiusi su ge- Fia^s visomis vaivorykštės spal- 
riausia savo drauge. Tiesa, nu- vom^s šypsojos moters veidas, 
stojo draugės, tačiau meilės var ~ *s,'a> ar Jau nebeatpažįsti 
žybose išėjo nugalėtoja. Laimė- ^e?inos-
jo Vytautą tik sau vienai. — Tai Tu!.. Niekaip nebū-

Seniai tai buvo — prieš 24 čiau pažinus, — sumišusi aiš- 
metus, tačiau atmintyje viskas kinos Klevienė. Juk tamsiaplau- 
gyvai išliko. Kai sugaudė galin- kė buvai... Prašau į vidų. 
gi Įgulos Bažnyčios vargonai — Aš esu buvusi ir šviesia- 
ir choras užgiedojo santuokos plaukė. Mainos rūbai margo 
himną, Veni Creator — jos šir- svieto... Bet pirma pasisveikin- 
dis stačiai subildo krūtinėje, a- kim — taip seniai matėmės, 
kis apgaubė rūko danga ir at- Klevienė ištiesė ranką, ta- 

’rodė, kad kylanti jinai į augš- čiau viešnia nutvėrė ją į glėbį 
tybes nesibaigiančiais laimės bamatant, įspaudė į abu žan- 
laiptais. Tarytum iš- Dangaus du P° dvi raudonas rožes. Nu- 
pasigirdo gilios prasmės žodžiai sivilkusi švarką — švyst! ant
— Didžioji Priesaika — skirta sofos: skrybėlaitę nuskraidino 
ne trumpalaikei pramogai, bet j minkštakėdę; rankinuką — 
visam žemiškajam gyvenimui; dribt! ant staliuko; paskui ė- 
kuris nupina vainiką iš rožių dairytis' vietos pirštinėms, 
ir erškėčių; taurę midaus kar- Šeimininkė atskubėjo pagalbon, 
tybėmis atmiešia; džiaugsmą —tai sakyk, Regina, kaip 
liūdesiu perpina. Toje priešai- čia atsiradai? Ar vis dar Bos-
koje jinai pajuto ir Didžiąją tone »yver‘i’
Pareigą^ saistančią ne tik juo- ne- Bostonas jau seniai
du, bet įpareigojančią juos ir Prae^y* i^abar jau du mėnesiai 
tų nekaltų būtybių atžvilgiu, čia- Įsivaizduok, vakar su Dži- 
kurioms gali būti lemta ateity m*u vaikštau po krautuvę, žiū- 
vadinti juos tėvais. Lyg pabu- r*u Kristina eina — prisi- 
gusi tų įsipareigojimų naštos, merh ? Pasikalbėjom apie šį bei 
klausiamai pažvelgė į Vytautą, iiitmillllllillfltllllllllliilllllliiiiiiiiiiiiiiii
J° ranka tvirtai suspaudė jo- AHNOUCIMG THE OPEMING 
sios dešiniąją. Santuokos zie- THP IIFUf
das maloniai degino josios pirš- Ur Int litlf
tą ir surištas amžinu ryšiu ran- U 11” I COUJi I 
kas perliejo palaimos srovė, per W> are pleased to annouce a fine 
kurią jinai ryškiai pajuto Vv- ‘“‘•eetion of gifts. We tvill be happv 
tauto širdies plakimą. Įdėmiai to vou select ^edding, anni- 
klaupsi Priesaikos žodžių ir a complete ,ine of thp
kiekvienas Vytauto atsakymas fįnest crystal, china, silverware,
— tvirtu, kaip uola balsu ištar- fine glassware and lamps.
tas: “Taip”, džiaugsmingu *at- Interior decorating. large tard 
garsiu pasikartodavo josios krū -^ketion. free gift wrapping. 
tinėje. Kai tie patys klausimai carr> a line of religiuos
jai buvo patiekti, pasijuto w, t? 11
pldyta nežemiškos jėgos ir ku- 4:0/ W . rllJiertOFl 
pinu drąsos, aiškiu balsu pasi- NAtional 2-9286
žadėjo savo Vytautą mylėti ir miim,M|IMI|M|||||,Mmi|||||niiiM4:l,t;-
iki mirties neapleisti. Gi, trink- ............. .......
telėjus maršo garsams, atro
dė, kad ne vargonai, bet josios 
širdis triumfuoja džiaugsmo 
akordais.

Na ir šaunios buvo vestuvės,
pripildytos gražiausiais linkėji- lUirflV hllhTA ^TUftlII 
mais. Paskui, Lietuvos puošme- ’ Ii L" ii’ ill"lv iii U III v 
na ’- gražioji Palanga. Ošian- (Incorporated)
tis Birutes kalnas atskleidė nuo VTlt/CRrifitt tttto 
stabų reginį — saulės žaismu LUVnnUno ULlo, S3V. 
žėruojančias jūros bangas, ku- 4058 Archer Avenue 
riose dar nesimatė jokių audros Telefonas Vlrginia 7-2481 
pranašų. Tik tolimame akira-

ŠV. HIILAKIJALS BAŽNYČIA TIBERONE

San Fr?ncisco apylinkėse modernaus stiliaus statyba

situokėm — jau beveik trys 
mėnesiai. Na, žiūrėsim... Tai ir 
viskas. Negalėčiau skųstis liki
mu — sklandžiai klostosi. Be 
žymesnių sukrėtimų.

AN INVITATION
To Khe a K>lt of yoursclf to the 

M1SS1ONS. as a MISS1ONAKV 
TEACHHR, I >04'TOK, NIKSI-:. SO- 
CIAL WORKER. "If you want to 
love ('brist, spread charity all over

__  Rpveik švntelein Klevip- th,‘ ‘‘ar,h- ,or lhe nieinlx'n» of ChristrseveiK, sypteiejo luevie- are all over the wo,(St Aku
stine). \Vrite to: Voeation IHrcvtor 

MISSIOYARY SISTERS OF THE 
HOI.Y ROSARY’

214 Aslmuud Rd., Yillauota. I‘a.

nė. — Aš paruošiu kavos. Tur 
būt, niekur neskubi?

— O, ne. Dar apie Tave juk 
nieko nežinau. Ar laiminga? 
Kaip vyras, vaikai? Kur jie? 
Gal jau išsiskyrus? Ar nuosa-

S 0 P H I E BARČUS 
RADIJO VALANDA

iŠ stoties WGES 1S9U lt. kasdieną 
nuo pu inadK-uio iki šeštadienio nuo 
S:30 iki 9:16 v. ryte, ir kas pirma- 
neui nuo 7 iki 6 vakare.

SEK'MAblkNĮ iš radijo stoties 
WOPA 1490 k. Ir FM 102-3 MC. 
s:30 iki 9:30 ryte

Tei. HEmloek 4-24IS 
7159 So. Maplewood Avė.. Chicago 2*

Vestuvių nuotraukos ir 
augšto*; rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

We invite you to a life of gene- 
. rosity throufjh a totai dedication of

---- pabėrė self to God. Herc you \vill be pri-
viieged to assist \vith the work of 

, the Church throufth teaching, work 
--- Palauk, ne taip greitai. with the deaf, the orplians. and the

■ AS nemoku tokiu temnn knlhč mcntally retarded. and in the per-AS nemonu TOKIU tempu KalDe formanee of domeštie work iri va-
ti. Išgerk kavos; paimk, va, ši- rious types of institutions, ir you
tų pyragaičių - mano kepti. a'*' intt r"sU'd' to:

— Ačiū, labai skanūs. Tik SISTERS OF ST. FRANCIS
stebiuos, kaip Tu randi noro Ol< ASS1SI

vam name gyveni ? 
klausimus, kaip žinrnius.

ir laiko tokiems dalykams. Sa- 
- kyk, kur gavai tokį puikų ser-
vyzą?

— Iš Vokietijos atsivežiau.
__  Mėgstu gražius indus — įneša

. jaukumo.
tą. Iš jos ir sužinojau apie Ta- ne barakas — kažkoks nesusi- _ Džimig turėg ir man pana. 
ve. Davė Tavo adresą. Šian- pratimas. — Tai čia mano hau- užsakyti. Na, dabar pasa- 
dien ir sakau Džimiui: zas — sako. Dvylika tūkstan- ^0^

— Tuojau vežk mane pas čių. — Jei šitas, va, — hau- _ Nu ką> Nįjolė žįemą įšte_ 
Bronę. — O, no, — atsakė. — zas, tai kas tada vištide? — k-jQ už Dobilų Mindaugo. Ne- 
Aš einu beisbolo vačyt. Tai tu- tariau. Net iš mašinos nelipau. tolį nuQ -įa gyvena Gražiai sū
rėjau autobusu šliaužti. Bet tas Tik žiedus^ nusimoviau — sust. tinka Rymantas — bebaigiąs 
Džimiui lengvai nepraeis. Aš ant sėdynės ir sakau. Vežk įnžinerijos studijas. Pamatytum, 
smulkiai nemalu. Arba-arba... atgal. Mums nepakeliui. Aš, kokg Vyj-as išaugo. Maudytis iš- 
Tu dar nepažįsti Džimio? — žinai, ne materialiste, bet ap- va^,avpS tai va.

— Ne. Kas jis toks? gaulės nemėgstu. Tai dar ban-
— Irei klausimas. Mano vy- dė graudenti. Ne ant tokios pa- _ Q kur Vytautas?

taikė. — Prašyčiau be senti- — Nežinau... Jis neras. is

3221 South Lake Dr., 
MILWAUKEE 7. WISCONSIN

MOVING
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖHAS
2047 W. 074h PI.. Chk-ogo,

III. WAIbrook 5-8063

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,900.00 — 

sr Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

tu buvai ištekėjus už Petro.
— Tikriausiai. Tačiau tasai

, , T . , mentų — sakau. Sumurmėjo: kur pasisako. Nu matai, mudu ,— Palauk! Juk Juozui mirus, * , . . ,, _ '— Sorry — ir nutilo. , kaip ir nesikalbanti... — atsi-
... duso Klevienė.

— Atsikvėpiau Kalifornijoje. _— šitaip? — karingai įsiter-
knygos lapas ja/u užverstas. Zi- gyvenimas — bet svajone. *
nai,- mieloji, nepakenčiu vergi- pajūryje susitikau Džimį. Su- (Nukelta į 6 psl.)
jos. Visokia namų ruoša, ypač 
virtuvė — ne man. Gana pri- 
skutau bulvių pabėgėlių stovyk
lose. Būdavo, ką čiups, ką ne:
— Regina. — vaikų neturi — 
marš į virtuvę. Įgrįso. Taigi, 
kartą man vėlokai grįžus na
mo, Petras išdrožė graudžią pas 
kaitą apie • žmonos ir šeiminin
kės pareigas. Atsakiau trum
pai: — Taškas. Gana — ski
riamės. Pašauk taksį. — Tuo 
ir baigėsi. Sudie Bostonas!

— Persikėliau į New Yorką.
Traukinyje susipažinau su Bi- 
lium. Širdis tik tvinkt! tvinkt!
Žinai — meilė iš pirmo žvilgs
nio. Susituokėm. Geras buvo 
žmogus — sugyvenome. Mokė
jom vienas prie kito prisiderin
ti. Tik šūktelsiu: — Biliau, man 
reikia pinigų. Biliau — tą, Bi
liau — šitą. Jokių prieštaravi
mų, tik: all right, all right, ho- 
ney. Ir reikėjo čia tos nelai
mės! Palindo žiopla po trauki
niu. Ne tik pats žuvo. bet ir 
naujintelį Cadillacą į dulkes su
malė. -Išsivaizduoji*'

— Na, paliūdėjau, apraudo
jau; atsiėmiau apdraudą; per
sikėliau į Pittsburgą; susipaži
nau su Džianu. Žinai, sportinin
kas. Raumenys — uuū! Patiko.
Susižiedavome. Kartą išvažiavo-

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (detocionalal). 
orekės dovanoms
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

ATVYKITE IR 
į ĮSITIKINKITE

MŪSŲ KAINOS MAŽESNĖS 
NEGU KITUR!

— o ---

Pasirinkite medžiagas tiesiai iš 
ritinio ir jums nukirps tiek kiek 
yra reikalinga vienai eilutei arba 
kelioms. Didžiausias pasirinkimas 
visai šeimai, mažiems ir dideliems!

Toliau gyvenantieji gali gauti medžiagos pavyzdžius, ir jiems 
pasiųsime tokias medžiagas, kokių jie pageidaus C. O. D.

DIDŽIAUSIAS MEDŽIAGŲ PASIRINKIMAS URMO 
PREKYBOS APYLINKĖJE

• ŠILKAS • VILNONĖS VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET. • MEDVILNĖ, LININĖ IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Darbo valandos: Kasdien nuo S:3O vai. ryto iki • vai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.

HENRY S.

me apžiūrėti jo namo. Privežė 
prie tokios bakūžės — tik, tik 
nuo žemės pakilus: barakas —

Tel. WEbster

9-4187
211 WUT MCKSON AT WILU
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FEDERAL
SAVINGS

PLANINGAS TAUPYMAS 
VISADA MOKA 

GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !
Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, 

jei atnešite savo banko knygutę.

ANO IOAN ASSOCIATION
202 W. Cermak Rd. * ChlettflA 8, HL 

JOHN XKA2ANAUSKASv rm.*IeL VI reUe 7*774/

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. popiet. Ketvirtadieniais nuo 9-tos vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. popiet. Trečiadieniais visai neatidaroma.

■ ----------------

CW»nafiQ SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem five. Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
'559 S. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-014

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 West 47th Street Chicago 32. III

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 South Halsted Street Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
i 447 S. 49th Ct, Cicero 50, III, tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
^00 South Halsted Street Chicago 8, III.

„•■•■a- - - - "i
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V

EDVARDAS SAUNORIS GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapą jūsų artimųjų.

3942 W. 111 th St., PR 9-1355 ir 9-1355

i/2% PA DIDINA

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1083
B. R. Pietkiewicz. prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas
Mokame angštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai. 
Pradėkite tupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki $10,000 
1 >arbo valandos: pirmadieniais ir ketvirtieniais nuo 9 iki 8 vai, vakaro; 
antrad. ir p^nkt. 9 iki 6: trečiad. uždaryta, o SeSt. nuo 9 iki vidurdienio

Liet. krautuve. Sav. broliai Oregonu įėiui
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. Tel. LA 8-4139

PEOPLES HARDWARE &. PAINT CO.

JĮlIlIlIlIlIlIimilllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlII^

Specialus MATRACŲ Išpardavimas ę
= VIDUJINIŲ SPYRUOKLIŲ MATRACAS & SPYRUOKLINĖ = 
S DĖŽĖ $39.95 ir aukščiau S

Visa žmogaus savijauta yra geresnė, S 
jeigu jis išsimiega ant gero ir patogaus 5 
matraco. Pasinaudokite šio mėnesio iš- S 
pardavimu ir įsigykite sau matracą, S

11 dalių miegaino kambario =
baldai tik ........................$149.95 5

= Moderniai alrcn»on<in><<>-<‘ |»aljil|m>4- ratile <li<l/ians| |uv.irinkint:) 5
“ nnMlern. baldų, T.Y. ir Kadin a|Mindų, Ir kitų namams rt ikmenų. X 

5 F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav. =

Į ROOSEVELT FURNITURE Co. I
1 2310 W. Roose»eli Road. Tel. SEeley 3-4711 ė
~ Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30 S
-’imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiiiiiiiimiš
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UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga idomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C. 
Kaina S 1.50

Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau* 
narna “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, birželio 28 d., 1958

LAISVA, KAIP PAUKŠTIS kė Džinų prieš mane. Tasai ne-Į Sprogsta bomba, antra, tre- — Labai panaši į mano De- 
l ištikimybę man primeta. Būtų čia — visa serija. Kitoje gat- lą, jaunystėje. Jos jau nėra...

čiausi. Žinai, šuniukas — jau- bent už ką! — su jo giminai- vėje griūva mūrai. Atlaužos Taip gražiai išgyvenome 26 me
nas, mėgsta siausti. Mačiau, čiu keletą vakarų pašokau. Ad- dusliai krinta ant griuvėsių lau tus. Užauginome tris vaikus,

pė viešnia. — Jau numanau: — kaip tąso kažkokius popierga- vokatas man sako: — Pralai- žo, į kiemus. Ant Klevienės ran i Ilgainiui, pradėjome bartis. O
suėdė jis Tave. Skirkis. yus Maniau nereikalingi. Tik, mesi. Tas vaikinas — Džimio kų dreba Nijolė; Vytautas laiko barnių žodyne, bičiuli, — kaip

__Taj kad pati nežinau kas va> Vytautas pasigedo savo pirmosios žmonos pusbrolis. Tu Rymantą. Jų lūpos šnibžda: — kūdroje: juo giliau semsi —
daryti Ne jaunystė _  penktą- rankraščio — buvo kažką išver- — trečioji. Giminystė perdaug ...Neapleisk, Augščiausias, mū- : daugiau dumblo ištrauksi. Tie-
ją einu. Mudvi, rodos, vienme- i an?lli kaIb3- žinai- tik sku tolima. Ir namas motinai pri- sų...

’ tai liko. Pakėlė triukšmą — vis klauso. Verčiau geruoju išsi- Baisus sprogimas sukrėtė
__ Nesąmonė. Moters amžių aš kalta. Ant rytojaus dingo kelk — patarė. — žodžiu — slėptuvę. Skeveldros pragariš-

gimimo metrikai mažiausiai le- šuniukas. Jieškau visur, sau- prisvilau uodegą. Džimis slaps- kai nusikvatojo: — ...Laisva,
mia Vienoje įstaigoje buvau pa- kiu: — ciucka! — nėra. Klau- tosi; su sene susibariau. Išei- kaip paukštis!... Cha, cha, ch!... vienas žingsnis. Netrukus, na-
klausta savo amžiaus. Atsakiau siu Vytautą. — Nejieškok, — nu! — pagrąsinau. -O ji tik ati- — Mama, neužilgo sueis me- mai pavirto pragaru. Gal būtu-
__ 29 sako. — Repatrijavo Tavo šu- darė duris ir sumekeno: — tai, kai esu ištekėjus. Švęsim, me susitvarkę, jeigu nebūtų pa-

__gure ___ sako __ Jūs taip niukas- — To jau Perdaug. Nu- By-y-y-y-e! — Tai priėmiau Kitos šventės laukiu kiek anks- sitarnavę “gerieji patarėjai”.
ir atrodote. Tai ir palikau dvi- ėJus i miegamąjį, surinkau jo princesės povyzą ir išdidžiai iš- čiau... Jau ir lovytę nupirkau. Išsiskyrėme. Keletą metų pa-
dešimt devynerių. Tęsk toliau, patalynę ir išmečiau pro duris., ėjau. — Mano mantą čia at-| — Žinau, Nijole. Tik dar ne- sibastęs, pajutau, kad senat-

— Nu tai kad nėr kas pa
sakoti. Va, nusipirkom šitą na-

(Atkelta iš 5 nsl.l

sa, senstanti moteris — irzli, 
bet man tik reikėjo kantrumo 
parodyti. Tai geriausi vaistai. 
Nuo barnių iki muštynių — tik

Repatrijuok ir Tu! — sa- ;siųsk! — numečiau Tavo ad- sugalvojau, kokią dovaną Tau vės kelyje mudu buvome vienas
kau. — Ir nuo šios dienos mai- i resą parūpinti. kitam labiau reikalingi, negu
rinkis, kaip išmanai. Aš Tau i ★ i _ Aš Tau padėsiu, mama. jaunystei žydint. Matai, tėvams
ne tarnaitė — pridūriau. Tai' Nuobodumas tų vakarų, kad Tačiau įspėju: aš noriu labai vaikų džiaugsmas ir skausmas

__ niekur nesutartam. Jeigu susikraustė ant saikutės. Dar1 bent kas užeitų. Lyg tyčia, visi vertingos dovanos: mano tėvų visada, kaip savas. Tačiau su-
man patinka vienas daiktas, tai neįrengta, žinai. Ir verdamės; ją pamiršo, lyg ir privengia, santuokos nuotrauka turi vėl augusiems vaikams savasis gy- 
jam būtinai — kitas. Aš nore- atskirai: aš — virtuvėje, jis — Net Nijolė retai aplanko ir lai- kabėti savo vietoje. ' : ~.......

mą. Nuo to viskas ir prasidėjo 
Ar baldus perkant, ar kita ką

čiau pastatyti sofą prie šitos šie1 ™sy. Tai Rymantas ir sako:^ —
nos, o jis — pne anos. Tai ar
ba baramės per dienas, arba 
nesikalbam, tik rašteliais susi
rašome. Vaikai nepatenkinti. 
Sako: — nusileiskit vienas ki
tam... Nu tai va.

— Tik jau Tu nenusileisk — 
pražūsi. Arba Tavo viršus ar
ba parodyk jam, pro kur išeiti.

— Gal ir taip. Žinai, kantri 
esu, bet viskam yra ribos. Štai, 
pavasarį parsivežėm rožėm krū 
mą. Padėjau rūsy; pavakariu,

Iškabinkit bent valgių sąrašus. 
Žinosiu, katroj valgykloj pie
tauti. — Nu tai va..., — nu
braukė ašarą Klevienė.

. — Mieloji, nurimk. Gana
verkti — laikas veikti. Perilgai 
nešioji kankinės vainiką — štai 
kas! Aš Tave ištrauksiu iš tos 
prarajos. Būsi laisva, kaip pauk 
štiš. Rytoj eisime pas advoka
tą. Iki! Ačiū už vaišes.

★ f

kosi, tarytum, svetima. Ryman-, _ Nu tai kad aš nežinau,
tas vos porą kartų buvo užsu- kur ji dingo, 
kęs ir tai, apie save — nieko. _ Tu supranti, apie ką aš 
Gal paskambinti Vyturiams? kalbu. Grįžk į šeimą, mama.

— Sveika, Angele,
Bronė. Kaip laikaisi?

— A, labas vakaras. Na, po 
senovei.

— Atvažiuok pas mane — 
gal į kiną nueitume.

— Ačiū, ponia, negalėsiu. Gal 
į kitą kartą...

— Turi svečių?
Gruodžio saulė žėri šarmoto-! __ Yra kelios šeimos.

čia — Tai ką aš galiu padaryti? 
Tėvas viskuo kaltas.

— Dėl kaltės nesiginčysim. 
Daug svarbiau — žengti pirmą
jį žingsnį į susitaikymą. Ma
ma, ištiesk taikos ranką — pa
rašyk tėvui. Aš — taip pat, 
šiandieną.

— Nu, čia reikia dar pagal
voti.

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
resu: 2511 W. 69th St., Chicago 
29, Illinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRospect 8-4585.

LKFŪlJIT & I.YON CLEANKRS
Exp«-rt Dry Cleaning. Suit - Dresses 
- Coats - Draperies & Slip Coveits.

Specializing in Summer Formals. 
Fur Storagc - Kxpert alterations (t 
Itcpuiring on all Garments.

4lMM> \Vest 7»th Street 
1*0 7-0203

JOET 5 HOIR CLFANERS
Expert dry cleaning- on suits. dresses. 
coats, draperies and slip covers.

Specializing in summer formals. 
3925 \V. 95th Street 
EVERGREEN PARK

Eor Free Pickup & Delivery 
GArden 2-0791

SKELBKITES “DRAUGE’

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILLOW WEST INN AHB

PICKiC GROVE
8Srd St. and Willow Springs, Rd.

VVillow Springs. Ilinois

venimas artimesnis; jų pasau
lyje seniems tėvams nedaug 
vietos lieka. Taigi, jau buvau 
pasiryžęs grįžti pas Delą. Tu
rėjau pagrindo tikėti, kad ir 
jinai tam pritarianti. Tačiau jos 
mirtis niekais pavertė gerus 
norus. Po laidotuvių vaikai nuo 
manęs visiškai nusigręžė. Likau 
vienišas, benamis. Galėjo ki
taip būti...

Abu tylėjo.
Išėjus svečiui, Klevas ilgai 

griozde po lagaminus. Ištrau
kė įrėmintą nuotrauką, pasi
dėjo ant stalo. — Beveik 25sakau, pati pasodinsiu, žiūriu | s® medžių šakose, žaidžia Kle- Klevienė nukaito, padėjo ra- — Aš esu tikra, kad Tu jau

__jau nėra rožės: jo pasodinta vienės garbanų sidabre. Vaikš- gelį. Tik dabar prisiminė — seniai apsigalvojai, tik nesiryž- metai... Prarymojo iki išnak-
ir palaistyta. Supykau.' Iška- tinėja jinai po kiemelį, žiūri į Vyturiai švenčia 20 metų san-, ti net sau pačiai prisipažinti, tų. Pagaliau, ryžtingai pakilo,
siau rožę ir persodinau į tą pa- prasiviepusią tvorą, atspūru- tuokos sukaktį. Jinai, Klevie- Neleisk svetimiesiems už Tave supakavo nuotrauką, užadresa-
čią duobę. Nu tai atėjo Vytau- I sius sienų dažus, pakrypusius ng _ jau nepakviestųjų tarpe. . galvoti. Reginos klystkeliai — vo.
tas, pradėjo ginčus. Tai ir vo- j laiptus. Reikėjo vasaros metu ir Angelė taip oficialiai kalbė- ne Tau. Ateik mane pasveikin-į
žiau plokščiu kastuvu per nu- pataisyti, perdažyti, — galvo- jo... Pabrėžtinai ištarė: “Sei- ti pakelta galva — lydima tė-
garą... ' j°- Kas taisys?... mos”. Kažkada Vyturys yra vo. Taip? Klevienei bebaigiant atidary-

— Vožei?! Brayo! — nušvi- — Aš tik trumpam, — pra- pareiškęs, kad išsituokėliai ne- Vos žymus galvos linktelėji- ti pašto siuntinį, prie jos na-į
to viešnia. Ir kas toliau? Sa- šneko Regina. Užėjau atsisvei- peržengs jo slenksčio. Tada ne- mas. mo sustojo gėlių parduotuvės
kyk, sakyk! kinti, — vykstu į Floridą. Na, kreipė dėmesio. Jos tatai nelie-

— Nu tai nieko. Kastuvas lū- kaip reikalai ? . tė. Dabar pati papildė sudužu-
žo. Žinai, koks jau ten kastu- — Nu tai jau viskas atlikta... šių šeimų sąrašą,
vas: — išpardavime buvau pir- — Žinau, girdėjau. Sveikinu!' Kas toliau? Atstumtosios li
kusi. Nu tai Vytautas atsikvo- Esi laisva, kaip paukštis. ' kimas ar Reginos akrobatika? 
sėjo ir mane pastūmė. Žnekte- . : Nusipurtė. Yra dar viena išei-
lėjau augštienyka; kojos užsi- .^u fcyp. Bet rūpesčių pa- tis. keijas atgal, — kažkas su- . ,
rietė; kaimynai ėmė juoktis. Nu dauSej°; žinai — namas. Sąs- kuždėjo. Apsidairė. Ant sienos męs nuo stalelio laišką, per- bula pasitraukė nuo sienos ir 
tai va... kaitos tik plaukia; remonto rei- toks ketUrkampis. A, skaito, susimąsto, užsirūko ir koketiškai pakreipusi galvą,

kja: pinigus byla prarijo... Tu-: vieta, kur kažkada kabėjo žingsniuoja po kambarį. Paskui perskaitė: — Rytoj grįžtu. Ta
le viskas. Kar rėjau nuomininką. Paprašiau, į vedybų nuotrauka Nejaugi Vy- paskaito kitą. pasižiūri į pridė- vo Vytautas.
eilutės pirkti, gal apsiims pataisyti. Apžiūrėkbus 15^^ ? Prisimini- tą nuotraukšlę ir vėl čiumpa ? =

— Tai čia dar ne viskas. Kar 
tą nuėjom jam
žinai, turėjo tik vieną: jau ke-! jo. _ Trys šimtai dolerių, •_ bangomis nuplaukė 
Imti metai — apsidevėjo. Neis- sako. — Taip daug? — klau- eit: 
sirinkome. Nu tai užeikime — ■ siu. — Tik savas vyras už dy- ’ *
sakau — į moterų aprangos ką taiso — šyptelėjo. Pagyve- 
skyrių- — tik pasidairyti. — nęs du mėnesiu, išėjo. Kūrykla 
Užtikau puikių medžiagų. Mo- netvarkoj, — sako. — Šalta. — 
terys tik griebia, traukia viena Rymantas taip pat išsikėlė. — 
kitai iš rankų. Tai paėmiau ke- Užtenka man tų pyragų, — sa
lioms suknelėms ir kostiumui, ko. Nu tai va.
— Kam Tau jų reikia? — su-j — žinai ką? Kam Tau to
suko Vytautas. — Tavo drabu- vargo? Parduok namą, nusipir- 
žiai ir taip netelpa rūbinėse, kim automobilį — pavažinėsim 
kandys baigia ėsti. po visą kraštą. Prasivėdinti Tau

— Nu tai kas, kad dabar ne- reikia, 
reikia. Tegul būna. Nepaimsiu — Nu kas iš to? Aš nė vai- 
aš — kitos išpirks, — atsakiau, moti nemoku.
— O kaip dėl mano eilutės? — _ Niekis. Aš išmokysiu. Bet
ėmė karščiuotis. — Nu tai dar apie tai vėliau — aš skubu. Pa- 
palauksi. — sakau. — Dabar daryk man paslaugą. Čia atveš 
pinigų nėra. — Tai paliko mane mano mantą — sudėk kur nors; 
krautuvėje ir vienas grįžo na- paglobok, kol grįšiu.

— Ačiū, mamyte!
★

Reklamos šviesos 
iškaba: “Viengungių

automobilis.
Kristalo vazoje dar virpėjo 

blikčioja baltų rožių žiedai. Grakščiu; 
svajonė, piršto mostu Klevienė nubrau

Kambariai vyrams. Pilnas iš- kė nuo vedybų nuotraukos ta- 
laikymas”. Vytauto Klevo kam- riamą dulkę ir užkišo už rėmo 
bary mėlynuoja dūmai. Paė- kertės baltą kortelę. Paskui at-

į pra- cigaretę. Jau kelintas kartas.
Pro duris nedrąsiai kyšteli 

balta, kaip obelis, galva. — Ar 
Laiptais bilda sunkūs kariš- užimtas? —

ki žingsniai. Artėja. Grubiai — A. Stasys. Užeik! 
beldžiasi į duris. Klevienė pasti- — Prisirūkęs... Turi rūpės- 
ro lovoje. Vytautas, kalendamas čių?
dantimis, atidarė. — Ne..., skaitau laiškus. Pa-

— Žiobrėnas? — šiurkštus rašė duktė ir žmona. Buvusi
balsas rusiškai paklausė. žmona — pasitaisė.

— Ne, čia K-k-k-levas — vos —. Jeigu parašo, tai dar ne-
išspaudė Vytautas. buvusi. C čia dukters nuotrau-

— Žiobrėnas pirmame augšte ka?
gyvena, bet jo nėra namuose, ( -
— įsikišo milicininkas.

Žingsniai nutolo, nutilo. Kam 1 
barį pripildė “Veni Creator” 
meliodija. Iš kur ji plaukia? 
Sustingusi, plačiai .'atmerkto
mis akimis, Klevienė klausė

mo. Nu tai va. — Kaip tai? Kas atsitiko? nuostabios muzikos. Paskui ap-
— Despotas! Storžievis! Kaip gi Džimis? sikabino Vytautą už kaklo, pa-
— Nu tai vis dar kenčiau, — Ilga pasaka. Trumpai — dėjo galvą ant jo krūtinės ir 

bet, pagaliau, taurė persipildė, skiriamės. Jo tėvas mirė, mo- pravirko: — Išgelbėtas.... Iki 
Buvau gavusi dovanų šuniuką, tina apsigyveno pas mus — to- mirties neapleisiu...
Mane sekiodavo, smagiau jau- kia priekabi senė, žinai. Nutei- i x ★

Ištekėjusi, laukia kūdikio.

A.VTOIXETTE-S API’AREL 
SHOPPE

Išeiginės suknelės - Kasdieninės 
suknelės - Apatiniai rūbai - Sijonai- 
Btiuskutės - Papuošalai.

Atdara pirmad Ar ketvirtad. nuo 
12 iki 9 v. v. Kitom dienom nuo 9 
iki G vai. vak.
10452 S. Kedzie Avė. CE 3-3722

LOUIS MEN’S WEAR
Complete sebetion of Men and 

Boys \Vear, Slaeks - Sport Jaekets - 
Shirts - l'nderuear - Hats. Ųuality 
inerchandiso at lovvest prives.

6601 W. Archer LU 5-6272

St. Joseph's Militory Academy
Hays, Kansas

Boarding School conducted by the Cepuchin 
Franeiscan Fathers

• Senior High School
• Member of North Central Ass’n.
• Complete Acodemie Progrom
• All Maįor Sports
• ROTC Honor Roll
• Civil Air Patrol
• Indoor Swimming Pool and 

10-Point Rrle Ranga
For Catlogue —

Addreia Businaii Offica

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ DIENA IR PIKNIKAS

Liepos 4, 1958.

M ARI AN APOL Y JE
THOMPSON, CONN.

Iš ryto
* • Iškilmingos Šv. Mišios — 11 vai.

• Išpažintys klausomos prieš šv. mišias.
• Pamokslas 
Po piet —
• Muzika — Daina skambės per visą dieną
• Įvairūs margumynai
• Bob Zinkus orkestras — šokiai — 4 — 8 PM.

Tėvai Marijonai ir Marianapolio Kolegijos Rėmėjai kvie
čia visus lietuvius ir savo geradarius dalyvauti šiame paren
gime. Atvykite ir susitikite su savo pažįstamais ir draugais iš 
kitų kolonijų. Pasigrožėkite Marianapolio gamta.

PARTY SPECIALI 3 PIZZA’S FOR 
THE PRICE OF TWO

The best Pizza in town. Free delivery. Call. VI 7-4111
Hours: Monday thru Thursday 10 A. M. to midnight. Friday and 

Saturdav 10 A. M. to 2 A. M. Sundav 4 P. M. to midnight.
ITALIA PIZZERia, 2158 West 2lst Place, Chicago,Iii.

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.

1608 W. 47Hi St, Tel. LA 3-9670

... IF TOU HAVE EIPERTLY PLANMED PROTECTION
Yoii wouldiVt «-xp»-ct tos havr sound proti-ction if you boujrht your 

littb“ of thatlittlo of thix 
tbon.
tho pr<if<-»sional advic.t> and 
accomplinhtd throuKh your

inaiiranrc |įB«- uroc-rii -, off a shHf ... a 
— m.-iytn- a so.called "bargaln” now and 

To he prop-rly insnn-d. you nced 
earvful plannin>; which can •>• best 
I n<b p< nd< nt Insurance Agcnt.

<>ųf Iohk training and Mprnnri- k1m-s us thc skili to analyzc your 
Insurance n«-cds and recomniind the rteht covraKCs and proper 
atn.nints for dependable proteetion. Shottld you havr a loss. you will 
find us a valnaidc and hclpful friend. on hand to hclp you in many 
ways.

Ftirtbcrmorc. we ne|ect the best. and strontpst. lonR-cstablishcd 
Capital sfock Insurance companies in uhich to placc your Insurance.

MANAK’S INSURANCE AGENCY
1649 WEST 47«l STREET LA 3-7644—7845

PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS
MES GAVOME DIDEŲ KIEKį RNKTINIŲ VILNONIŲ

MEDŽIAGŲ Už LABAI MAŽAS KAINAS VYRŲ IR 
MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3V2 vardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

VILNONE VYK. KOSTIUMUI 
worsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik ............. $4,50

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽLAGA už žymiai 
papigintą kaina

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros'
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar 
už jardą tik........ SĮ5.50O •

Į SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
i vertė $2.50 nž jardą ir ankšč. 

specialiai už jardą
tik ......................... S-Į.00

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

HELFAND S TEXTILE 
COMPANY

Telefonai: MOnroe 6-1210 
SEeley 3-8806

1210 So. Union Avė.
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS 

U* KIEKVIENA PIRKINI 
Krautuvė yra atidaryta kasdien. įskaitant ir sekmadienius, nuo 

0-30 ryto iki 5 vai vakaro šeštadieniais uždaryta

BŪKITE VISA ŠEIMA DRAUGE
■ . . šeimos grupine nuotrauka jums 
patiks t i. k pat. kiek jūs patinkate 
vienas kitam.

BfKlTH VISADA DP.AFGE

Atvykite ar patelefonuokite dar šian
dien laiko paskyrimo reikalu.

VICTOR STUDIO

VYTAI TAS GRIGAS 
Fotografas

Vestuvines nuotraukas darome na- 
tnie, bažnyčioje, vestuvėse ir studijoj.

2517 West 69th Street 
Chicago 29, Iii.

Telef. REpublic 7-0040

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nno ugnies narnos, baldos, automobilio* 

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 COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPAJTT 
AMERICAN INDEMNITT COMPANY 

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

FIREMAN’S INDEMNITT COMPANY 
YNDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY 
RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY & SŪRĖTI COMPANY 

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrriten*

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

Telefonas CEntr&l 6-5206

SUMAŽINSITE 13AU DARBĄ LR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

laidodami Juozo Spaiėlo aluminlajus "Ptorm 
Windows" langais. Juos turint ncrcikSa rūpintis 
kiekviena pavasarį ir rudenį langų Išėmimu Ir 
sietelių sudėjimu, j Spatėio aluminijatia "Storm 
Wlndows'' laikys tiek Ilgai, kiek jūsų namas ato- 
\-9a Pašaukite mus dar šiandien ir mes pada
vei m e jums tuos nuostabius langus.

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

JUOZAS SPAITIS
3239 So. Halstol St. Tel. VIctory 2-9472
Galite skambinti kasdien arba atvykti J mūsų 
įstaigų nuo 9 vai. iki 6 vai. vak. Pirmad. ir ket
virtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.
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KULTŪRINĖ KRONIKA Visokeriopas atsiribojimas versiteto koncerte dainuos Jer. 

stengiamasi nuneigti ir pralauž- Kačinsko Laivai palaužtom bū- > $ & B TA LE.AN
ti “lietuviškaisiais“ pusvalan- rėm (žodžiai St. Santvaroj, K.
džiais per Maskvos radiją. O iš y Banaičio — Aš per naktį;
ten dažnokai papasakojama pa
sakaičių, esą... “kasdien vis dau 
giau
šiai“

plečiasi kultūriniai ry-

taipgi ariją iš operos Andrea 
Chenier (Gordano). Koncertas

2947 >2 W. 63 rd Street
Change your doubl»- breasted sultis 

now. Su yrs.‘ Experienee, lhaw 
<h-ap«-s le-autifully. cleaned $1.00 per 
panel.

Eor pirk up call WA 5-1008

JODY’S CI.KAYERS 
KStPKRT 1>RY CI.FAYING

Suits - Dresses - Coats - Drapes, 
Slipeovers. Speeialisung in Stimmer 
k'oiuiuls. Kur SŲ»rage. Expert. 
Altcrations & Kepairing on all gar- 
nu-nts.
«24» So. Polanki Rd. RE 5-5181

vyks Bostono Simfonijos salė-
Šituo reikalu ilgokai "kalbė- Je-

ta" ir birželio 16. Rastas ir “į- -------------
rodymas”: Kanadoje lietuvių .... n ,
kalba leidžiamasis rusiškai ko Pj|*|tlt APSAUGOS IlOnilS! 
munistinis “Liaudies Balsas” su r n
komunistine literatūra. (Ln.) -- ------

Rusų vežime sėdi ir rusų

CUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLIMYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.
2443 WEST 63RD STREET 

Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

• Vincas Kazokas švenčia 
savo kūrybinio darbo dvidešimt 

• Antano Škėmos romanas • Kazimieras Pakalniškis — mėtį toli nuo mūsų — Aust- 
Balta drobulė, Nidos klubo lei- Dėdė Antanazas — yra miręs ralijoje. Savo pirmaisiais kūri-
dinys Nr. 23, 1958 m. 192 pp, prieš 25 metus (1933 m. liepos niais — lyrika — pasirodė 1938
Kaina $1.50-52.00. Spausta Lon 2 d.) Raudėnuose, turėdamas m. Ateityje, dar būdamas gim-
done Nidos spaustuvėje), nu- 67 m. amžiaus. Šios liūdnos su- nazijoje, o vėliau — studijuo-
siuntę recenzentui, iš jo gavo- kakties proga prisimename, kad damas Kaune, V. D. universite-
me šitokį knygos apibūdinimą: tai buvo Apžvalgos. Tėvynės te, literatūrą, jau plačiai da-

— Autorius šioje knygoje Sargo, Vilniaus Žinių ir eilės lyvavo, net ir vertimais, dau-
vaizduoja tremtinio Antano kitų lietuviškų laikraščių ben- giausia iš vokiečių kalbos. Poe-
Garšvos įvairiaspalvį gyvenimą dradarbis. Apie jį V. Mykolaitis to M. Gustaičio auklėtinis. Nors
ir jo JAV neįdomią keltuvinin- -Putinas savo knygoje apie nau jįs dzūkas, bet jo temperamen-
ko profesiją. Jo net nei vardas, jąją lietuvių literatūrą atsilie- tas jau nėra toks ugningas, dau
nei pavardė neegzistuoja. Jis pia. kad jis “ankstybesniųjų a- gįau tylus, ramus, mėgstąs už
šaukiamas dangoraižio kelto pysakininkų eilėje turi garbin- sidarvti, glūdėti prie knygų. Ra
87 Nr. Įkyriai nuobodų gyve- 1 gą vietą“. Buvo kilęs iš Salantų šė Ateityje, Židinyje, Naujojoj S**smę P61” ra"
nimą Garšva paįvairina prisi- i parapijos. Baigęs kunigų semi- Romuvoj, Studentų Žodyje ir diofon3 Vilniaus radijo komu-
minimais nuo vaikystės dienų j nariją 1889 buvo įšventintas į kitur. Neagilėdavo laiko po ke- nistai- birželio 19 d. niekinę lais
iki paskutinių pilkų gyvenimo kunigus. Vikaro ir klebono pa- lioliką kartų perrašyti, rūpės- v°j.° Pasaulio lietuvius ir jų klės
banalybių. Nieko neslepiama, reigas ėjo Mosėdy, Tveruose, tingai paruošti. Pirmasis rinki- demokratiškąją spaudą,
niekas nepagražinama nei per- Žvingiuose, Raudėnuose. Buvo nvs — Sapnų pėdomis — išėjo Puo^ama u^_ laisvąjį amerikinį
dedama — gryno natūralisto laikotarpių, kad jisai pats vie- 1953 m. Chicagoje (išleido dr. »yven'mo būdą . (Ln.)
metodu. Kartais keltuvininko nas prirašydavo didesniąją Ap- m. Morkūnas). Apdainuoja tė- • Nes mezga jokie “kultūri-
nuobodulį paįvairina kelto ke- žvalgos dalį. Daug jo beletris- Vynės ilgesį, jieškodamas pra- niai ryšiai” su rusų okupuotą- 
leiviai trumpais, bet nuoširdžiais tinių gabalų tilpo Tėvynės Sar- rastų namų. bet ir nesiskiriąs ja Lietuva ir tai politiškai ne
ir įdomiais dialogais. Kartais ge. ir įg išsvajotų sielos pasaulių, patogiai erzina Kremliaus po-
jis pats persimeta vienu kitu . (J. Vdl.) nūs
posakiu su bendradarbiais. Lais , .k”7^J. vertindamas My-
valdikiais jieško širdžiai paguo- kola,tls skelbla- ka? "De?e. Ata' * konkur- . Dr. Ramualdas Žambas,
dos alkoholyj erotikoj pasiry- nazas — vienas iš liaudiškiau- sui kūrinius pristatyti terminas dėstąs Georgetowno universite- 
žęs perimti vedusio žmoną. sių “ūsų rašytojų. Visi jo raš- baigiasi lapkričio 15 d. Konkur- te Washingtone. D. C., vasaros 

tai skirti liaudžiai, pritaikyti so tema yra daina, pritaikinta pabaigoje numato atvykti i Chi- 
Knygos sąranga pravesta jos supratimui ir skoniui”. Jo masiniam dainavimui ir šokiui, cagą, aplankvti savo artimųjų, 

montažo pavidalu. Vienas ga- žymesnės apysakos: Obrusite- Už geriausius kūrinius bus ski-

ADOMAS VAITKEVIČIUS
Andiu ir Alyvos

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų :».pšildymo 

sistemos įvedimas 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL Co.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telet. PKospect 6-7960

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO.
S914 West lllth Street

Tel. — GEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

balas iš aplinkos, kitas jįaj jr Kandidatas į kunigus. Kai riamos dvi premijos: viena 300 * Stasys Baranaus- M O V I N G
gabalas iš Lietuvoje gyvenimo pvz apįe viena mas- dol.. kita — 200 dol. Premijas ^as lapkričio 16 d. Bostono uni- (J. artj .|r sąžiningas darbas
prisiminimų filmo. Apgraibomis koHų valdininką taip atsiliepia: parūpino A. ir J. Andruliai. Ju- ~ V. KARALIUS
stengtasi apimti kuo plačiau- «jig turėjo visus gerus obrusi- ry komisiją sudaro: L. Šimutis 4140 S. Albany Av., Chicago 32. III.
šiai: nuo mokslo ir meno išgy- telio privalumus: buvo tamsus, Jr.. A. Stephens, A. Skridulis, ‘ * *' " ‘ ' Tel. Blshop 7-2865
ventų įvykių iki aistrų patenki- jęaįp tabako ragelis, lupikas, fa-Į seselė M. Bernarda ir B. Rač- Air Conditioned Chapels MINEIKIS
nimo scenų. ~ . natikas. grubijonas girtuoklis kauskas. Rankraščius, pasira- 6150 N. Cicero Avė., Chicago, III. 3016 W. 42nd St., Chicago 32, III

Autorius reiškiasi meniniais jr donosčikas”. šytus slapyvardžiu, siųsti: Drau PEnsacola 6-3833 Tel. CLiffside 4-3977
gabumais, žodžio spalvingumu, gui. Muzikos konkursas, 4545
palyginimų drąsa, dialogų taik- • Prof. Prano Kuraičio 75- W. 63 rd. St. Chicago 29, III. //-
lumu ir lengvumu. tas gimtadienis pripuola ateinan Pavardė atsiUnčiama pridėtinia-

Autorius pasitenkina žmo- tį liepos 4 d.: gimęs 1883 me- me už]ipjntame voke.
gaus kasdienybe ir paviršutiniš tais, Pavasijų k., Kudirkos Nau 
kurnu. Nei psichinių įvairybių, miesčio par., šakių apskr. Filo Inž. M. Ivanauskas, gyve-
nei sielos gelmių neatskleidžia, sofas, ateitininkų kūrėjas, augs n^g Brazilijoje jau turi vizą ir 
Sąžinė neegzistuoja. Viskas yra tuosius mokslus ėjęs Petrapilio; už porog mėnesių atvyksta nuo- 
kasdieniškai įprasta, žodžiu, vei Dvasinėje akademijoje, filosofi- iatin am apsigyvenimui į JAV. 
kaliukas yra tarsi meninių nuo- jos studijas gilinąs Liuvene, o
trupų su stipriai atmieštu kas- apologetikos ir etikos — Muens 
dienos cinizmo ir vulgarizmo teryje. Mokslo laipsniams gauti 
priedais lipdinys. Skaitomas parašė studijas: 1) Apie ribotą 
nuobodžiai ir sunkiai. žmogaus proto pajėgumą pa-

„ siekti tikrumą ir apie tai, kas 
• Lione Juodyte pasirase su- i§ tQ geRa sudarant fundamen-

\I O l 2S1SENE.H SIŲ BEI 
SK AI JI) ANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. ' urie kenčia nuo SENŲ, AlZAizm
naktimis

tartį su Reąuest plokštelių ben- . - tpo]o„iio<? qistpma 2) VIRV ‘R skaudan«v
t; TVTz^r.. Va-I.z, rannes teologijos sistemą, Z? n^ga,, ramiai 3«<16ti ir* naatimis

drove. Ji New Yorke pildė kom w Wundto pažinimo teorija, i miegoti nes jų užsisenejusios žaido 
pozitoriaus Elmo Russ kūrinius į niež«jima ir skaud6lima senų at\
. ...... ,, rU ir skaudžių žaidų uždekit-damų rečitalyje. Komp. Russ Redagavo žurnalą Vadovas, .egilo ointment Jos gy<iym< 
rašo simfoninę poemą, kurią vėiiau _ Tiesos Kelią. Profe- ^r^i^tT^amiai1 mlegot^nak’
pavadins “Lietuva”.

NEPAPRASTA NAUJIENA
tik už $31.98 dijinių straipsnių

galite nusiųsti siuntini savo arti- niuose žurnaluose. Globojo ne

soriavo Vytauto Didžiojo uni- ti vartokite jų tapgi nuo skau 
... t-, .. „ ižiu nudeg mų. JI tappgi pašalini.versitete. Psrase veikalus Pa." niežėjimą, ti^os vadinamos PSORIA

grindiniai Gnoseologijos klausi- sis Taipgi pašalina peršėjimų hgot , t-. . , gailinamos ATHL.ETE S r OOT sum ai, Ontologija. Daug JO Stu- stabdo džiovinimą odos ir perplyšlms 
tilDO moksli- tarpp.ršCių Yra tinkama vartoti nu- 

žžiūstančios suskilsios odos deair 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi

miesiems j Lietuvą ar kitas vietas turtingus studentus buvo na- tinka,na varoti vaikue>ams.ka<,»_ . L turungus siuutnius, uuvu pa _irodo akaudua išbėrimas nuo vysty-
ines uruangu;. žangus socialinių klausimų spren :ių ji yra gera gyduole nuo u
siuntinyje yra medžiagos djme pasjjiko okupuotoje Lie- virsimų odos ilgų. Le-

imui 3 asmenims. Vyrui: 1 J <

SKOLINK IŠ

STANDARD
UŽ

ŽEMESNĮ NUOŠIMTĮ

TAUPYK PAS

STANDARD
Stipriausioji Chicagos Bendrovė

Turtas .....................................$60,000,000.00
Atsargos Fondas................... $5,700,000.00

J.F.EUDEIKIS ♦
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

433G-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Laidotuvių Direktoriai
MAZEKMANS

6845 Šb. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublie 7-8601

už geležinės uždangos.
Tame

apsirengimui 
vilnonės medžiagos kostiumui ar 
paltui; moteriai: 2 suknelės, vie
na vilnonės medžiagos ir kita med
vilnės ir vaikui ar mergaitei apsi
rengimui medžiaga.

Medžiagą pasirenkate iš mūsų 
medžiagų sandėlio kokia jums pa
tiks. Siuntinys yra pilnai apdraus
tas ir muitas apmokėtas. Siuntė
jas jį gaus 6 savaičių laikotarpyje

gulo Ointment yra 
parduodama — po 75

. v- centų. $1.25 Ir $S.5O.• Įspudzms Lietuvoje apraše p(rkne val8tln#8e chl. 
trumpame straipsnely “Abend- cagoje ir apylinkėse: 
post und Milwaukee Deutsche Miiwaukce. wis.. o&-
Zeitung” (birž. 12 d.) vienas -y. md. ir DetroitMt- 

.... , . . . j- chigan. arba rašykitevokiečių belaisvis, 1946 m. dir
bęs viename Lietuvos durpyne.
Jis aprašo džiaugsmingą apsi-

tuvoje.

tr atsiųskit Money Or
deri J

Chartered and Supervised by the 

U. S. Government 

JUSTIN MACKIEWICH, Prez.

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 v. ryto 
iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Trečiadieniais visai neatidaretna

Petkus
tėvas ir sūnus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6812 S. WESTERN AVĖ. Tel. GRovehilI 6-2345-6 

1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09
KOPLYČIOS VISUOSE MIESTO DALYSE

ir nieko jiems nereikės primokėti. lankymą bažnyčioje Sekminių 
Palatine Bargain Basement da- metu, kai lietuviai belaisvius ap- 

bar duoda progos visiems pagel- dovanojo šiltu žodžiu ir duona.
bėti savo artimiesiems už geleži
nės uždangos. y

LEGITLO, Department D., 
5618 W. Edd> SU Chicago 34. IR STANDARD FEDERAL SAVIM.S

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 NO. PAULINA IK
1286 Mihvaukee Avė. (kampas) 

Telef. HUmboldt 6 3353
P. S. Prašome pranešti savo drau

gams ir pažįstamiems, kad ir jie pa
sinaudotų šiomis nepaprastomis leng
vatomis, pasiųstų medžiagų siunti
nius.

GET IN SHAPE 
REXT 

1 20
MEMBERS 
OHLY .. .

f EXa.UStVELY fū» MEN Į
' • BWy BaiMint • W»itM Saintoc 

• RHmIrc • B^Y c«*-• NHan NalrMM

SUKAKTUVINIS 
IŠPARDAVIMAS

STEIK TEYTILE BENDROVĖ YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas!

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui i užsienį, taipgi ir savam vartojimui.

Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead“ MEDŽIAGOS 
KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra 89.80, dabar už jardą tik.... .. . ..• -< $4.50

60 celių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir
moteriškiems kostiumams tiktai $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos vertės iki
S2.98, tiktai ......................... ................................................. $1.39

PRAŠOME ATLANKYTI MUS. IR PAGELBĖT!
ATŠVĘSTI SUKAKTUVES 

KIEKVIENAS KLIENTAS GAUS SUKAKTUVIŲ 
DOVANĄ!

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotakoms “lace”, satiną, taffetą, “broeades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias 
kainas.

ANO LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO •

7 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
PHONE: Vlrginia 7-1141

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patams Mes turime koplyčias

visose Chicagos 

ir Roselando dalyse ir 

tuojau patarnausime.

vimas dieną ir nafc 

tį. Reikale šaukt, 

mus.

TROOST-PACHANKIS
MONUMENTS

JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-President

6819 S. Western Avė., GRovehilI 6 3745

4348 S. CALIFORNIA AVĖ
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18TH STREET

YArds 7-3401

TeL SEeiey S-5711

Wt> Feature the F'amous 
Irv Johnson Komi Sopplements.
PERRY’S GYM & HEALIH 

CLUB
22 E. Van Buren, 4th Floor

Cblcago's oldest & foremost 
Independent gym 

Train any time you likę. 
Jiever too crowded

HA 7-O”7:t Oįhh 7 Hays a Urek

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas j rytus nuo Halsted St. ll,4 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 

TeL MOnroe 6-8152. ("RĖK PARKING. kitoje pusėje gatvės.

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1811

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

HlŪRGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-11»

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50TH AVB„ CICERO. II.L. lel. OLynvic 2-lflfl.

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46TII STREET Tel. YArds 7-0781

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMU 
RASITE PAS MUS!

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto 

iki 5 valandos po pietų.

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23KD PLACE Tel Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50TH AVĖ. OLympic 2-5245 ir TOwshsll 8-9687



I
PIENRAJ8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ĮLLDTOlg Šeštadienis, birželio 28 d., 1958

I

Sedeguoja ST. SEMENIENE, 3321 S. Halsted St.. Chicago 8. III.. Tel. Cliflside 4-5665; VI 7-0618

3 Poezija iž Lietuvos

ŠIRDIS

Širdis — apvilkta tie baitais marškiniais — 
Ne lopšio gaida ją liūliuoja,
Nešaukia jos žmonės gyvybės varpais, 
Likimas bučiuot nebučiuoja.

Jos dūžiai — kaip marią gaudimas,
Jos šauksmas — kaip piktas likimas — 
Aštrus, tarsi kūjo plakimas ...

Nukalusi skydą galingą,
Širdis pasilieka ritminga;
Pavasarį (žiemai grūmojant)
Dainuoja: sulauks jį atjojant,
Nes ledas tevieši prie mūsų krantų!

mi”, nes netenka ramios kūdi- Paryžiuje įvyks Pasaulinis šei- 
kystės ir vaikystės. mos kongresas, kuriame daly-
„ ,. ... .._... vaus šeimos organizacijų repre-Motina — meilės įkūnijimas - ° -zentantai iš viso pasaulio kras- 
Profesorius Sėdės iš Centri- tų. To kongreso tikslas: padė-

Mondial dės Meres _  “M M Ra^i*eIl^s Pran**’bnas nio biuro prie Mokslinio Tyri- ti moderniškajam pasauliui at-
M.”) Tarptautinė Studijų sesi- O. Bačkienė savo pranešime dėjimo įstaigos, savo labai įdo- rasti Vėl šeimą, išsiaiškinti jo
ja, kuriai patronavo tarptauti- apibūdino mūsų laikų emigraci- mi03e paskaitoje, pabrėžė, kad sios reikšmę bei pageidavimus | 
nis komitetas, sudarytas iš vi- jų bangas, visų pirma susietas motina šeimoje, kaip ir visuo- visuomenėje, šeima vis labiau, 
sos virtinės įvairių pasaulio su pabėgėlių klausimu, kada mi- menėje, esanti meilės įkūnijimu, vis daugiau esanti teisės bei stu 
kraštų įžymių asmenų. To ko-' lionai motinų su vaikais arba pasaulis bei meilės, bei niei- dijų objektu.
miteto priešakyje buvo Liuksem buvo tremtos, vežamos į Sibi- ; Kngumo, ypač be motiniškos šeimos. nnlifik-%
burgo kunigaikštienė, Kambo-S rą, arba bėgdamos nuo tokio meilės, yra ir bus pasauliu be šeimos pomuca
džos karalienė bei Austrijos evantualumo bei karo baisybių, teisingumo jausmo, be džiaugs- , Prancūzijos šeimų asociacijų 
kancleris. Prancūzijoje tame pa- buvo priverstos net labai ilgai be laimės. Mūsų laikų tei- sąjungos pirmininko Guibourge 
tronato komitete buvo Prancū- būti primityviškiausiose sąlygo s\n®s institucijos bei ekonomi-; žodžiais, pasakytais specialėje 
zijos katalikų, protestantų bei se, pavyzdžiui, nors ir tų “Dis- n®s organizacijos dažnai neša į spaudos konferencijoje, šiandie- 
žydų augščiausi tikybiniai va- placed Persons” stovyklose. Juk su savimi nerimą, kuriame nė- ną negalima pamiršti apie šei- 
dovai, kurių pirmon eilėn ten- ir šiandieną, pirmon eilėn po ra vietos meilei, kuriame nebo- mą, kai norima nagrinėti bet
ka paminėti J. E. Paryžiaus ar- Vengrijos įvykių, tos stovyklos jama motinai privalomos vietos, kokį ekonomikos, urbanizmo, vie ant savo risto žirgo (karalai- 
kivyskupą kardinolą Feltin. Po negali vis ištuštėti. Dar baisės-
to sekė ambasadoriai ir pasiun nes sąlygos tų motinų ir vai- . ... .............
tiniai tų valstybių, kurių dele- kų, kurie buvo deportuoti. Juk Šiemet to sąjūdžio sesija pra ma “šeimos politika”. Klausi- ra vietos) ir zovada nujojo Jies 
gatės dalyvavo toje sesijoje, tarp 1940-1950 metų iš trijų dėjo visą seriją panašių toli- mas esąs jau tiek pribrendęs, koti karalaitei mėlynų rožių

PASAULINIS MOTINŲ SĄJŪDIS
Paryžiuje birželio mėn. 9-15 pęs veik visame pasaulyje labai 

dienomis įvyko “Pasaulinio Mo- opus. 
tinų sąjūdžio” (Mouvement

IŠ MOTERŲ 
PASAULIO

★ Alice Stephens birželio 10 
d. Chicagos konservatorijoje, 
kur ji yra mokytoja, su savo 
mergaičių ansambliu dalyvavo 
metiniame koncerte, duodama 
ištisą lietuvių dainų programą, 

i Konservatorijos dekanas bei vi
si mokytojai ir studentai buvo 
sužavėti gražia lietuviška mu
zika. Birželio 15 d. A. Stephens 
su ansambliu dalyvavo konser
vatorijos baigiamajame koncer
te Orchestra Hali salėje, duo-. 

! dama Brahmso šešias meilės 
dainas. Vėliau ansamblis įsijun
gė į konservatorijos mišrų cho-

1 : rą. Liepos 1 d. A. Stephens ruo-
rrrėlyna, kaip . paslėptos gėlės, buvo rasota ir virpėjo džiaugs- ' šiasi mokinių rečitaliui pačioje 
lygumoje žydinčios. Ir tą savo minga ir stipria gyvybe. Tam--i konservatorijoje. Ali cė_ Stephens 
nuostabią suknelę aš noriu pa- siausioje sodo kertėje ant mar- yya, turbūt, vienintelė moteris 

mūrinio šulo sėdėjo jauniau- visoje Amerikoje pripažinta kon 
šioji karaliaus dukra su galan- servatorijos mokytoja ir ąnsam 
tišku jaunu riteriu. Jų akys spin blio dirigente.
dėjo, jų rankos droviai lytėjo- * Solistė Salomėja Valrukie- 
si, pirmosios meilės ugnis žėrė- dalyvavo Goodman teatro,

puošti mėlynomis rožėmis. Būk 
geras, jų man parūpink kele
tą.

— Mielai! — atsakė karalai
tis. — Aš jų pajieškosiu.

Ir su tais žodžiais jis užšoko jo ant jų skruostų, ir švelniu 
balsu karalaitė prašė savo ri-

Chioagoje, Šekspyro “Midsum- 
mer night’s dream” pastatyme

šosios sveikatos ir kitokius klau čiai visados jodinėja ant ristų 
Simus, šiandieną tai jau vadina pasakose kumelėms nė

Pažymėtina, jog tame komite- Pabaltijo valstybių buvo depor- mesnių suvažiavimų. Mūsų lai- jog reikalingas tarpvalstybinis nors 3is visur jų jieškojo pulan Amerikos rašytoja 
te dalyvavo ir Lietuvos pasiun- tuota daugiau negu 500,000 as- kų pasaulis, jieškodamas išei-ir tarptautinis pasikeitimas min ir_ patikrino visus sodus ir bel- 
tinys ministeris dr. S. Bačkis, menų. Iš visos virtines duome- ties iš .tos painiavos, į kurią pa- timis, patyrimu.
vienintelis atstovas iš visų vals- nų šiandieną žinoma, kad mo- teko per nesukoordinavimą Po to kongreso, birželio 23
tybių, esančių už geležinės už- tinos, ir net su mažais vaikais, technikinės pažangos su etikos d. prasidėjo Tarptautinis kon-
dangos. Tos sesijos garbės pat- buvo patalpintos baisiose Vor- sąvokų raida, staiga “atrado” gresas Tėvai-mokytojai, irgi
ronais buvo Prancūzijos prezi- kūtos, Tomsko. Irkutsko stovyk šeimą bei josios sudėtinius ele- susietas su šeima.
1 ‘ ~ ------ i- , x- ---- ic oo j :—; j. Rimvydas

teri — kaip kad Jannystė vi- , (Operos formoje), palydint mu- 
sad prašo Meilę jai atnešti; zjkaį Pastatymas, kuriame mū 
mėlynų rožių. ! Sų Salomėja turėjo gerą solis-

Red. pastaba: Autorė yra po- tės partiją, tęsėsi per visą ge-

dentas Coty. lose, kur verčiamos dirbti sun
kiaušius fizinius darbus, nekal- 

Motinos charta bant jau apie pačios stovyklos
Pasaulinis Motinų sąjūdis į- gyvenimo sąlygas. Prelegentė

sisteigė Paryžiuje 1947 metais Priminė, jog Sovietų Sąjungoje 
ir turi tikslą tarptautinėje plot- ir šiandieną kasyklose, po že
mėje kelti aikštėn motinos vaid me> dirba daug moterų, 
menį, ypač pabrėžiant jos vaid- Kad nors kiek padėtų išvež-

mentus. Birželio 16-22 d.

dėsi prie visų parkų ir rūmų' 
vartų, jo pastangos buvo bergž 
džios. Jis nerado mėlynų rožių 
ir sugrįžo į’savo tolimą karali
ją sunkia ir nusiminusia širdi
mi, apsunkintas savo paties nuo 
vargio ir savo paties liūdesio.

gūžes mėnesį. “Daily News” 
dienraščio kritikas Sidney Har- 

Išvertė P. Gaučys pjg, įvertindamas minimą ame- 
,7= rikiečių pastatymą, gražiai at- 

■ siliepdamas ir išskirdamas lietu 
; vaitę solistę S. Valiukienę.

Ir tada karalaitė kreipėsi į sa 
vo tretįjį deinautoją:

— Rytoj įvyks dvaro balius, 
ir aš vilkėsiu puikia mėlyna suk

Kartą gyveno karalaitė, kuri pridengtos. Ji bus mėlynesnė už jneĮe- žydresnė už bet ką že- 
1------— J----------- ji mėlyna,

Mėlynos rožes
USA YSAYE TARLEAU

menį šeimoje bei socialiniame tiems, ištremtiems, kai tik atsi- buvo labai graži. Josios plau- visus mėlynus dalykus, ir prie ai* anguje.
gyvenime. Sąjūdis turi pataria- rado galimybė, pradėta siųsti kai atrodė, kaip sutirpdytas šitos mėlynos suknelės aš noriu! aiP Pa aimint4jų šventųjų ra 
inąjį statusą prie JT, UNESCO siuntinius, gi sovietai ir iš to auksas, josios akys buvo tam- prisegti tobulai mėlynų rožių
ir U NCEF (Jungtinėse Tauto- pasidarė sau pasipelnijimo šal- sios ir paslaptingos, o josios puokštę. Ar tamsta gali man
se. Jungtinių Tautų Mokymo, tinį, imdami muito bei konsu- šypsnys ramus ir malonus. Ją gauti keletą tokių rožių?
Mokslo bei Kultūros organiza- larinius mokesčius, kurie yra deinavo (viliojo) trys karalai-i — Mėlynų rožių? — perklau- _r . s ga e um man J1! pa-
cijos, Jungtinių Tautų Tarptau didesni už siunčiamų daiktų ver čiai, visi trys gražūs, jauni ir sė karalaitis. Kaip tai gali būti, ^P111 •
tuus Vaikų Pagalbos fondas), tę. Tai irgi esanti savotiška re-.narsūs; visi trys turtingi, išdi- jeigu iš viso tokių nėra? Be abe 
Tai joje buvo paruošta Motinos presijos priemonė, medžiaginė dūs ir karšti; visi trys, kaip jo, tamsta turi galvoje raudo- 
Charta, kurios 5 straipsny ran- ir moralinė esantiems laisvėje Chaucerio riteriai, mylį “rite- nas rožes.
dame: Tik šeimoje, o ypač per ir moralinė, esantiems už geleži riškumą, tiesą ir garbę, laisvę,!   Ne,   piktai tarė kara- Brabanto princesė, turi pilną!
savo motinas, vaikai gauna pa- nės uždangos. Reikalingos pas- ir mandagumą”. Tebuvo klausi-' laite. _  Kaip tik aš galvoju sodą mėlynų rožių, ir ji bus su-

bužiai; ir ji nuostabiai man tin
ka. Ir prie šitos suknelės noriu 
prisegti keletą mėlynų rožių.

— Tikriausiai, — atsakė ka-| 
ralaitis. Nieko nėra lengves
nio, kaip tai. Mano pusseserė,

Laimėtojos 
June Benson (viršuje). Nutley.

* Gydytojų žmonų klubas
į Chicagoje sezono uždarymui 
'birželio 12 d. surengė Chicagos 
Į Meno instituto aplankymą. Dail. 
Žukaitė, baigusi institutą, va- 

Į dovavo apžiūrėjimui, įdomiai pa 
aiškindama. Klubo dalyvės, po 
instiuto apžiūrėjimo, susirinko 
Meno muzėjaus sodnelyje, kur 
prie lengvos užkandos buvo pra 
vestos gyvos diskusijos meno 

i klausimais.

I * Sofija Džiugienė ir Elena 
: Krasauskienė, Dainavos ansamb 
j lio narės ir energingai pasidar- 
i bavusios ansamblyje, kaip val
dybos narės, tik ką neseniai 
įsigijusios importuotų valgomų 

; prekių ir kitų delikatesų par
duotuvę “Skalsa”, Marąuette 
Parko rajone, Chicagoje, bir-

! želio 22 d. per Balfo pikniką 
t įteikė S10 šalpos reikalams.I

★ Marija Rudienė ketvirta-

gnndmius jų asmenybes ir bū- tangos per Tarptautinį Raudo- mas tik ką ji pasirinks iš jų1 apie mėlynas! Jeigu man reikė-
simos seimos principus. Vieši nąjį Kryžių bei Laisvojo Pa- sau vyru. Visas dvaras abejo- tų raudonų, aš taip ir pasaky-
bei privatūs pedagogin. organiz- šaulio vyriausybes, kad galima jo, išmintingi vedybinių nuos-
mai turi pratęsti bei papildyti, būtų iškovoti sumažinimą tų tatų daktarai lingavo savo žilas
bet ne pavaduoti vaiko gauna- drakoniškų mokesčių. Pabaigai galvas, bet negalėjo apsispręs-
mą auklėjimą šeimoje”. Sąjū- prelegentė palietė dar emigraci- ti.
nizacfia^ t n*° J31111*1710 vaikll auklėjimo bei Pagaliau senasis karalius pra-
komSetus h* ValStyblU mokymo sunkumus. Rezoliucija, dėjo nekantrauti. - Tą reikalą

' susieta su tuo pranešimu, kai- reikia tvarkyti pagal senovės
, , ba apie reikalingumą padėti vi- papročius __ jįs pareiškė —i — "

Motina — šeimos ramstis SUose kraštuose, tik esama įaip kaip aprašo senųjų laikų ralaitė- — MėIyn°s rožės yra. pasiuntinį į Brabantą.
Sesiją atidarė Prancūzijos ™Oti,nU, emi"rančl^ bei pabėgę- chronikos. visiems trims kara-Į ?igU.jų ne.būtų, kaip aš gale- _ 0, nesvarbu, — atsakė ka- vaidinanti Broadvvay; Jamet Ha- kutinį šį sezoną susirinkimą Be- 

Sveikatos ministeris Heuhout- ???’ a J0&10S kuo greičiau ga- ]ajčiams reikia duoti atlikti ko-! U n°^e ' F. ^U1. US.,®aP"! ralaitė. — Nėr ko skubėti. Ver- yes, nufotografuota New Yorke. verly Country klube. Šeiminin- 
Boigny, Cote-d’Iveire atstovas, Ietų gau^ sau normalias gyve- kį uždavinį, ir kas geriausia, n^S .n®fa dar_ Pulkesnes_ tikro- čiau eime į mano sodą ir apžiū- laimėjusi 1958 m. sportiniu auto- kėmis buvo; klubo pirmininkė 
pabrėždamas, M ypač mūšy ji įvykdys, tas bus lygintas' rėkime '

Marija Rudienė.

žavėta tamstai atsiųsti jų pin-; 
tinę. Tos rožės jai baisiai, bran- 1 

čiau. Aš noriu mėlynų rožių, ir giai kainavo, o dabar visiškai 
noriu jų greitai. nebereikalingos. Nei mano pus-
- Niekados nesu girdėjęs a- seserė’ nei j°s damos nebenori į 

pie mėlynas rožes, - atsakė nešlotL Jos sako’ kad mėly'' 
karalaitis. - Esu tikras, tams- nos rcžės &adina ir gražiausią- 
ta klysti veido išvaizdą ir žvakių šviesoje ‘

i nepaprastai vulgariai atrodo. ■ n. J., buvo išrinkta 1958 m. ge- 
spyrėsi ka- Jeigu tamsta leisi, aš išsiųsiu i riausia namų šeimininke Daytona 

Beach, Fla. Ji yra motina dviejų 
vaikų. Apačioje: scenos artistė.

— Neklystu,

Į dienį išskrido iš Chicagos į Bos- 
I toną dalyvauti Alto ruošiama
me Amerikos Lietuvių kongre
se. Rytoj yra M. Rudienės gi
mimo diena.

★ Chicagos Moterų klubas
pereitą trečiadienį turėjo pas-

— , ~ , mobiliu saugaus vairavimo premi- T. . • • i*laikais motina-'einuTikru-a? ^tis ba -ti visados ar .tkarčuis —Ba.tutyte-H.fer .r
saugos ramsčiu visos šeimos. atidžiai išnagrinėta ir būtų'kalas buvo" nulemtas."' tikri ir pateisinami? Jeigu ma-
kai aplinkui esąs neramus pašau vlskas Praryta kad neteku- !no srrdrs rerkalauja mėlynų ro-
lis graso suardvti ios nastnvn sioras savo teviskes motinoms . pe«antį rytą Karalaite pasi izju, mėlynos rožes yra jos tei- Ir taip jiedu nuėjo į sodą, oi
mą Tuos ministerio i^tas i!ta būtų Pridedama ten, kur jos y- sauke savo pirmąjį deinautoją sė. Tad eik, ir jų man atneik. sekančią dieną buvo sutuokti, i
patvirtino msža. juodas kūdi- ra' Pt-esoiiucija buvo vienbalsiai lr iam tarė. Tas karalaitis, o buvo jis la-tir kiek aš žinau, juodu visad
kis, su kuriuo buvo atvykusi Priimta- VengrijoS bei Ukrainos — Ryt įvyks didelis dvaro bai mokytas, nusiminė dėl to- laimingai gyveno.
viena Centrinės Afrikos delega- atstovės- sav0 pranešimuose, ir- balius, ir aš vilkėsiu nuostabia, kių jos neprotingų žodžių ir
tė. To vaiko šauksmas buvo pri gl buvo .sustoJusi°s prie speci- šviesiai mėlyna suknele. Ji bus, mėgino ginčytis. Jis atnese bo- susitįko kahny^ ka-
minimas, kad vaiko, būsimos flniU migracijos sunkumų, ku- kaip akys, niekada nepažinusios tamkosį atlasą ir sodų aimana- STos die-
visuomenės suaugusio žmogaus, ne dauSiausia slegia motinas, ašarų; mėlyna, kaip pavasario chą> citavo Lmnejų, De Con-!__ ___ P_ ___________

tingi.
kompanijų.

VASAROS PIETŪS
STEFANIJA STASIENĖ, Clevdaąd. Ohio

kimštas smidriniais 
kopūstais

ypač su mažais vaikais, kurie padangė, niekados nebuvusi ap- dallį ir kitus autoritetus ir pa- nos medžioklės, o vakare po

Vasara jau prasidėjo. Ir ne- Kumpis, 
paslaptis, kad šiuo gražiausiu
metų laiku šeimininkės vengia , . , , .Imti: sv. plonai supjaus

tyto kumpio (kenuoto), 1 sv.virtuvės. Juk, iš tikrųjų, daug
maloniau darbuotis gėlyne arvisos fizinės ir dvasinės savy-

bės gauna pradžią šeimoje, y- Ziu^TXas^mSX i ^"mžiZ'be^ TaZkaiZ^m ^drmius «vWi^
------------------------------------------------------------------------------------  dar iabiau jpykino karalaite. Z v^T’m^ ^ą^^in^^^ '“sSyti.

' - Aš noriu mėlynų rožių, _ apie meilę ir mėlynas rožes. trumpinti, gaminant nesud'ėtin- kumPio šmotelį ir UŽdėjUS ^d
ji tarė, — ir neduosiu nė šiau-; , __ ____ rini kopūstą, suvvnioti. Taip
j t- - • . , Ir tada Dirmasis karalaitis greitus ir visdėlto gardžius * j-.- • idelio uz visas tamstos knygas, l . , a d pirmasis Karaiaius e,* • i j , visus suvyniojus, sudėti į skarai . -a a - sušuko- — Mėlvnos rožės’ KaiD valgius. Štai, kad ir sekantieji , /. ... .atlasus ir autoritetus. Nenoriu ,, meiynos rožes, rvaip ® J ir, palaiscius sultiniu, kuna-
išminties, noriu stebuklo. Ir jei-|kvalla: Moterys aetun P-roto- P'CtUS'

Šparagų sriuba

pauange, rneKauos neuuvusi ap- autumtiua u pa- .... . .. ------c. t
traukta debesų; mėlyna, kaip I grindimi Įrodė negalint būti darže’ virtuvėj, gami . ... d vi,-b Išvirti nnl

pač iš motinos.

Atstovės iš trisdešimties 
kraštų

Sesijoje dalyvavo per 320 at
stovių iš trisdešimties su vir
šum kraštų. Atidaryme taip pat 
dalyvavo visa virtinė augštų 
asmenybių.

Programoje buvo nagrinėti 
klausimai: Medicinos pažanga 
motinos tarnyboje. Motina ir 
įstatymų bei papročių evoliuci
ja, Motina ir ekonominė bei 
socialinė evoliucija. Tarp kitų 
klausimų, kurie ypač mums, iš
guitiems iš savosios tėvynės y- 
ra artimi, buvo nagrinėjama te
ma: Motina ir emigracija. Tuo 
klausimu pranešimus padarė 
Lietuvos delegatė, Paryžiaus 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkė O. Bačkienė, po to — 
dar Vengrijos bei Ukrainos at
stovės. Diskusijose kalbėjo Če
kijos bei Palestinos ir kitų kraš 
tų delagatės. Tas klausimas, v- 
pač po II Pasaulinio karo ta-

ČEMPIONĖS

Carole Ann Pushing (kairėje), 1S; Carleton kolegijos studentė, 
laimėjo studenčių golfo čempionės vardą, Ames mieste, Iowa, 
Wichita universitete. Dešinėje, Judy Russell, 18, iš Maderos, Calif., 
buvo išrinkta “Jauna Amerikos ūkininkaite” per tautinę ūkinin
kaičių konferenciją Washingtone, D. C. Ji jau antri metai studi
juoja Fcesno valstybinėje kolegijoje.

jei-
gu tamsta negali man gauti mė 
lynų rožių, tamstos meilė, aiš
ku, nėra tokia karšta, kaip kad 
tolydžio man esi tvirtinęs. Esu 
nusivylusi tamsta, ir geriausias 
dalykas būtų mudviem atsisvei
kinti.

me'virė kopūstai, orkaitėje tru
putį pakaitinti.Ir antrasis karalaitis tarė: —

Mėlynos rožės! Kaip tragiška! Imti; 1 sv ^paragų, 3 valg. Tinka garsvvčių, krienų pa-
Moterys netiki netgi savo sva- gaukšt. sviesto, 4 valg. šauks- dažas, ryžių košė ar keptos bul 
jonėms. , įug mjjtų j kiaušinio trynį, 2 včs.

Ir trečiasis karalaitis pareiš- valg. šaukšt. saldžios grietinė- BrašUly gardumynas
kė: - Mėlynos rožės! Jos visis- lės. druskos pagal skonį. . Imti. * braškįų, 7 valg.
kai nereikalingos! Jeigu jūs mo šparagus nuvalyti ir supjaus- šaukšt. cukraus, 2 valg. šaukšt. 

. ... . . , kėtumėte su moterims kalbėti, j tyti j cobo didumo gabaliu- konjako, ' valg. šaukšt. be-
zodzjat nieko negelbėjo; ir ga-, mėlynos rožės jums nebūtų rei- k,ais. Sudėti į ind ir užpHti i alvčs želatinos, 2 puodukus 
kaustai jis turėjo išvykti įžeis- kalingos. Į kvortą vandens truputį drus. plaktog grictinėlės.
tas »r nusiminęs, o karalaitė Jr vigi tryg kos ir virti ant lengvos ugnies Braškes, numazgojus ir nu-
pasi vie e kitą savo demauto- pagajįau išsprendė tą amžinai *ki minkštumo. Keptuvėje svies sausinus, per sietelį ištrinti. Su 

seną mėlynų rožių klausimą iš- i tą su miltais pakepinti, atskies- maišyti su cukrum ir konjaku. 
— Ryt bus dvaro balius, — eidami iš savo pačių patirties, i ti trupučiu vandens ir supilti Želatiną atskiesti su trupučiu 

ji tarė, — ir aš jame vilkėsiu sodas skendėjo vasaros nakties Z šparagų sriubą. Grietinėlę iš- vandens ir sumaišyti su paruoš 
šviesiai mėlyna suknele. Ji mė- mėnesienos apžavuose. Lakštin . . 1s .. . tom braškėm. Dabar sudėti
lyną, kaip balandžio padangė, galos suokė savo malonias ir rin 1 SU ,aus,n,° rjnuu, pri p|aktą grietinėlę, palengva iš- 
mėlyna, kaip tikrosios meilės paslaptingas dainas vaiduokliš- d^li truputį druskos ir, supy- maišyti ir atšaldyti, 
akys, mėlyna, kaip šviesūs eže- kuose krūmuose; keistos gėlės ^us J sriubą, šiek tiek pakaitin- Duodant į stalą, papuošti 
rai, kuriuose žaidžia undinės, alsavo kvaptis; ir net gi žolė.ti. __ 1 braškių uogomis.

Karalaitis protestavo, bet jo




