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MARIJA IR MARKSAS
Rerum Novarum 65 m. ir Quadragesimo flnno 

25 m. sukaktis
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Antipodinių pasaulių simboliai

Kas, rodos, galėtų būti bend
ra tarp tuodviejų vardų — Ma
rijos ir Markso — išskyrus pir
mąsias tris raides. Bet užtenka 
žvilgtelti j naujųjų laikų daili
ninkų sąjūdžius, į darbo-kapl- 
tak) ir aplamai socialinių santy
kių klausimą, ir tuodu vardai 
iškyla kaip dviejų antipodinių 
pasaulių — krikščionškojo ir 
marksistinio-leninistinio — sim 
boliai.

Gegužis jau nuo seno yra skir 
tas krikščionių pasaulyje Mari
jos garbei. Tač'au gegužis la
biau nei kuris kitas mėnuo yra 
susijęs ir su socialiniu klausimu 
ir su marksistiniu socializmu.

. 1889 m. Paryžiuje įvykęs II- 
jo socialistų internacionalo kon 
gresas (tada komunistai nuo 
socialistų dar nebuvo atsisky
rę) gegužės 1-mu paskelbė dar
bininkų kovos diena. Visa pa
saulio darbininkija gegužės 1 
turinti išeiti iš savo darbovie 
čių į gatves bei aikštes, turin 
ti parodyti savo reikšmę bei ga
lybę, turinti pareikšti savo rei 
kalavimus.

Darbinnkijos vieningumo 
sąmoningumo bei svorio pade
monstravimas ir teisingų reika 
lavimų pareiškimas savaime y 
ra pozityvūs dalykai. Tačiau 
marksistinis socialzmas šiuos 
dalykus nudažė, tiksliau sa
kant impregnavo istorinio ma
terializmo ir klasių kovos prie
tarais. Gegužės — Taikos Ka
ralienės — mėnesio 1-ji turėjo 
tapti darbininkijos neapykantos 
kurstymo šventė. Taikos Kara
lienės mėnesio 1-ji turėjo tapt’ 
klasių kovos diena. Marksas vie 
toj Marijos! Bet tuo būdu 
marksistinis socializmas tik su
skaldė darbininkijos vieningu
mą, ir didžiai apsunkino darbo- 
kapitalo santykių teisingą spren 
dimą, nes teisinga popiežiaus 
Leono XIII pastaba, kad “civi
linė santvarka nustoja prasmės 
ir pagrindo, jei ji nesiremia am 
žinais ir nekintančiais teisingu
mo įstatymais” (Žr. encikl. “In- 
scrutabili Dei Consilio”). 
Pozityvūs socialiniai principai

Krikščioniškojo pasaulio re
akcijos ilgai laukti nereikėjo. 
1891 m. gegužės 15 d. pasigirdo 
reikšmingas Leono XIII žodis. 
Prieš materializmą ir klasių ko
vą. “Rerum Novarum” iškėlė 
pozityvius socialinius principus. 
Pirmasis jų: Taikos Karalienės 
taika darbo ir kapitalo santy
kiuose. “Klaida būtų padaryta,
— skelbia “Rerum Novarum”,
— jei būtų manoma, kad vienas 
žmonių sluogsnis savaime prie
šingas kitam, tarsi pati prigim
tu būtų nustačiusi kovą tarp 
turtingųjų ir vargingųjų”. At
virkščiai, prigimta dalykų tvar
ka ne klasių kovos, bet jų bend
radarbiavimo šaukiasi, nes 
“jiems (darbui ir kapitalui) vie 
nam kito rė kia, nes nėra kapi
talo be darbo ir darbo be kapi
talo”. (“Rerum Novarum”^.

Antrasis principas: valstybė 
nėra vien tik panaktinis, kokiu 
ją laiko ūkinis liberalizmas. 
Valstybė yra atsakinga už bend 
rąją savo žmonių gerovę. “Vals 
tybės vadovai, — sako “Rerum 
Novarum”, — pirm ausia turi 
ypatingai stengtis savo įstaty
mų bei nuostatų dvasia pasiek
ti tai, kad pati valstybės sant
varka ir jos vadovavimas savai 
me skatintų tiek visuomenės, 
tiek atskirų jos narių gerovę”. 
Tatai e'na iš valstybės parei
gos rūpintis bendrąja gerove. 
Pirmą kartą toks aiškus ir toks 
reikšmingas Bažnyčios pasisa
kymas už valstybės įsikišimą

į darbdavių ir darbininkų san
tykius. Maža to.

Tretysis principas išryškina, 
kad “viešoji galia turi pareigą 
daryti visa, kas reikalinga ne
pasiturinčių jų gerovei palaiky
ti bei jų padėčiai apsaugoti, 
idant nebūtų pažeistas teisin
gumas, kuris įsako atiduoti 
kiekvienam tai, kas jam priklau 
so” (“Rerum Novaium”). O dir 
bančiajam priklauso dažnai šis 
tas daugiau, nei vadinama dar
bo sutartimi darbininkas gau
na. Taigi nurodyta ir bendro
sios gerovės kryptis — apsau
goti socialinį teisingumą. O kad 
ši apsauga nebūtų sterili, vals
tybė gali įsikišti ir į tariamai

retu atveju nustelbdavo, kaip 
kad ir po š'ai dienai tebenustel 
bia, jų krikščioniškumą.

Ne be pagrindo 1922 m., vos 
tik užėmęs Šv. Petro sostą, Pi
jus XI, esam Js padėties surū
pintas, turėjo konstatuoti, kad 
“daugeliu atvejų pasigendama 
krikščionių vardo verto gyve
nimo net iki tokio laipsnio, kad 
atrodo, jog žmonija nedaro pa
žangos kilnume... bet smunka 
atgal ii barbarų žiaurumą” 
(Žr. encikl. “Ūbi arcano Del”).

Barbarų žiaurumo vėl'avą y- 
pač augštai iškėlė, nuo 1917 m. 
lapkričio revoliucijos Rusijoje 
įsigalėjęs, soviefnis komuniz
mas. Gegužės 1-ją jis ypatingai 
pabrėžia kaip darbinink'jos iš 
kapitalizmo vergijos išsivadavi
mo kovos dieną. Nuo bolševiz
mo įsigalėjimo Rusijoje pasau
lis, išskyrus Jungtines Valsty
bes, Kanadą ir dar vieną k'tą 
kraštą, metai iš metų gegužės 
1-sios laukia su nerimu, su bu-
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laisvai sudarytus darbininkų su dinčia policiia ir kariuomenės 
darbdaviais sandėrius. Nes
“nors darbininkas bei darbda
vys ir laisvu susitarimu nusta-

Ausros Vartų Marija

tytų atlyginimo dydį, — skel
bia “Rerum Novarum”, — tai 
vis tik liekasi dar šis tas, ko 
įgimtasis teisingumas reikalau
ja, kas yra augštesnis ir pir
mesnis už laisvą juodviejų su
sitarimą. (Mano p. Aut.). Dar
bininko atlyginimas, būtent, ne 
turi būti mažesnis už tą, kokio 
jam reikia, kad galėtų padoriai 
išsilaikyti”. Šis principas aiškiai 
iškelia darbo atlyginimo sociali
nį pobūdį, skelbdamas darbo 
atlyginimo pagrindu ne kon
junktūrinį paklausos-pasiūlos 
nuolat kintantį bangavimą, bet 
pastovų dirbančiojo žmogaus 
reikalų patenkinmą.

“Laukėme taikos ir nebuvo 

gero” (Jer. 8, 15)
Šie gegužės 15-sios, taigi Ma

rijos mėnesio, socialinės taikos 
ir bendrosios gerovės princ'pai 
turėjo būti švyturiu ir kelro
džiu ne tik pačiai darbininkijai, 
bet ir darbdaviams ir valsty
bių valdž'.oms išva'ruoti iš cha
oso ir nevilties socialinį gyve
nimą, išvairuoti darbo-kapitalo

daliniais. Metai iš metų gegu
žės 1-sios balansas liūdnas: tiek 
ir tiek užmuštų, sužalotų, areš
tuotų. Taikos Karalienės mėne
sio pirmoji diena Markso var
du virsta brolžudiškų susirėmi
mų, pagiežos, neapykantos išsi
liejimo diena, virsta komunisti
nio totalizmo jėgos, veržlumo 

grūmojimo demonstracijos 
diena. Sakytum lyg anas apo- 
kaliptinis Moteriškės sutryptas 
'bužas k'ekvieną Mergelės Ma- 
ijos mėnesio pirmąją dieną vėl 

••akyla iš nebūties grasinti Avi
nėliui

Kontraofenzyva ir karas

Didysis katalikiškosios akci
jos popiež'us Pijus XI buvo al- 
ninistas. Jau tas rodo, kad jis 
nebuvo iš tų žmonių, kuriuos 
nunkumai išgąsdintų ar į rezig
naciją pastūmėtų. Atvirkščiai, 
jie buvo iš tokių žmonių, ku
kiuos, preš akis iškylantieji sun 
kūmai tik dar labiau nuteikia 
veikti. Be kitų dalykų, tatai 
liudija ir “Quadragesimo An
no”.

Pasinaudojęs “Rerum Nova
rum” 40 metų sukakties pro
ga, Pijus XI 1931 m. taip pat 
gegužės 15 d. paskelbė krikščio
nybės tradicinių socialinių pa
žiūrų naują, mūsų laikų ūkinio 
gyvenimo sąrangai priderintą, 
labai toli siekiančią interpreta
ciją. Kai “Rerum Novarum” 
pozicijos buvo daugiau defenzy- 
vinio pabūdžio prieš marksisti
nio materializmo ir klasių kovos 
invaziją į socialinius santykius, 
tai “Quadrages'mo anno” buvo 
ne kas kita, kaip krikščioniško
sios soc alinės minties parengi
mas kontraofenzyvai prieš ko
munistinio totalizmo nešamą į 
socia’/nius santykius barbarų 
žiaurumą. Nuo 1931 m. gegu
žės 15-ji simbolizuoja ne tik 
užtvanką gegužės 1-sios neša
mai socialinei destrukcijai, bet 
ir moderniosios technikos laimė 
iimais atremti socialinio gyve
nimo pažangos statybai tvirtą 
ir konkretų pamatą.

Nacinio ir komunistinio tota- 
lizmų sąmokslo priedangoje su
keltas II-sis Pašaul:nis karas 
sukliudė “Quadragesimo anno”

Motinai

Tas vakaras kaip krištolas, 
O tolyje varpai,
Toki, motule vakarą 
Ir tu mane supai.

Pro langus saulė leidos 
Pašvaiste ugnine, —
Tu poterį kalbėdama 
Meldeisi ui mane.

Kad aš užaugčiau didelis,
Ir sveikas ir gražus, —
O saulė žarstė vygėje ‘ 
Tuos žėrinčius dažus.

Paskui atėjo sutemos,
Juoda rudens naktis.
Per naktį alpo motinos 
Nerimstanti širdis.

lšklydau kad iš tėviškės, 
Atsimenu gerai,
Galulaukės arimuos 
Liepsnojo vakarai.

O kai grįžau pavasarį 
Su paukščiais iš pietų, 
Audringi rinkos debesys 
Ant tėviškės skliautų.

Radau tave palinkusią,
Kaip obelį laukuos,
Ne, nebedaug tau nemigų 
Gegutė iškukuos...

Ak, rodos, vakar — Užvakar 
Motut, mane supai,
O štai tą tylų vakarą 
Tau skambina varpai.

Red. p a s t.: Šis eilėraštis buvo išspausdintas laikraštyje „I Laisvę“ nacių 
okupacijos metu, taigi — laisvajame pasaulyje nebeužtinkamas. Jį mums atsiun
tė K. Simanavičius iš So. Boston, Mass.

darbo unijų, pąsaulinė vadoyy- munigtino totalizmo tironišku -
bė buvo didžiąja savo dalimi 
prokomunistinės. Sovietinis bol-

mą, veidmainiškumą, nešamą 
asmens ir tautų pavergimą, prie

ševizmas buvo paėmęs į savo vartos darbus, religijos perse-
rankas viso pasaulio darbinin
kijos atstovavimą bei vadovavi
mą. Ogi kaikurių laisvųjų kraš
tų darbo unijos, net ir kaikurio 
se JV darbo unijose, komunis
tai šeimininkavo tarsi pas sa
ve namiej.

“Quadragesbno anno” 

atgimimas

Dievo Apvaizda davė, kad 
laisvasis pasaulis pagaliau įžvel 
gė komunistinio totalizmo visuo 
tinę grėsmę žmonijai ir pradėjo 
•raudonajam potvyniu^ statyti 
užtvankas. Šioje statyboje bū
dingas dvejopas metodas: vie
ni tenkinasi vadinamu “šaltuo
ju karu” ir jo priemonėmis, 
pirmiausia rūpindamiesi at
skleisti laisvajam pasauliui ko-

kiojimą ir t.t., tuo tarpu antrie 
siems labiau rūpi pozityviai re
formuoti patį socialinį gyveni
mą, nusausinti pačią socialinio 
gyvenimo pelkę, kurioje veisia
si bolševizmo mikrobai.

Pastaruoju atžvilgiu labai žy 
mus vaidmuo tenka “Quadra- 
gesimo anno”. Neperdedant ga
lima kalbėti apie pokarinį 
“Quadragesimo anno” atgimi
mą. Gal labiausiai į priekį pa
žengęs socialinių reikalų tvar
kymas Vakarų Vokietijoje yra 
glaudžiai susijęs su “Quadrage- 
simo anno” nubrėžtąja sociali
ne santvarka. S ekdami kūry
bingos ir patvarios darbo ir ka
pitalo sandoros, socialinės tai
kos ir bendrosios krašto gero-

(Nukelta į 2-rą pusi.)

santykius į darnų visu gamybos į idėjų fermentaciją, penetraciją
veiksnių bendradarbiavimą ir 
visuotinę gerovę.

Deja, gegužės 15-sios skelbia 
moji socialinė taika neužgesino 
gegužės 1-sios kurstomos socia
linės neapykantos. Klaida būtų 
tos nesėkmės atsakingumą su
dėti t k materialist'nio mark
sizmo antikrikščioniškajam fa
natizmui. Kad “Rerum Nova
rum” balsas neturėjo tiek povei 
kio savo meto socialiniam gy
venimui, kiek galėjo ir kiek rei
kėjo, kad turėtų, nemaža atsa
komybės dalis dėl to tenka darb 
daviams ir valstybių vadovams, 
pirmiausia krikščionims darb
daviams ir politikams, kurių

bei vykdymą. Be to, sudarė ko
munistiniam totalizmui sąlygų 
užviešpatauti daugel ui Azijos 
kraštų, taip pat užgrobti Rytų 
ir Centro Europos visą eilę vals 
tybių, tarp jų ir mūsų Lietuvą. 
Maža to. Komumstinio totaliz
mo rsrava II-jo Pasaulinio ka
ro išdavoje labai toli nuėjo ir 
vad'namo laisvojo pasaulio at
žvilgiu.

Kiek po n-jo Pasaulinio karo 
buvo įsivyravusi komunistinio 
totalizmo įkvėptos gegužės 1- 
sios įtaka darbininkų pasauly
je, rodo jau tas faktas, kad 
1945 m. Jungtinių Tautų globo
je įsteigta darbo unijų pasau-

Lietuves mamytės

• Andriaus Valucko romano 
“Nemuno sūnūs” antrasis to
mas jau išėjo iš spaudos, šia
me tome vaizduojami paskuti
nieji mūsų valstybės nepriklau 
somybės metai, bolševikų oku
pacija, karo su vokiečiais pra
džia, vokieč'ų okupacija ir vei
kalas baigiamas bolševikų su
grįžimu ir svarbiausiojo roma
no veikėjo Broniaus Šaro pasi
traukimu į Vakarus. Kaip ii 
pirmajame tome autorius su di
dele me le ir tikėjimu žiūri į 
savo kaimo žmogų, gniuždomą 
ir vis nepriveikiamą netgi did
žiųjų kraštą užplūdusių nelai
mių, ir piktai vertina visokius 
karjeristus ir svieto perėjūnus, 
perdaug greitai parklumpan
čius prieš okupantą ir nesivar
žančius patarnavimais, kokių 
tik okupantui reikia. Bolševiki
nė žemės reforma ir su ja susi
jusios komedijos, raudonosios 
gurguolės, bolševikų agentų 
siautimas panemunės kaimuo
se. areštai, ir trėmimai, paskui 
— karo su vokiečiais pradžia, 
vokiečių okupaciniai žiaurumai 
ir našta ir vėl grįžtančio karo 
gaisrų vaizdai lyg filmo juos
toje slenka pro skalytojo akis, 
parodydami visą tą pragarą, ku 
rį okupantai sukūrė Lietuvoje. 
Veikale nemaža formalinių trū
kumų, bet jis toks artimas ir 
vietomis toks šiurpus, jog daug 
kur ir netobulumai lieka nepas 
tebimi. “Nemuno sūnų” It. — 
280 psl., II t. — 430 psl.

• Prof. V. Jaskevičius pla

nuoja aplankyti Rusiją. Ford- 
hamo universitete buvo teikia
mas garbės daktaro laipsnis Is
panijos Užsienių Reikalų minis- 
teriui. Į šias iškilmes buvo pa
kviesti visų kraštų atstovai 
prie Jungtinių Tautų. Visai ne
sitikint, į šias iškilmes atvyko 
ir Sovietų atstovas Sobolev. 
Tai turbūt bus pirmas “raudo
nųjų” viz'tas Jėzuitų universi
tetan. Netikėtą “svečią” pasiti
ko šio universiteto Rusų Insti
tuto direktorius kun. prof. V. 
Jaskevičius, kuris bolševikų 
spaudoj buvo keletą kartų puo
lamas. Besikalbant, kun. pro£. 
Jaskevičius kvietė Sobolevą ap
lankyti jo vadovaujamą Rusų 
institutą, ir arčiau susipažinti 
su ta “šnipų mokykla”, kaip 
kad bolševikų spauda buvo ją 
pavadinusi. Sobolev, pasijutęs 
nejaukioj situac'joj, atsipraši- 
nėjęs, kad tai buvęs nesusipra
timas. Kun. prof. Jaskevičius 
pareiškė Sobolevui norą aplan
kyti Sovietų Sąjungą. Sobolev 
atsakė: “Jei važiuosi kaip tu
ristas, kliūčių nebus, bet jei 
kaip kunigas, tai kitas klausi
mas”. Prof. Jaskevičiaus nuo
trauka, besikalbančio su sovie
tų ambasadoriumi Sobolevu, bu 
vo įdėta eilėje amerikiečų laik
raščių. (A. V.)

turtų ir valdžios gobšumas ne-linė atstovybė ir jos sudaryta K. Šklėrių

• Antanas Škėma atidavė 
spaudai savo dramą “Pabudi
mas”, laimėjusią Clevelando 
Kultūros fondo dramos konkur 
se pirmąją premiją. Iki šiol vei
kslas niekur dar nespausdin
tas, nors daug sukėlęs diskusi
jų ir kalbų. Veikalą kartą yra 
pastatęs pats autorius su Mont 
rcalio teatralais. “Pabud'mą” 
leidžia Terra ir dar birželio mė
nesį jis išeis iš spaudos.

• Kultūros kongrese Švieti
mo sekcijai pavesta vadovauti 
mok. Jer. Ignatoniui. Jam tal
kina mok. E. Vilimaitė ir Br 
Kliorė. Mokytojai, kur e suin
teresuoti Kultūros Kongreso 
Svetimo sekcijos darbais, pra
šomi kreiptis informacijų į šios 
sekcijos narius: Jer. Ignatonis, 
4830 So. Paulina Str., Chicago 
9, III. Tel. FR 6,68)7, E. VU- 
maitė — 5610 So Winchester 
Str. Tel. PR 6-9801, ir Br. Klio 
rė — 1407 So 48th Court Cice
ro, m. Tel. OL 2 2927.

• Prof. Mykolo Biržiškos ir 
jo dukters Onos Baranauskie
nės šeimos (trys vaikučiai, 5- 
9 m.) nuotrauka prie Aušros 
Vartų paveikslo įdėta Los An
geles dienraštyje "The Tid- 
ings”. Prie nuotraukos pridėta
me straipsnyje nusakoma, kad 
prof. Biržiška buvo liudininkas, 
kaip kūrėsi laisvoji Lietuva ir 
kaip jos la'svė po 22 metų bu
vo užgniaužta. Pažymima, kad 
tas 73 m. tremtinys pasirašė 
po Nepriklausomybės paskelbi 
mo aktu, kad jis profesoriavo 
400 metų senumo Vilniaus uni
versitete. Suminima, kad pro
fesoriaus namuose kabo didž'u- 
lis Aušros Vartų paveikslas. 
Pabaigoje straipsnio pažymima, 
kad pirmą gegužės sekmadie
nį profesorius su savo dukters 
šeima, drauge su daugeliu kitų 
komunizmo persekiojamųjų, 
klaupsis adorac’jos valandoje 
prieš Mariją, melsdami saugu
mo ir laisvės savo pavergtiems 
artimiesiems.

• Saleziečių leidinėlis. Imma- 
culata spaustuvėje Putname, 
Conn., išspausdintas kun. Ant. 
Sabaliausko paruoštas leidinė
lis “Saleziečių bendradarbiai — 
Don Bosko tretininkai”. Kny
gelė turi 32 pusi., viršelis pa
puoštas lietuviško kryžiaus or
namentu. Tekste pranešama, 
kad saleziečiai ties Crown Po:nt 
miesteliu, Indianoje, įsteigė ber 
niūkų vasaros stovyklą. Suglau 
štai suminimas Don Bosko dar
bas, jo įkurtieji tretininkai, y- 
patingos jų patirtos malonės, 
gaunami atlaidai. Saleziečių 
naujos stovyklavietės jaunimui 
pašventinimas įvyks birželio 24 
d., o stovyklavimas vyks liepos 
7 d. iki rugp. pabaigai.

• Kompozitorės sesers M. 
Bernardos, S.S.C., sukurta dai
na “Vakaras tylus” (pagal B. 
Brazdžionio žodžius — Dainuo
tinė), Dainų šventės komiteto 
išleista atskiru leidiniu, ši pre
mijuotoji, mišriam chorui skir
ta daina, bus išpildyta Dainų 
šventėje. Varpų efektui lydint 
“Dzan, dzan...” liejasi dainos 
žodžiai: “Vakaras tylus, vaka
ras tylus, /Kai praeis pro du
ris,/ Aš žinau — nesugrįš./ 
Mūs vardai nuaidės,/ Ten toli 
už žvaigždės,/ čia ateis vėl ki
ti,/ Ir numirs užmiršti./ Aš ži
nau, nesugrįš,/ Tau dalia pas 
duris”.

• Jūrininko Sindbado nuoty
kiai, tokiu pavadinimu knygų 
leidykla Terra davė vėl vienų 
knygą mūsų jaunimui. Knygo 
je yra septynios pasakos, visos 
parinktos iš arabų pasakų rin
kinio “Tūkstantis ir viena nak
tis” ir vaizduojančios visas sep 
lynias pasakų jūrininko Sind- 
bado keliones į nuostabius ir 
paslaptingus kraštus ir jo fan
tastiškiausius nuotykius tarp 
milžiniškų paukščių, beždžionių 
ir dramblių, tarp įvairiausių 
žmonių. Knyga didelio forma
to, 112 psl., iliustruota, gera
me popieriuje. Viršelį ir vinje
tes piešė dail. Telesforas Vv 
liūs.

• Bern. Brazdžionis jau at
siuntė paskutines korektūras 
Lietuvių prozos antologijos ir 
dalį biografijų rašytojų, kurių 
kūriniai spausdinami antologi
joje; taigi — pirmasis antolo- 
g jos tomas pradedamas spaus
dinti. Spaudos darbai vyks grei
tesniu tempu, nes tam iš anks
to pasiruošta. Leidžia Lietuviš
kos Knygos klubas, kuriam 
vadovauja kun. Vyt. Bagdana- 
vičius.

• Antanas Rinkūnas, žino
mas pedagogas ir vadovėlių au 
torius Kultūros kongrese, švie
timo sekcijoje skaitys paskai
tą: Mokyklos lietuviškasis tur.- 
nyt.
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MARIJA IR MARKSAS
l Koks skirtumas tarp Europos

KRONIKA
(Atkelta iš 1 psl.)

vės, Vak. Vokietijos katalikai, 
vadovaujami Koelno arkiv. kar
dinolo Frings 1949 m. priėmė 
trylikos punktų soc’alinę pro
gramą, kuri yra ne kas kita, 
kaip “Quadragesimo anno” pra 
tęsimas į šių dienų sutechnikin- 
to ūkio socialinę tikrovę.

Ši programa savo turiniu 
siekia daug toliau, negu Vokie
tijos sienos. Tai yra bendras 
krikščioniškosios socialinės min
ties laimėjimas. Programa, be 
kita ko, skelbia, kad darbinin
kų siekimas dalyvauti savo dar 
bo įmonės bei kitų krašto ūkio 
įstaigų sprendimuose yra visuo
tinė būtinybė. Darbininkai turi 
būti įgalinti dalyvauti pirmiau
sia savo darbo įmonių priežiū
ros organuose. Darbdaviai tu 
ri būti įpareigoti, darydami 
sprendimus, kurie sunkiai gali 
paliesti įmonės darbininkus, da 
ryti tai su darb'ninkų žinia, 
prie klausimo sprendimo pri
traukiant pačių darbininkų at
stovus. Ne tik įmonininkas, ir 
dirbantieji turi te’sę žinoti įmo
nės reikalų padėtį.

Darbininkija yra visos kraš
to ir visuomeninės santvarkos 
išlaikymo bei formavimo dali
ninkė, todėl ir, nustatant bend
rąją krašto ūkio politiką, dar
bininkija turi nesąlygotą teisę 
ir garbingą pareigą sprendžia
mai bendrininkauti. Ir juo pla
tesnės apimties ir bendresnio po

ir Jungtinių Valstybių sociali
nio klausimo sprendimo, matyt 
iš to, kad aprūpinimas senat
vėje ir kitos socialinio draudimo 
rūšys Europos pramoninguose 
kraštuose įvesta jau XIX a. ant 
roj pusėj. Pvz. Vokietijoje ap- 
rųpinimas ligoje įvesta 1883 m., 
aprūpinimas nelaimingais atsi 
tikimais — 1884 m., aprūpini 
mas invalidumo atvejais ir se
natvėje — 1889 m. Tuo tarpu 
J V aprūpinimas senatvėje (So 
cial Security) įvestas tik 1934 
m. ir tai buvo didelė naujiena 
ir nepaprastas darbininkų laimė 
jimas. O kokie JV darbo-kapi- 
talo santykiai buvo “Rerum No 
varum” laikais, galima vaizduo 
tis iš fakto, kad dar 1911 m. 
kovo 25 d. per gaisrą “The Tri- 
angle Waist Co” dirbtuvėse 
New Yorke sudegė 146 darbi
ninkai. Jie darbo metu dirbtu-

rė. Komunistinio totalizmo pas
tangos Čia šia prasme nesėk
mingos. “Darbo diena” JV jau 1 -• B Markaičio, S. J. moterų
vadinamų Darbo Vyčių (“Kni- chorui sukurtą dainą Nedvelk
ghts of Labor”) iniciatyva bu- vėjeli”, atskiru leidiniu išleido
vo įvesta p’rmąjį rugsėjo pir- Dainų šventės kom tetas. Lei- 
madienį dar prieš II-jam sočia-| dinys turi 4 puslapius. Daina 
listų internacionalui pasirenkant1 sukurta pagal žodžius: "Vai 
gegužės 1-ją. Į nedvelk, nedvelk vėjeli, vyšnios

i žiede, vai nešelk, ir nukrėsda-
l-sios mas žiedelį, mano džiaugsmo

s:iknk«č,onnnunas neprikelk”
Sovietu pavergtuose kraštuo

se gegužės 1-ji paversta totą- į 
listinės tironijos triumfo diena. Į P^nai davęs gražiai pavykusį 
Visa visuomenė, pradedant vai- į rečitalį, dabar drauge su savo 
kais ir baigiant seneliais, ge- partneriu komp^ūtorįumi pia- 
gužės 1-ją išvaroma į aikštes, nistu Vladu Jakubėnu ruošia

1M. ot—o HE. i n.«-.JU Qr, H|U KRIAUČEUŪNAITE
DR. ANTANAS ALEKNA (Gydytoja Ir ChlrurgS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS M°TKBV

1867 W. Garfleld Blvd. g760 Wost 71»t Strert
(Kampas 71st Ir Callfornla)

TeL ofiso ir res. RKpubUo 7-414# 
Vai. ll-S ir 8-9 v. v. Sete 1-4 p. p

Priėmimas tik pagal susitarimą.

VAL: 1—4 Ir
Beštadlenials nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 

Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akintus —

6822 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-13 vai. Ir 7-9 vai. 

Smuikininkas A. Paukštys, •eStadieniais 10-1 vai. Trečia- 
J dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PU 8-3200
Re. telef. UAlbrook 6-6074

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso tel. RKllanee 6-4410 

Rczld. telef. GRovebUl 0-0017 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
'Crečisd. Ir AeAtad. pagal sutarti

kad dėkotų savo engėjams ir 
šauktų valio savo pavergėjams.

Nuo šių metų krikšč'onių pa
saulis gegužės 1-ją švenčia kaip 
Darbininkų Globėjo Šv. Juozapo ’ * - 
šventę. Gajima prileisti, kad 
šios šventės dienos parinkimas 
nėra atsitikt'nis, bet su intenci
ja komun'stinio totalizmo prie
vartaujamai darbininkijai bent

vėje būdavo rakinami. Gaisrui moraliai padėti. Šiuo būdu lais- 
kilus, niekas nemalonėjo jų at- voji pasaulio darbininkija turi 
rakinti

programą kitam koncertui.
• Aliu* Stephens, Juozo Krei 

vėno ir dr. J. Bajerčiaus pareiš 

kimus apie Dainų šventę, Kul
tūros kongresą, praėjusį dainų 
kompozicijų konkursą bei apie 
spaudos mėnesį — Amerikos 
Balsas perdavė per radiją į Lie
tuvą.

• Birutės Pūkelevičiūtės pre- 
mijuotasai romanas “Aštuoni

būdžio uždaviniai yra patikėti 
krašto ūkinės vadovybes orga
nams, juo paveikesnis turi būti 
krašto darbininkų dalyvavimas 
juose.

Ogi toks socialinės medici 
nos reikalas ir po šiai dienai 
nepajėgia pralaužti ūk;nio libe
ralizmo rutinos. Amerikos medi 
eina puiki. Bet jos visuomeninis 
pritaikymas europiečio akimis 
yra skandalingoj padėty. (Žr. 
Z. Brinkio “Svarstymai dėl svei 
katos reikalų tvarkymo”, “Į 
Laisvę” Nr. 8/55 ir Nr. 9/56). 
Kai tokioj Britanijoj kiekvie
nam yra prieinamas visoks gy
dymas, nežiūrint, ar kas dirba 

i ir uždirba, ar bedarbis ir su 
tuščia kišene, tai, JV, jei netu
ri pinigų, neturi tau ir dantų 
gelti.

Ši programa rado atgarsio 
visuose Vak. Vokietijos darbi
ninkuose, nepaisant jų politinių 
nusistatymų. Parlamentui priė
mus atitinkamą įstatymą, pro- 
grama pasiteisina ir praktiko
je. Vietoje darbininkų ir darbda 
vių tarpusavio nepasitikėjimo, 
įtarinėjimo, klasinės neapykan
tos ar pavydo, iškyla reikalų

progą pajusti savo ryšį ir savo ‘aPa* , dabar leidžiamas “Drau 
atsakingumą su pavergtąja dar'S° atkarpoje, šią savaitę pn- 
bininkija. Savo ruožtu paverg- j dėtas spausdinti atskiru leidi- 
toji darbininkija, gegužės 1-ją nai- Leidžia Lietuviškos Knygos 
priversta saliutuoti nepakenčia- klubas.
miems komunistiniams tiro-' 
nams, nuo dabar moraliai bus 
stipresnė pakelti savo nedalią

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West 61 et Street

Vai. pirm. tr antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet. šeš
tadieniais 10 Iki S vai. popiet.

Ofiso tel.PIlospect 6-1706 
Rez. tel. GRovehlU 6-66OS

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo fi—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: UAlbrook 6-3048

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĄ

7155 South W e steni Avenae
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fleštad. U 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1108 
Res. teL UAlbrook 6-3766

Ofiso tel. CLiffstde 4-2806
Rezidencijos: LAfayetto 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47 th Street 
(Kampas 47th ir Hermltage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Be&tad. nuo 2 Iki 6 vai., lAskyr. sek

ir komun'stinio totalizmo prie
vartavimus, savo mintyse ir šir 
dyse jausdama vieningumą su 
laisvąja darbininkija, žinodama,

• Ed. Maukus parašė kny
gą anglų kalba: “Revere Movie 
Guide”. Veikalą išleido Green- 
berg Pub. Co., New Yorke.

• Kompozitorius V. Kerbelis,

neseniai iš Argentinos persikė-
kad jnffonai krikščionių tuo i Kanadą pakviestas Auš- 
pat metu prisimena ją, reiškia ros Vartų parapijos vargomn-

TeL ofiso YA 7-6667, rez. RE. 7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(KVIE01NSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 We*t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki S:80 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-3

Telef. TOwnhall 3-0060 
2534 West 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlouk 4-7080, neatsakius

■ skambinti CEntral 6-2204.

Naujosios darbo atlyginimo 

sistemos reikšmė

Nors J V ūkinio liberalizmo 
reikšmė darbo-kapitalo santy
kiams dar yra labai didelė, ta
čiau per pastaruosius du de
šimtmečius sustiprėjusi tiems 
santykiams valstybės kompe
tencija nekelia abejonės dėl 
tolimesnės tų santykių raidoa 
J V augštas bendras gyvenimo

bendrumas, nes, kai sekasi įmo;'lygis įgalina tos raidos, paly-
nei, sekasi ne tik įmonininkui, 
bet ir darbininkams. Vokietijos 
dabartinis dvilypumas labai ryš 
kus kaip tik socialinių reikalų 
vaizde. Rytų Vokietiją dominuo 
ja Markso vardu gegužės 1-ji, 
V. Vokietiją — gegužės 15-ji.

JV darbo-kapitalo santykių 

kryptis

Laisvės krašto epitetas Jung 
tinėms Valstybėms dera ir žmo
gaus išnaudojimo prasme. Tai 
kraštas, kuriame tikrai ilgą lai 
ką buvo palikta didžiausia lais
vė darbo žmogaus išnaudojimui 
klestėti. Iki F. D. Roosevelto 
laikų Jungtinės Valstybės bu
vo gal viena iš teisingiausių ūki 
nė liberalizmo tvirtovių. Jeigu 
kongresas ir bandydavo įstaty
mu intervenuoti kaikurių opių 
darbo-kapitalo santykių spren
dimą, tai Augščiausiasis teis
mas tokius kongreso ar atski
rų valstybių išleistus nuostatus 
tardavo priešingus konstitucijai 
ir eliminuodavo.

Tik didžiosios depresijos po
veikyje F. D. Roosevcltui pa
sisekė ūkinio liberalizmo rutiną 
sulaužyti. 1932 m. Norris-La 
Guardia įstatymas, 1933 m. Na
tional Industrial Recovery įsta
tymas, 1934 m. Sočiai Security 
įstatymas ir 1935 m. National 
Labor Relations act (vadina
mas Wagnerio įstatymas) — ga 
Įima laikyti pirmaisiais JV so
cialinės politikos ledyno ledlau
žiais. Dar 1933 m. National In- 
dustrial Recovery įstatymas 
Augščiausiojo teismo buvo pri
pažintas nekonstituciniu. Bet 
F. D. Rooseveltui, vietoj miru
sių konservatyvių pažiūrų tei
gėjų, paskyrus pažangesnės so
cialinės galvosenos teisėjus, pa
galiau buvo pravertos durys 
valstybės įsikišimui į JV darbo 
-kapitalo santykius. 1937 m. 
Augščiausias teismas jau pripa
žino konstitucingus atlyginimo 
minimumo nustatymo įstatymą, 
Socal Security ir National La
bor Relations įstatymus.

jai savo solidarumą ir ryžtasi 
kovai socialinio, teisingumo ir 
laisvės pusėje.

Šalia savo moralinio vaid
mens ir moralinių ryšių įkvėpi
mo bei ugdymo tarp laisvosios 
ir komunistinę tironiją kenčian
čios darbininkijos, naujoji gegu
žės l-sios šventė sykiu primena 
ir krikščioniškosios šviesuome
nės vietą bei vaidmenį sociali
niame gyvenime. Jeigu šiandien 
komunistinio totalizmo pan
čiuose žūsta 800 milionų žmo-

ku Montrealyje.

Vienintelė lempa, ka'p šviesi 
ji bebūtų, vis meta šešėlį; pas
tatyta kambaryje antrą lempą, 
ir abiejų tamsumos pranyks...

— Indų patarlė

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-232.

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-o, treč. Ir šešt. pagal sutarties

~DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westera Avenue 
Chicago 20, m. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllo 7-4000 

Rezidencija: GRoveblU 6-8161

TeL ofiso PRospect 0-2240
PRospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
<PEC. CHIRURGINES LIGOS 

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimų, 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki 3 
vai. plrmad. ir penkt. Trečlad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South llichigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 6-6766 
Buto — ENglewood 4-4070

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
’ BENDRA PRAKTIKA IR

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st Si
Tel. PRospect 8-1223 arba WE (i-5577

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak l 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenue
VAL kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8044

Ofiso ln buto tel. HEmlock 4-6816

DR. A, NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Wegtern Avenue
Valandos: plrmad., trečlad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12: 2—6; 7—9, 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4040 
Namų — CEdarcrest 3-7786

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.
vak

Tel. ofiso PRospect 6-0400
Rezid. Pllospect 6-91OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais
ir kitu laiku tik susitarus.

Tie, kurie kenčia nuo 8ENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 

nų, nuolat kęsdami moralinį bei1 negali ramiai ssasti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenšjusios žaizdos1

ginti, lėtą, sakytum, natūralų 
vystymąsi, be revoliucinių šuo
lių ir lūžių. Ir, jei dabartinėje 
tos raidos stadijoje, vadinamas 
dirbančiųjų bendrininkavimas 
įmonininkams tūlam amerikie
čiui atrodo komun’st. įsrava, ar 
ba, jei medicinos suvisuomenini 
mas vis dar sutinka neįveikia
mų sunkumų, tai ryt-poryt tie 
dalykai ir J V pasirodys savi 
ir neišvengiami, šia prasme 
drąsių perspektyvų teikia praė
jusiais metais darbo unijų lai
mėta automobilių pramonėje 
nauja darbo atlyginimo siste
ma, vadinama metinės algos pas 
tovumo sistema.

Štai kaip tatai vertina H. J 
Ruttenberg, vienos plieno gami
nių bendrovės prezidentas:

— Per pastaruosius du de
šimtmečius kasmet ar kas dveji 
metai darbininkų lyderiai pri
statydavo pas darbdavius su 
revolveriu rankoj ir pareikšda
vo: “Mr. Savininke, pakelk at 
lyginimą, arba šauju! Ir savi 
ninkas kaskart mokėjo daugiau, 
kartais jau sustreikavus, kar
tais ir be streiko. Šis žaidimas 
eina galop... Kai mūsų bendro
vė rašys’s pirmą pastovios meti 
nės algos sutartį, mes sykiu įsi- 
vesime ir darbo unijos su įmo
nės vadovybe bendradarbiavime 
programą. Ir kai mes bendrom 
jėgom pagerinsime gaminių ko
kybę ar padidinsime jų kiekį, — 
mūsų bendrų pastangų padidė
jusį vaisių mes, akcininkai ir 
įmonės vadovybė, taip pat pa
sidalinsime su įmonės darbinin
kais”. (Žr. “Harper’s Magazi
ne”).

Tai yru ta pati mintis, kurią 
skelbia Vokietijos katalikų so
cialinė programa. Ta pati min
tis, kurią V. Vokietija vykdo 
vadinamu darbo-kapitalo bend
rininkavimo įstatymu. Tai yra 
gegužės 15-sios mintis.

Beje, Jungtinių Valstybių dar 
bo-kapitalo santykiams būdin
gas bruožas: gegužės 1-ji čia 
niekad didesnio poveikio neda-

fizinį terorą, ir, to nepaisant, 
laisvojo pasaulio šVfdšūomeriss 
žymi dalis, nekartą didelių ta
lentų specialistai, lengvabūdiš
kai tarnauja kultūrbolševizmui 
ir ruošia dirvą komunizmo to
limesnei ekspansijai, tai dėl to 
žymi dalis atsakomybės tenka 
gegužės 15-sios socialinius prin 
cipus išpažįstančios šviesuome
nės abejingumui ir pasyvumui 
jai tenkančių socialinio gyveni
mo uždavinių atžvilgiu. Komu
nizmo laimėjimai yra didžia da
limi krikščionių neatliktos misi
jos padarinys. Todėl, kaip anas 
Kudirkos varpas šaukia “kel
kite, kelkite1” į tautos darbą, 
šios naujosios gegužės l-sios 
šventės varpai šaukia antiko
munistinę šviesuomenę pakilti 
į socialinio gyvenimo dirvonus. 

★ ★ ★

Katruo socialinio gyvenimo 
samprotos ženklu, — Marijos 
ar Markso, — bus žymima toli- Į 
mesnė socialinio gyvenimo kryp 
tis, katra dvasia, — gegužės 
l-sios klasių kovos ar gegužės1 
15-sios socialinės taikos, — ap
spręs darbo-kapitalo santykių 
tolimesnį kelią, ir katrie socia
liniai principai. — “Rerum Na- 
varum” ir “Quadragesimo an
no”, ar Jmarksizmo-leninizmo, 
— bus socialinio gyvenimo pa
žangai atrama, — tatai praktiš
kai pirmiausia lems veiklieji, 
veržlieji ir ryžtingieji.

niežti Ir skauda. Kad padalinti tą 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėsite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimu. Ji taipgi padalina 
nleždjl.iią ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi padalina perdėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirdčlų. Yra tinkama vartoti nuo 
diiūstančios, suskilusios odos dedir- 
vinlų, odos išbėrimų ,r t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., 11.26, Ir (8.50.
Pirkite vaistinėse Cbl 
cagoj Ir apylinkėse—
Milvraukee, Wlso.,Ga 
ry. Ind. Ir Detrolt, Ml- 
chlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St Chicago 84, I1L

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6067

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornla Ava. 

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

■ f-

Ofiso tvief. Y Artis 7-1166 
Rezidencijos — UTewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatv6) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 Sonth Halsted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIetory 2-1484. Resid. 2487 
W. 6 2nd St., tel. RepubUe 7-8818. 

Ofiso telefonas — Blshop 7-0626
DR. AL RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-0 vai. 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir Imto tel. OLympic 2-1381

Tel. ofiso VIetory 2-1681
Rez. VIetory 2-0742

BR- V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių,)

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

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Wesi 62rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 0 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2200 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 We*t 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus tr rSmua.
4456 So. C&lifornia Avė., Ohioago 

šaukite YAnls 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečlad. ir sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S160

. DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-0050

OR. P. Z. ZALAYORIS
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-0059 
Rezid. 6600 S. Arteslan Avė. 

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 ▼. v.

Duoną Ir (vairias skoningas
bulkutes kepa

ORUNOT KEPYKLA
8889-41 S. Litnanica Avė. 

Tel. Oliffoide 4-6378
Pristatome ( visas krautuvef 
Ir restoranus, taip pat I* 
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAIS YMUI| 
PRISTATOM 
VIsoldų Rūšių 
MEDŽIAGA

1056 ©

Telefonas GRovehlll 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĄ

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—1 2 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marąoette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:00—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

Tel ofiso Ir huto OLympic 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
4938 W. 15th St, Cicero

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1626 So. 40th Avė, 
Aeštndlentaie 12 Iki 4 poplel

TeL ofiso CL. 4-0263, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4645 So. Ashland Avė., Chicago 
Plrmad., antr., ketv. Ir penk 

6:30—8:30 vai. vakare 
Šešt. nuo 2 Iki 4 popiet 

Rez. 8053 S. Campbell Avė 

TeL ofiso VA 7-4787, rez. PR 6-103(>

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti- 

Jeigu neatsilieps viršmlnStl telefonai
Šaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - Protezistas

Aparatal-Protozal, Med. ban
dažai. 8p<*c. pagalba kojom 

(Arch Bupports) tr tX
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOI’EDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2860 W. 63ril St. Chicago 20, 1U. 
TeL PRospect 6-6084.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YAnls 7-1820 
Pritaiko akinius 
Kreivas akla 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tr» 
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

4?^

savin©*

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASY8 LITWINAS, Pro*.
3039 U. Nalsted St.

Tel. VIetory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien ano 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 

šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gaasil
e Nemokamai 3-jų tn6n. pilną garau 

tlją — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Ineta 

Ravimas.
6 Iki 0100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną televiziją.
Be to. visokiausi radijai, rekordą

vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos

NUO6IRDU8 LIETUV10KA5 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS YR T Al 8 Y MA*

3240 Suufh Nalsted Street
Telefoną* CAlnmet 5-7252 

PRANAI KERŠI* IR
PAULIU* P. KNDZSLIfl

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-6:00 vTrc/Ha rt įprd tik

Jei turite parduoti ar iinuomo- 

ti, paaiakelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Vlrginla 7-6540.

REMKITE “DRAUGĄ1

PLATINKITE “DRAUGĄ”

2334 S.

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIKND

Oakley Avė., Chicago 8, BĮ. Tel. Vlrginla 7-6641; 7-6040
Entered as Becond-Class Matter March SI, 1916, at Chicago, Illinois 

Unde. the Act of March S, 1679.
Member of the Catholic Press Ass’n 
Publlshed dally, ezept Sundays, 

by the
Llthuanlan Catholic Preas Soclety 
PRENUMERATA: Metams
Chicago j Ir Cicero! 09.00
Kitur JAV Ir Kanadoje 18.00
Utslenyje |11.00

BUBSCRIPTION RATE*
08.00 per year outslde of Chicago 
09.00 per year ln Chicago A Cloaro 
08.00 per year ln Canada 
Foreign 011.00 per year.
H metų 

6.00 
04.60 
06.60

S mSn.
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00.00

1 mSn. 
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01.00 
01.00

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nmunaudotų straipsnių ne- 
aaugo. Juoį grąžina tik 10 anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų taria!
neataako. SksiMmų kainos prisiunčiamos gavus prašymą
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SAULĖS PAKRAŠTYS
. DR. R. ZAIJIBA.R, Washington, D. C.

Prisiminkime, kad saulė yra 
dujų rutulys, kurio diametras 
yra 864,390 mylių. Į tą rutulį 
tilptų 1,300,000 žemės rutulių. 
Saulė sveria tiek, kiek svertų 
333,000 žemės rutuliai. Žemės 
atstumas nuo saulės yra 92, 
000,000 mylių.

Užvardymą šiam rašiniui pas 
katino paimti neseniai matytas 
filmas: "Saulės pakraštys”. Ja
me parodomas paskutinių mė
nesių saulės paviršiaus veiki
mas, kuris filmuojamas ant sau 
lės. pakraščio. Labai neramus 
saulės paviršius, kaip jūra aud
ros metu. Mes stebime tik sau
lės kraštą panašiai, kaip jūros 
bangų atsimušimą į krantą. 
Ten yra daugiau negu jūros 
audra, nes iš gilumos veržiasi 
didelės dujų masės ir vyksta 
milžiniški sprogimai su išmeti
mu didelių masių augštyn. Daž 
niausią tos masės grįžta tuo
jau atgal.

Kartais jos išlekia augštyn ir 
plaukioja debesų formoje arba 
ir "išnyksta” — išsisklaido į 
mažas daleles. Galima matyti 
mases, krintančias ir į saulės 
paviršių, tai greičiausia tos ma
sės, kurios ankstyvesnių išsi
veržimų buvo išmestos augštyn 
ir tuojau nekrito atgal. Dalis 
tokios masės yra ir meteoritų 
kritimo j saulę padarinys. Pir
mieji stiprūs išsiveržimai įvy
ko vasario 10 d., kaip buvo 
skelbta spaudoje. Medžiaga bu
vo išmesta apie 1000 mylių per 
sekundę greičiu ir buvo iškel
ta į augštį, kuris prilygsta ke 
turiems mūsų žemės diamet 
rams (apie 30,000 mylių). Ap
skaičiuojama, kad išmestoji ma 
sė siekė vieną bilioną tonų. Jė
ga reikalinga išmesti tai masei 
prilygsta šimto milionų atomi
nių bombų eksplozijai. Tas sū
kurys, kuris buvo sudėtas dau-

Koronografas

Paskutinių dešimtmečių lai
kotarpiu saulės chromosfenos 
(žemutinės atmosferos) ir jos 
koronog (augštutinės labai, re
tos atmosferos) stebėjimas ge
rokai pasikeitė, kai Lyot išrado 
koronografą. Tai yra telesko
pas, kuris su “dirbtiniu mėnu
liu” — metalo skrituliu — už
dengia saulės fotosferą (saulės 
šviesų rutulį, kurį mes papras
tai matome). Tokiu būdu pa
daromas dirbtinis saulės užte
mimas, kuris įgalina stebėti jos 
chromosferą ir koroną. Dabar 
galima stebėti tokius "užtėmi- 
mus” tiek ilgai, kiek norima, 
nebereikia lėkti apie pasaulį, 
kad pagautume kelias minutes 
laiko. Harvard Kalnų observa
torija Climax, Colo. ir Oro Pa
jėgų Sacramento Peak obser
vatorija, N. M. ištisai fotogra
fuoja saulės veikimą pagalba to 
kių koronografų. Dirba visa ei
lė astronomų, kuriems vadovau 
ja D. H. Menzel, Harvard Ob
servatorijos direktorius. Kiti 
kraštai irgi panašius tyrimus 
dano.

Saulės energijos šaltinis
Buvo ir dar yra daugiau teo

rijų, bet patikimiausia yra čia 
paduodama. Iš saulės spektro 
tyrinėjimo buvo sužinota jos 
sudėtis, temperatūra, masių ju
dėjimas ir t.t. Prieita prie to, 
kad nustatyta jog saulės centre 
vyksta branduolinės reakcijos 
iš vandenilio gaminančios heli
jų ir tuo būdu palaisvinančios 
milžiniškus kiekius energijos. 
Paskutinesnieji tyr.nėjimai ro
do, kad tai energijai prasiverž
ti į paviršių po įvykusios reak
cijos reikia laiko iki 50 milio
nų metų. Tokiu būdu energija, 
kuri šiandieną pasiekia mus, 
turėjo pasigaminti dar dinosau- 
rų laikais. Energijos veržima

Vyt. Kasiulis Dailininko šeima

lietuviško žodžio ir niekas neįeis | turįs nepaprastą jėgą ir dra- 
į lietuviškąjį pasaulį geriau už matinį inst nktą bei techniką. Ji- 
lietuvį rašytoią. Iš antros pu- sai labai skiriasi nuo visų kitų 
sės — ne vienas lietuviu rašy- tenorų Metrop. operoje. Jisai' q y. Heer išrado naują šaldy- 

Į tojų veikalų yra maloniai nuste' niekuomet nesipyksta su operos 
binę ir svetirta’čius. Galime] dirigentais, bet visuomet sutin- 
č.'a priminti Maceiną su veika
lais apie Dostojevskį ar rašyt.
Jankų su vokiška Velnio bala.

Veranda Ir žolė

Magnetinis šaldytuvas
Ohio State universiteto moks

lininkai, daktarai J. G. Daunt ir

tuvą, kuriame galima gauti 
temperatūrą net beveik iki ab- 

ka su jų nuomone jeigu koki ne- aoliutinios nulio (—459,6 laips
niškumai kyla repeticijų metu. niai šajčio) Tame šaldytuve nė- 
Tenoras savo repertuare šiuo] ra jokių judančių dalių> >okių 
metu turi daugiau kaip 40 ope- tekanč.;ų sky8Ž U( 0 tik plastinė

... . •. i rų’ ° ląip ateinančiuose kapsulė, trijų colių ilgio, su to-
Namai - brangus dalykas metuose pasirodys Wagnennėaeį kia chemine druska> į kuri yei_ 

ne tik juos įsigyti, bet ir juos rolese kaip Lohengreen, Tan-
išlaikyti, tačiau bloga, kai jie 
pasidaro stabu, nė kiek nema
žesniu už kadaise buvusį bol
ševikinę saulę. Ypač tada, kai 
apie juos esanti žolė atima visą 
laiką ir kai vasarą veranda pa
sidaro tavo sostu. Namai yra 
tam, kad juose ramiai galėtum 
džiaugtis lietuvių kultūros ir 
literatūros laimėjimais. Ir ve
randa, ir žolė negali būti sta
bu, pakeičiančiu kultūrinius pa
rengimus ir knygas. Reikės ge
gužės mėnesį laistyti žolę ir da
žyti verandą, bet būtų gera,

, ~ t,,. ,, .. i kia magnetinės bangos, nuo
5““r,' kurių krinta druskos ir aplin-
der bei Goettesdaemmerung.

Šiuo tarpu jis yra geriausias 
pasaulyje dramatinis tenoras.

(Z. Baltž.)

Skorpionų įgėlimas
Maryknolio vienuoliai išrado 

labai paprastą, bet veiksmingą 
priemonę nuę skorpionų įkandi
mo. Afrikos Tanganikoje skor
pionai knibžda kiekvienoje vie
toje ir k'ekvienam kampe. Skor-

kos temperatūra.

giausia ir vandenilio dujų, už- sis vyksta trim būdais: persi
ėmė 300 milionų kvadratinių' davimo, maišymosi ir spindulia- 
mylių plotą. Tai buvo didžiau-Į vimo.
sias saulės išsiveržimas, kuris 
buvo bet kada užregistruotas.

Jau 1940 metais buvo nufil
muotos eksplozijos, siekusios 
iki 700 mylių per sekundę grei
čio. Dažnai tokia išsiveržianti 
masė sudaro apyrankio pavida
lo srovę, kuria teka ir elektros

Žinant saulės energijos šalti
nį, žmonėms atėjo mintis pasi
gaminti atominę bombą, ir da
bar jau galvojama ją panaudo
ti industrijai. Dalis iš saulės iš
siveržusios medžiagos pasiekia 
mūsų žemę Korpuskulų arba 
X spindulių pavidalu. Tos dale
lės, susidūrusios su žemės at-

srovė (iki dešimt bilionų ampe- mosfera, sukelia šiaurės
rų stiprumo), kuri vėliau tą 
"apyrankį” susprogdina į ma
žas daleles, lekiančias su dide
liu greičiu nuo sprogimo cent
ro tolyn.

Po pirmo sprogimo tame ra
jone buvo pastebėta 50 saulės 
dėmių. Toje pačioje vietoje įvy
ko kiek mažesnis antras sprogi
mą vasario 23 d. Nacionalinio 
Standartų biuro Colorado stotis 
užregistravo radijo bangų, a- 
teinančių iš saulės, intensyvu
mo padidėjimą. Taip pat buvo 
susektas ir kosminių spindulių 
radiacijos padidėjimas.

Mes nežinome, kokio stipru
mo išsiveržimų galėjo būti anks 
čiau, nes nebuvo priemonių ne 
tik nufilmuoti bet ir stebėti.

Stebėjimas saulės užtemimo 
metu

Pirmieji saulės paviršiaus 
veiklos stebėjimai buvo pradėti 
jos pilno užtemimo metu. Ka
dangi tokie užtėmimai yra reti 
ir galima observuoti tik kaiku- 
riose žemės vietose, o be t>o — 
jie trunka tik porą minučių, tai 
pagauti tas minutes astronomai 
keliavo po visą Europą ir Ame
riką, taipgi Indiją, Himalajus, 
Filifinus, Afriką, Arabiją, Aust 
raliją, Pietų Amerikos kalnus 
ir net Sibirą. Dar ir dabar įvai 
riaig tikslais tokios ekspedicijos 
yra ruošiamos. Pavyzdžiui Fr. 
F. J. Heyden, Georgetown ob
servatorijos direktorius, eilė 
metų vadovauja didelės apim 
ties tokioms ekspedicijoms, ku
rių tikslas yra matuoti tarp kon 
tinentų atstumus su dideliu 
tikslumu.

švaistę (Aurora borealis). 
gi šios dalelės sutrukdo 
mąjį radijo susisiekimą.

Saulės dėmės

pa-
Taip
toli-

rūmas siekia iki 4000 gausų. 
Tuo tarpu žemės magnetinis 
laukas tėra tik apie vieną gau
są stiprumo. Iki šiol buvo aiš
kinama, kad dėmės yra didžiau 
šio saulės masių judėjimo cent- 
rpR. Po paskutinių stebėjimų 
Menzel daro išvadą, kad dėmių 
magnetinis laukas padaro jas

šio šviesumo. J. Raymond, ba
landas astronomas, aiškina, kad 
visa kosminė radiacija ateina iš 
vėž'o ūko, kuris yra sprogu
sios žvaigždės likutis. Buvo gal
vota, kad jei normalios žvaigž
dės, kaip mūsų saulė, leistų kos 
minius spindulius, tai iš galak
tikos centro jų turėtų ateiti

ramiausiomis vietomis ant sau- • daug daugiau. Paskutiniai sau 
lės paviršiaus. E. Fermi ir- S.
Chandrasekhar rado, kad kai- 
kurių žvaigždžių stiprūs mag
netiniai laukai padaro jas su
plotas į diską iš rutulio. Taigi 
šios dvi teorijos viena kitą pa
remia.

Šalia dėmių esančios granu
lės, kurios padaro saulės pavir
šių panašų į ryžių sriubą, yra 
kaip tik didžiausio keitimosi vie 
tos. Paskutiniai filmai rodo jų 
greitą keitimąsi. Tai yra šaulės 
paviršiaus bangavimo sūkuriai, 
nelyginant jūros bangos, tik jų 
plotas siekia net iki 3000 kva
dratinių mylių,

Jau seniai yra stebimos sau
lės dėmės, jų relatyvus skai
čius ir žinomas jų daugumo pa
sikartojimo periodas, kuris yra 
apie vienuolika su puse metų. 
Paskutinis jų minimumas buvo 
1954 m., naujo maksimumo lau 
kiama 1959 m.. Saulės dėmės 
yra šaltesnės negu saulės pa
viršius. Saulės paviršius yra 
6000 laipsnių karštumo, o dė
mės yra 2000 laipsnių (Celsi-

kad lietuvis neužmirštų gegu-1 piono įgelta, auka staiga pajun
ta aštrų skausmą, kurį seka 
paliestos vietos apmirimas. Po 
daugelio sunkių skausmo valan
dų, žmogus pasveiksta. Bet, pa
šinus keletą lašų sūraus van-

žės, tą lietuviškos knygos mė
nesį, pasižiūrėti ar jo namai su 
Jįanga^i. Jeigu namuose nėra 
knygų spintos, to XX amžiaus 
žmogui būtino ir reikšmingo bal
do, tai reiškia, kad tie namai' dens į aukos akis, po kelių mi 
be langų. Tuose namuose visai, nučių skausmas aprimsta, o po 
padori tamsa, kurios moderniš
kos lempos, ir televizijos, ir
baldai nenušvies. Jeigu namuo- 

... se nėra knygų, reiškia, kad tų 
lės išsiveržimo tyrinėjimai ro- namų langinės uždarytos švie

9 minučių jis visai išnyksta.

Išradimas langams
pridengti

Kosm'niai spinduliai

Kosminių spindulių kilmės 
nėra galutinai išaiškinta. Pas
kutiniu laiku buvo daugiau link 
stama manyti, kad jie yra iš
leidžiami supernovų-žvaigždžių, 
kurios yra apie 200 bilionų kar 
tų švesesnės už saulę, kai eks
plozijos metu pasiekia didžiau

do, kad apie 30% kosminių spn 
dūlių galėtų ateiti iš saulės. Čia 
yra prieštaravimų, bet grįžta
ma prie ankstyvesnės teorijos, 
kad saulė leidžia kosminius 
spindulius, taipgi ir kitos žvaigž 
dės leistų tuos spindulius.

S. Chandrasekhar aiškina 
kad dujos, kurios yra išsisklei- 
džiusios po visą galaktiką tarp 
100 bilionų žvaigždžių, yra mag 
netingos ir tokiu būdu sudaro 
magnetinį lauką, kuris pakelia 
kosminių spindulių energiją iki 
biliono voltų. Kadangi tarp sau 
lės ir žemės atstumas yra ma
žas, tai ir saulės išleistų kos-

sai, kad labiau garbinamas stei 
kas ir keikas, negu tog verty
bės, už kurias tavo seųeVs, daug 
nemokytėsnis, mirė. Gegužės 
mėnuo — knygos mėnuo ir te
gu kartu su gegužiu ateina 
šviesa į tavo namus, lietuvių 
rašytas žodis, šiandien toks 
brangus ir reikalingas kovoj 
su lietuvių tautos priešais.

Žinau, daugeliui ši tema įgrį- 
susi ir nemaloni, bet šie žodžiai 
reikalingi atsiminti, kad ne vien 
duona žmogus gyvas, bet ir oru, 
ir šviesa, ateinančia iš žurnalo 
ar knygų puslapių. O tam ap-

PATS LAIKAS
Iš naujai atvykusiųjų į šį kraš

tą, dauguma nėra nusistatę pasi
likti prie dabartinio šapos darbo. 
Metai bėga ir amžius rodo, kad 
pats laikas jau tuo dabar susirū
pinti. Viena iš prieinamiausių, ge
rai apmokamų ir daugiausia pa
reikalaujančių naujų jėgų yra 
braižyba. Mes kaip tik turime pa
rinkę jūsų amžiui tinkamą ir pa
greitintą mokymo būdą. Mokome:

BLBE PRINT READING 
MECHANICiAL DRAFTING 

TOOL AND DIE DESIGNING 
PLASTIC MOLD DESIGNING

Mokslas atliekamas individua
liai ir pasirinkto kurso išėjimas 
priklauso nuo jūsų sugebėjimo ir 
įdėtų pastangų. Įstoti galima bile 
kada. Klasės dienomis ir vakarais, 
beto, nesurišami jokiais kontrak-

New Yorko universiteto tyti-!tais-
nėtojai išrado specialius dažus, I Platesnes informacijas suteiksi- 
kurių plonas sluogsnis ant lan- |me betoje arba pasiųsime raštu, 
go stiklo padaro patalpą iš lau
ko nematomą, o natūralios die
nos šviesos praleidžia 80%. Tie 
dažai labai naudingi vietose, 
kur reikalingas laikinis užsiden- 
gimas nuo išorės. Dažų sąs
tate — vanduo, metilceliuliozės 
gaminys ir uolose randamas 
mineralas, vadinamas mika.

ReatPs Spider Lake Resort
4 clean and modern housekeeping 

cottages with gras heat and private 
hot and cold showers. Musky, basa, 
pike. crapplcs, and pan flsh. Rates

. , . ... tnclude a good round bootom boat.
, simąstymui, k:ek Šiuose zodziuo, |40 to »75. 2 to 8 people. Reduced

minių spindulių energijos pa- vra tipeno >r vra nnakelh. rates to June 16 and after sePt. 1.i_ ___ y <-lesos. lr yra pasaeiD- _For Information phone Hayward
tas yisas gegužės mėnuo.kėlimas yra mažesnis ir pra

siveržia jų mažiau pro atmos
ferą. Tuo gal ir būtų galima 
aiškinti, kad normaliai vei
kiant saulės radiacijai kosminių 
spindulių žymios koncentraci
jos saulės kryptimi nerandama, 

r:

2SO P 11 or wrlte S. E. R«ul, R. 1, 
Hayward F, Wisc.

;omi rometro - Mas 
Mokykla

nrastto

TAVO NAMŲ LANGAI
AL. BARONAS, Cicero, III.

Ligi baisaus nuobodulio ir įky 
rūmo kalbame apie būtinumą 
nenutautėti, apie jaunimo sau
gojimą, apie tautines vertybes 
ir nuostolius tremty. Tačiau gy 
venimas eina sau nesiklausyda
mas prakalbų ir patarimų, ir 
atrodo, kad labiausia lietuviš
kumui ištikimi lietuviai tie, ku
rie jau yra mirę. Su gyvuoju 
jaunimu ar senimu laikui bė
gant visko atsitinka ir gali at
sitikti. Buvęs tremtinys įsipi- 
lietina, aps'namina ir nuosek
liai bei nuoširdžiai buržuazija.

jaus). Apie dėmes ir prieš joms Ir, žinoma, nieko nei reikia, nei
išsiveržiant tose vietose vyks 
ta dideli saulės masės išsiver 
žimai ir ties jomis plauko de
besys. Randama nemaža ryšio 
tarp kaikurių žemės reiškinių 
ir saulės dėmių skaičiaus. Me
džių kamieno žiedas išaugęs dė
mių maksimumo metais yra sto 
resnis, negu jų minimumo me
tais. Augščiausia kviečių kaina 
pasaulio rinkoje būna dėmių mi 
nimumo metais. Daug panašių 
dalykų galima priskaityti. To
dėl linkstama manyti, kad sau
lės veiklos studijavimas ir pe
riodiškumo tikslus nustatymas 
duotų galimybę nuspėti ateinan 
čių sezonų orą ir pranešti ūki
ninkams, kas kuriais metais ge 
riau auginti. Betgi kasdienių 
oro atmainų atspėjimas ir to
liau liksis sunki metereologų 
problema.

Saulės dėmių magnetizmas
Saulės spektro tyrinėtojai nu 

statė, kad saulės dėmės turi 
magnetinius laukus, kurių stip

galima kaltinti, nes kiekvieno 
reikalas ir pareiga kuo geriau 
įsitaisyti. Ateitis nežinoma ir 
geriau, kad ji daugiau ar ma
žiau būtų tikra. Tačiau, kai tam 
užsitikrinimui vis daugiau rei
kia atsižadėti dvasios, kai jam 
aukojami tėvynės ir jos kultū
ros reikalai, atrodo, kad dūšios 
išpardavimas truputį perdidelis. 

Senelio pėdomis
Lietuvių Bendruomenės valdy 

ba gegužės mėnesį paskyrė kny
gos mėnesiu. Tokius pavasario 
knygos platinimo mėnesius da
ro bolševikai, toks mėnuo reika
lingas ir tremty, gal net dau
giau, negu gyvenant savo kraš
te. Knyga liudija lietuvių tautos 
kūrybines galias, knyga yra tau 
tos kultūros veidrodis, už kny
gą mūsų seneliai nešė į Sibirą 
savo kaulus, už laisvą knygą 
ir šiandien Lietuvoj tebekovoja 
rašytojas ir eilinis lietuvis. Ne
priklausomybės metu išleistos

o lietuvių saugomos, slepiamos 
ir skaitomos.

Už vieną, tegu ir ne pirmo ge
rumo knygą, šiandieninis Lie
tuvos skaitytojas nepagailėtų 
sunkaus kolchozinio darbadie
nio, už vieną laisvo pasaulio 
lietuvių laikraščio ar žurnalo 
numerį tautietis žygiuotų kilo
metrus, ir tokia Vilnis ar Lais
vė Lietuvoje yra gaudoma, nes 
vistiek jose be raudono tvaiko 
kartais užtinkama ir laisvo pa
saulio atgarsių.

Lietuvoje literatūros atžvil
giu bhs padaryta didelė spraga, 
nes visi veikalai parašyti pagal 
bolševikinį kurpalių ir kada 
nors lietuvių parvežta iš trem
ties knyga bus didelė dovana 
tikro nenuRąžyto raudonai žo
džio ištroškusiam tautiečiui. 
Tačiau ir dabar Lietuvoj, nežiū
rint šlykštaus knygų turinio, 
knyga perkama ir per knygų 
mėnesį, kuriuo buvo paskelb
tas kovo mėnuo, išplatinta kny 
gų maždaug už pusę miliono 
rublių.

Šie skaičiai parodo, kad varge 
esantis lietuvis labiau domisi. Toliau sekė naujos operos

Garsusis dramatinis tenoras
Visame pasaulyje jau spėjo 

išgarsėti jaunas, talentingas ope 
ros solistas Mario Del Monaco. P- Kesiūno vadovaujama, persikė-
T. . . ... ... . le i Gage Parką ir priima naujusJis gimė Florencijoje, Italijoje.
Jau pačoje jaunystėje jo šei
mai išvykus į Pesaro (mažesnį 
miestelį), jis ten pradėjo lan
kyti konservatoriją, baigdamas 
teorijos, fortepijono ir harmoni
jos studijas. Trylikos metų bū
damas jisai debiutavo operoje.
Jisai labai gražiai atliko Narci- 
so vaidmenį ir, po gražaus mė
gėjo pasirodymo, jam kilo dide
lis noras tapti operos solistu.
Tobulinosi. Daug laiko praleis
davo klausydamas plokštelių.

Del Monaco tarnavo Italijos 
kariuomenėje net šešerius me
tus, dainuodamas popularias bei 
klasikines dainas kurių tarpe.
Pirmasis, kaip profesionalo, de
biutas įvyko 1941 metais Mada
rai e Butterfly. Jisai buvo užan- 
gažuotas La Scaloje tuojau po 
antro Pasaulinio karo ir vėliau 
pasirodė visuose Europos kul
tūriniuose centruose bei žymes
niuose operos teatruose. Del Mo
naco buvo priimtas į Metropoli
tan operą rugsėjo mėn. 1950 me 
tais, kai Rudolf Bing išgirdo dai 
nuojant jį San Francisco opero
je — Aida, kaip Radamės. čia 
susilaukė didelio pasisekimo.

Met. op. atidaryme 1951 —
1952 metais jisai dainavo ope
rose: Aida, Trovatore, Otelio,
Carmen, Cavalleria Rusticana.

kursantus.
Ten pat galima išnuomuoti ar

ha nusipirkti ir comptometrą. 
Dabartinis Mokyklos adresas'

5543 So. Albany. Tel. WA)brool 
5-4315.
tOOOOOOOOO'^OOOOOOOOOOOOOOO'

ST WONDERF

BELTON SCHOOL 0F TOOL 
DESIGN

1059 N. Lawndale Avė. 
(3700 West)

Tel. ARmrtage 6-1819

CARPENTERS

F r e e Ėst i m ate 
RELIABLE 

HOME BUILDERS
Attic Rooms Plunibing
Room Additions Electric
Porches and Dormers ' Heating 
Garages Air-Cond.

Tel. CApitol 7-4400
Evonings and Snndays DI. 2-9103

GENERAL BLDG., repair, 
carpentry, painting, plastering, 
remodeling.

Free estimates.
REgent 1-0070
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ESCALANTE GARLIC CORPORATION

dvasia, negu laisvasis. Pilvo pil
numas atrodo bus atvirkščiai 
proporcingas dvasios pilnumui. 
O reikėtų, kad ir čia esąs lie
tuvis eitų savo senelio pėdo
mis, kuris nešė spausdintą žo
dį pro šautuvo ugnį, kuris už 
teisingą žodį ir mintį liejo krau
ją, padėjo sveikatą ir gyvybę. 
Pasiteisinimas, kad amerikietiš
kos, angliškos ar vokiško* kny
gos yra geresnės — turi daug

knygos bolševikų naikinamos, 1 reikšmės, tačiau niekas neatstos

Tūkstančiai laiškų suplaukė 
iš viso pasaulio operos teatrų, 
pareiškiant nepaprastą norą iš
girsti Del Monaco balsą.

Jaunas tenoras vėl atgaivino 
Europoje pamirštą operą kom
pozitoriaus Catalami — La Wal- 
ly. Vėliau jisai susilaukė didžių 
ovacijų Milano Scaloje; jis bu
vo jauniausias tenoras bet ka
da dainavęs Otelio operoje.

Mario pel Manaco balsas yra 
daugiau baritoniško antapalvio,

NON-ASSESSIBLE 
$300,000.00 CapitaUaation

Full Votlng
CAPITAL STOCK 

$1.00 Par Value
OFFERING PRICE, $1.00 PER SHARE

Escalante Garlic Corporation is offering 97,417 shares of capital 
stock wlth full voting righta, to provide funds for engaging in 
the business of growing garlic on their holdings in Escalante 
Valley, Utah, and to procesą, package, manufacture and 
market garlic, garlic salta, oila and powders at and from their 

plant in Caliente, Nevada
For Information, Circnlar, and Enecation of Onlers, Write to 

Office of the OompAny

ESCALANTE GARLIC CORPORATION
,63 Clover Street, Caliente, Nevada 

Please send me a copy of the offering circular relating to

, ESCALANTE GARLIC CORPORATION

Name.................................................................................... ........................
Address ......................................................................................................

300,000 Shares

I
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Lietuviu Prekybos Namai
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONES SAVO NAMUS PUOŠIA

NAUJAIS BALDAIS

VISA TAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS !

'Ž

nspired by the simplecharmand functional 
of modernday living, this grouping by MASTER. 
CRAF T will truly be a room-arranger’g delight. See 
lt m a color assortment as varied as tha rainbow.

SVEČIŲ KAMB AKIO BALDUS

jūs rasite {vairiausiuose stiliuose, spalvose, medžiagose ir geriausių Amerikos 
firmų: Karpen, Simons, Putniau, Northome Master craft, Union, Flextile, Sky-

line ir daug kitų. Dviejų dalių setai nuo .................................................. .. $150.00 iki $500.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

Amerikos ir Europos stilių, raudonmedžio rie šuto, vyšnios, kadugio, klevo, ąžuolo, 
skirpsto ir kitų medžių. *

5 dalių riešuto medžio miegamieji su Silver šlifuotu veidrodžiu parduodamas visur
virš $200 pas mus tiktai .................................................................................................................. $149.00

5 dalių Moderniausi miegamieji su dviem atskiro ,m lovom, Brazilijos raudonmedžio
parduodami virš $500.00 pas mus tiktai ..............................................................................., $350.00

■ <r:
TELEVIZIJOS APARATAI:

Geriausių Amerikos Fabrikų: Dumont, Zenith, RCA, Admiral, Sylvania, Motorola, 
Westinghause, General Electric, ir daug kitų — Traveler 21 inčo puikus mahago- 
ni Kabinetas ant žemės pastatomas, juodu stiklu parduodamas $269.00 pas mus 
tiktai ................ ..................t................................................................................................................ $175.00

17 inčų mahagoni Kabinetu stalo modelis tik.......................................................................... $ 99.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, AIR CONDITION:

Šaldytuvai: Westinghause, Admiral, Norge, General Electric, Kelvinator 8 Cub. nuo $175.00 
Pečiai, Oown, Universal, Maytag ir daug kitų. 36 inčų nedūžtamu parcelanu par

duodami po $150.00, pas mus tiktai............................................................................................. $129.00
Air Conditinning apšaldymui viso buto, stumdomi iš vieno kambario į kitą, pirmą

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai................................ -............................................ .. $299 >00

MATRACAI:

Vatiniai, spyruokliniai, ar pagal medicinom daktarų receptus. Svečių kambarių 
lempos nėra mums konkurentų nei skonio nei kokybės atžvilgiu. Kavos staliu
kai: Amerikos ir Europos fabrikų: Puikiausi staliukai nedegainu viršumi rau
donmedžio, riešuto ar ąžuolo medžio tiktai............................................................. $15 — $ 20.00

Telefonui staliukai pigesni .................................................. ............................................... .. $ 2.50
Kavos staliukai ąžuolo, ar riešuto .................................................................................................... $ 6.50
9x12 linoleum įvairiausių spalvų ............................................................................................... $ 5.50

KILIMAI:

~ 1 ' »
įvairiausių dydžių, geriausių fabrikų kaip Bigelow, Alexander Smith, Magee ir ki

tų. Vilnoniai 9x12 nuo ...................................................................................................... $39 — $150.00
Virtuvėn stalai: Formica viršumi su 4 puikiom kedėm parduodami $69.00 pas mus $ 39.00 
7 dalių Chromo stalai pąrduodami po $130 pas mus ............................................................. $ 99.00

KNYGOM SPINTOS IR RAŠOMIEJI STALAI:

Knygom spintos su stiklo durim, pakeičiamos lentynos — parduodamos $40.60 pas 
mus tiktai ............................................................................................................................................... $ 29.00

Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar raudonmedžio su Stiklo durim parduodamos

$69.00 pas mus tik ..................................................................................... ..........................‘........... $ 39.00
Knygų spintos su šlifuoto stiklo stumdomom durim, europietiško skonio tiktai... $ 75.00 
Visos prekės be sugadinimų, brokų, naujausio stiliaus.
Kainos be užprašyrao, klientų sąskaitos neparduodamos Einamų Kampanijom 
Išmokėjimai iki 36 mėnesių ir ilgiau.

FURNITURE CENTER, Ine.
Kreipkitės į prekybos Vedėją

3222-24-26 So. Halsted St. Tel. - VIctory 2 - 4226
Sekmadieniais — 10—S v. neskaitome taksų. Pirmad., ketvirtad. 9-?-9:30. 

Kitom dienom 9—6 v.

LIETUVIŠKOJI
OKYKL.A

ANTRlKOS LIETUVIU MOKYTOJU S-GOS SKYRIUS

' lituanistinėj klasės be lituanis- Rytojai neturi giminių ar pa-

Rvdaguoja — J e r. Ignatonia, 4630 S. Paulina St., Chicago 9, 
tel. FR 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonai

GELBĖKIME MOKSLEIVIŲ 
LIETUVIŠKĄJĮ SKAITYMĄ

A. RINKCNAS, Torontas, Kanada

Reikia sutikti su tais, kurie 
sako, kad lietuviškoji knyga pa 
krypo į pavojingą išnykimo ke
lią. Vis mažiau kas knygas be- 
perka. Vis mažiau begalima su
rinkti knygos prenumeratorių. 
Pagal tai mažėja ir išleidžiamų 
knygų kiekis, o greit pradės 
nykti ir silpnesnioeios leidyklos. 
Kur šio liūdno reiškinio šak-

Pirmiausia, lietuviai mokslei
viai turėtų gauti daugiau žinių 
ne tik iš Lietuvos, bet apskri
tai Europos istorijos ir geogra
fijos. Kartu su tuo per visus 
lituanistinio mokymo laipsnius, 
nuo pat I-jo skyriaus, daugiau 
dėmesio kreipti į lietuviškojo 
žodyno didinimą ir įvairinimą. 
Vien kalbėjimo lietuviškai na-

nys? Kaip reiktų taisyti, ką ga- muose nepakanka, nes kasdienė
i Įima?

Tai plati tema. šiuo tarpu 
bandysiu sustoti tik ties viena 
jos dalimi — moksleivijos lietu
viškuoju skaitymu. Pasirenku 
jaunuosius, nes seneannesfiems 
pasilpstant ar pagaliau išmirš- 
tant, dabartinis jaunimas bus 
tautos gyvybės nešėjas ir išlai
kytojas.

Liūdna pasakyti, kad ir jauni 
mas, mūsų ateities viltis, nebe- 
perlabiausiai lietuviškąją kny
gą pamėgęs. Kodėl? Bandykime 
jaunųjų paklausti ar aplinki
niais keliais pasiteirauti, ir gau 
sime maždaug vienodus atsa
kymus: lietuviškos knygos ne
įdomios, sunkios, perbrangios, 
nėra laiko. Pažiūrėkime į šiuos 
priekaištus krit'škai!

Prisimenu savo gimnazijos 
laikus. Kaip miela mums vi
siems buvo lietuviškoji knyga! 
Kaip praskaitydavome ją prie 
žiburėlio iki vidurnakčio. Pasi
darydavome išrašų. Išmokda
vome mintinai ištisus puslapius 
ne tik eilėraščių, bet ir prozos.

Kas gi čia atstiko, kad knyga 
pasidarė neįdomi? J tik ji nepa- 
sike'tė? Taip — ji tai ne, bet 
pasikeitė jaunojo skaitytojo 
dvasinis kontingentas. Tą ma
tome visi! Pirmiausia mūsų 
moksleivis augštesniojoje mo
kykloje negauna daugelio žinių, 
kurios re’kalingos ne tik į lie
tuvišką, bet apskritai ir į euro- 
pietišką knygą įsijausti. Jis ne
turi daugelio svarbiausių žinių 
iš Europos (ypač vidurio ir ry
tų) istorijos. Jo turimos Euro
pos geografijos žinios yra daž
niausiai tik sausas statistikos 
rinkinys.

Antra — amerikietiškoji mo
kykla, nukreipusi pagrindinį 
svorį į praktiškuosius mokslus, 
mažiau besigilina j humanitari
nius, į gėrio ir grožio ugdymą 
žmoguje, į gyvenimo problemų 
sprendimą.

Trečia — triukšmingoji ap
linka neleidžia mokiniui susi

ję kalboje tevartojame vos ke
letą šimtų paprasčiausių žo
džių, o normaliame romane ra
sime jų jau tūkstančiais.

thiės bibliotekos!
— Kultūros Kongresas. Kaip 

jau yra žinoma šiais metais or
ganizuojamas Chicagoje pirma
sis Amerikos ir Kanados lie
tuvių Kultūros kongresas. Kon 
grėsė šalia bendrų dalykų bus 
svarstomi ir lituanistinių daly
kų dėstymo reikalai. Todėl ko
legos mokytojai, ypač dirbą li
tuanistinėse klasėse, kviečiami 
Kongrese dalyvauti ir savo min 
tis jame išreikšti. Kadangi LM 
turi gal.'mybių tik vieną kartą 
per mėnesį pasirodyti, tad smul 
kesnės informacijos bus skelbia 
mos dieninėse žiniose.

Kongrese Švietimo sekcijai 
organizuoti pakviestas Jer. Ig- 
natonis, kuriam sutiko talkinti 
mok. E. Vilimaitė ir Kliorė. Įvai 
riais su kongresu susijusiais 
klausimais galima kreiptis in
formacijų laiškais ar telefonu 
šių skilčių redakcijai. Švietimo 
sekcijos komisija mielai talkins 
kolegoms mokytojams iš toli- 
mesn'ų apylinkių atvykstan
tiems. Todėl prašoma iš anksto 
komisijos nariams pranešti kiek 
Kongresan atvyks mokytojų.

žįstamų Chicagoje. Komisija pa 
žada parūpinti šiems mokyto
jams pas čikagiškius mokyto
jus nakvynių. Cikagiškiai lau
kia iš visur atvykstančių moky
tojų!

— ★ —

Fluorinas saugo dantis
Indianos universiteto Dentis- 

terijos mokykloje buvo padary
ta bandymai su 300 studentų. 
Ištisus metus jie valėsi dan
tis su pasta, turinčia savyje 
fluorino. Pastebėta, kad jų 
dantų gedimas sumažėjo 42%.

Tą turėtų atsiminti ir knygų Pranešime pažymėti, kurie mo- 
leidėjai. Jau pats laikas pradėti 
duoti kiekvienos jaunimui tin
kamos knygos pradžioje pluoš
telį atitinkamų istorinių ir geo
grafinių žinių, reikalingų vei
kalui geriau suprasti, o gale — 
platoką retesnių bei tarmiškų 
žodžių žodynėlį.

Bet knygos skaitymui nepa
kanka vien žinių: dar reikia 
įpročio, pamėgimo. Čia į pagal
bą turi ateiti lituanistinė mo
kykla. Šiuo rejikalu siūlyčiau 
kad ir tokį metodą.

W0RK NE AR HOME!
This is your chance to save time!

Needed at once:
POTTERY WORKERS, 
CASTERS & GLAZERS

Good starting salary, 5 day 40 hr. 
week. Apply:
CHICAGO PORCELAIN ART 

COMPARY
1142 We<st 63rd Street 

Tel — PR 6-1866

MARIJOS MENESI PRALEISKI-
ME GEGUŽINIŲ PAMALDŲ 

DVASIOJE
Gegužinių pamaldų dvasia yra to

kia gili, tokia maloni ir tokia 
lietuviška

Ši dvasia yra puikiai išreikšta 
Jo Ekscelencijos 

Vyskupo Vincento Brizgio 
gegužiniuose skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 

IR ŽEMĖJE
Tai yra trisdešimt vienas skai

tymas, pritaikintas kiekvienai ge
gužio mėnesio dienai. Mąstymai 
parašyti atsižvelgiant ne tik į di
džiąsias marijines tiesas, bet ir į 
mūsų laikų rūpesnius.

Knyga papuošta puikiu dali. J. 
Pilipausko viršeliu. Ji turi 144 
psl. ir kainuoja tik $1.50. Ją iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.,

Kiekvienų metų pradžioje mo 
kytojas iš anksto numato su 
klase perskaityti 3-4 knygas. 
Apie parinktąją knygą klasėje 
daromas pasikalbėjimas, kurio 
tikslas — įvesdinti į veikalo ap 
linkybes. Mokiniai, skaitydami 
namuose, pasidaro išrašų ir 
kiekvieną pamoką turi pareigą 
paklausti ir išsaiškinti nesu
prastus žodžius ar aplinkybes. 
Visiems mokiniams knygą per
skaičius, klasėje daromas bai
giamasis pasikalbėjimas tikslu: 
a. patikrinti, ar visi knygą skai 
tė, b. padaryti iš knygos turi
nio auklėjančias išvadas. Šio
kis metodas buvo bandomas kai 
kuriose Lietuvos mokyklose ir 
davė gerų rezultatų.

Tačiau tokiam skaitymui rei
kia įveikti dar vieną kliūtį: mo 
kykloje turi būti lietuviškųjų | 
knygų bibliotekėlė, kurioje kla-1 
sėje nagrinėjamų knygų būtų 
po keliasdešimt egzempliorių, 
kad visa .klasė tuo pat metu 
galėtų tą patį veikalą skaityti.

Prieiname prie kito svarbaus 
klausimo — lietuviškųjų bib
liotekų mokyklose. Nebėra vie
tos tam klausimui nagrinėti. 
Tenka tik pasakyti, kad be bib
liotekos lietuviškoji mokykla 
atlieka tik dalį savo uždavinio,

koncentruoti, Viskas čia aplin- Juo labiau, kad šiame krašte 
kui tik ūžia, trenkia, blykčioja; vaikai pratinami prie naudoji- 
viskas skuba, bėga, sukasi, ta- , mosi angliška biblioteka. Tokią 
ve kartu su savimi traukia, gerų angliškų knygų bibliotekė- 
Kaip toli visa tai nuo mokslei- 1? turi kiekviena klasė, 
vio gyvenimo ramiame Lietu
vos miestelyje, kur kino «teat-
ras veikė tik porą kartų į sa
vaitę, kur mokiniui po 9 vai. va
karo nė į gatvę negalima bu
vo išeiti.

Netenka tad stebėtis, kad 
moksleivio dvasinis gyvenimas 
čia žymiai kitoks, ir tas pasi
keitimas labai nenaudingas lie
tuviškos knygos skaitymui!

Kaikuris moksleivis lietuviš
kos knygos tekstą nebepilnai 
supranta, ne» jau, kaip minė
jau, ne tik trūksta kaikurių ži
nių, bet kartais sunkumą suda
ro ir kalba — persiauras jo tu
rimasis lietuviškas žodynas 
Jam ta knyga kaikada atrodo 
ir svetima, nes liečia ne tą ap
linką, kurioje ji» gyvena, kur 
sukasi visi jo interesai.

Baigiant norėtųsi, kad šiuo 
reikalu atsilieptų daugiau mo
kytojų. Turime, pagaliau, rasti 
būdų, kaip įduoti jaunimui į ran 
kas lietuviškąją knygą!

IŠ MOŠŲ GYVENIMO
— Spaudos platinimo mėnuo.

Kultūros taryba paskelbė ge
gužės mėnesį spaudos platinimo 
mėnesiu. Visos jaunimo organi
zacijos kviečiamos į spaudos 
platinimo talką. Šjamc LM nu
meryje dedame žinomojo peda
gogo A. Rinkūnos straipsnį li
tuanistinių bibliotekų reikalu. 
Būtų gražu, kad visos lituanis
tinės klasės bei mokyklos įsi
jungtų j šį kultūrinį darbą. Mo 
kytojams, kurie dėsto lituanis
tinius dalykus normaliu pamo-

Ką gi šiuo reikalu daryti ?. kų metu, patartina sušaukti ge-
Amerikietiškojo švietimo ir gy 
venimo juk nepakeisime, o nuo 
lietuviškosios knygos krypties 
taip pat neatsisakysime. Tenka 
jieškoti šiokio toki j derinio.

gūžės mėnesį tėvų susirinkimus 
ir, išaiškinus reikalą, tėvų pa
galba suorgan zuoti lituanisti
nėse klasėse lituanistines bib
liotekas. Tegu nelieka uė vienos

CHICAGO 8. 1LL.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS U’
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

1 kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. (
I Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 
mus. Turį daug metu patyrimo perkrauBtymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So, Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-70971

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

M0VIHGI

NAUJI O/DSU TRONAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANKIAI 
H&U METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AIUooU 5-9209

iiumimiiiimiiiiimiimmiiiiuimiiimiiiiiiiiiimiimiimiimiiiiiiitimtmiitiiimiifi

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
iiiMiiiiiimimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiii

1 arr----- ■ ..

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad. penktad. Ir 
AeAtad. Si vai. rytu Iki 4:30 p.p.

TreČIad. 9 ryto Iki U vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.
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LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ
DR. JUOZAS PRUNSKIS *

Mums giminingos tautos —. $13,833.97. Dainų šventė davė
latvių — JAV-se yra apie 35, 
000. Didžiausia jų dalis gyvena 
New Yorke, kur jų yra susitel
kę apie 7,000. Chicagoje yra a- 
pie 5,000. Daugiausia vis nau
jai atvykę tremtiniai. Seniau 
atvykusių gal iš viso tėra tik 
apie 10,000.

Latviai JAV-se leidžia du 
laikraščius: Laiks (New Yor
ke), ir Amerikas Vestnesis 
(Bostone). Yra jų laikraščių 
Kanadoje, Australijoje. Kažku
rios kolonijos leidžia savo in
formacinius savaitinukus.

Kod ir netaip gausūs, latviai 
parodo gražų kultūrinį veiki
mą. Vienas iš didžiųjų jų su
ruoštų parengimų buvo Dainų 
šventė Chicagoje. Kadangi ir 
mes ruošiamės Dainų šventei, 
buvo įdomu daugiau iš latvių 
sužinoti, kaip jie organizavo ir 
kaip pasisekė jų Dainų šventė.
Lietuviams artimas įtakingas 

latvių kultūrininkas

Jau nuo anksčiau teko pa
žinti labai šviesų ir simpatingų 
latvį Kartį Dzirkalį. Latvijoje 
jis studijavo arch'tektūrą, da
bar čia Chicagoje dirba kaip 
braižytojas. Vienas iš aktyves
niųjų Chicagos latvių. Trejus 
metus buvo Latvių Organizaci
jų sąjungos pirmininkas Ch:ca- 
goje. Ir dabar yra Latvių Radi
jo komiteto pirmininkas. Latvių 
radijo programa būna iš WO 
PA stoties 7 vai. 30 min., iki 
8 vai., ketvirtadieniais. Jis be 
to yra pirmininkas Latvių tau
tinių namų statybos komiteto 
Chicagoje.

Mums lietuviams jis tuo ar
timesnis, kad jo žmona yra lie
tuvė — Michalina Petronėlė 
Plūkaitė. Ji 1941 m. buvo iš
vežta į Sibirą, o dabar grįžusi 
į Latviją. Pats Dzirkalis yra 
kiek pramokęs lietuviškai.

Latvių tarybos, kuri pas 
juos sutrumpintai' ' vadinasi 
ALA — centras yra Waahing- 
tone, o Dzirkal's yra jos atsto
vas Chicagoje.

24 chorai

Sutikęs jį visų pirma ėmiau 
klausinėti apie jų Dainų šven
tę. Karlig Dzirkalis pasakojo:

— Mes savo šventę buvome 
surengę Chicagos Arena patal
pose 1953 m. gegužės 30 ir 31 
d. d. Buvo a tvykę 24 chorai ir 
du kvartetai. Dauguma jų iš A- 
merikos vidurvakarių, bet at
skiri dainininkai atvyko iš San 
Francisco ir kitų tolimų vietų. 
Iš New Yorko buvo du chorni 
Dainin'nkų buvo apie 600. Bu
vo ir lietuvių Dainavos choras, 
diriguojamas St. Sodeikos.

— Koksai buvo repertuaras T

— Savo Dainų šventes mes 
pradedame religiniu dalyku, tai 
gi buvo "Musu Tevs debesis” 
(Tėve mūsų). Po to ėjo, pasa
kytume toks “gcležin's reper
tuaras” — senos dainos, kokių! 
70 metų, kurias labai pamėgę 
klausytojai. Tada — harmoni
zuotos liaudies dainos, naujo
sios dabarties kompozitorių dai 
nos. Pabaigoje kantata “Tėvi
jai”, Andriaus Jurjano kompo
zicija, su solistu ir vargonais. 
Atskirai pasirodė vyrų choras 
ir mišrus. Moterų choro nebu
vo. Atliko dainas labiausiai ži
nomų kompozitorių, kaip J. Vi- 
tols, E. Mclngai’is, E. Darzinš, 
A. Kalninš, A. Abelc, nors taip 
gi buvo atstovaujami ir jaunes
nieji.

Dainų šventėje dirigavo, ke
turi dirigentai: prof. A. Abcle 
(garbės dirigentas, himnus di
rigavo), kiti — A. Kalnajs, V. 
Ozdlinš, E. Ramats ir Br. Skul- 
te gabus jaunas dirigentas.

— Kiek turėjote pubttkos ir 

kaip išėjo su finansiniais rei

kalais?

— Publikos turėjome 6,000. 
Pritrūko vietos ir pora šimtų 
buvo stovinčių. Biletai buvo 
nuo $1 iki $5. Pajamų iš viso 
buvo $19,457.38. Išlaidų buvo

5,623.41 pelno ir tie pin'gai bu
vo panaudoti kultūros reika
lams, kaip mokykloms, vaikų 
stovykloms, knygoms, dailės kū 
rinių premijavimui ir t.t. Did
žiausią pajamų dalį sudarė bi
letai — beveik $14,000. Po dai
nų šventės buvo vakare tokia 
lyg latvių šventė — tautiniai 
šokiai, o paskiau paprasti visų 
šokiai. Tautiniuose šokiuose da
lyvavo 250 uniformuotų latvių. 
Ta šventė davė pelno kiek dau
giau, kaip tūkstantį dolerių. 
Buvo pardavinėjamos specia
lios vėliavėlės, taipgi pardavi
nėjome šilkines skepetas mote
rims apsirišti su Dainų šven
tės ženklu centre, o kampuose 
— paveikslai: Latvijos laisvės 
paminklas, Latvijos beržyno 
vaizdelis, latviška sodyba, Chi
cagos dangoraižis. Dainų šven
tės ženklas buvo sudarytas iš 
piešinio: kanklės, skersai jų 
švyturys ir aplinkui juosta' su 
įrašu. Taipgi buvo pardavinė
jama programa.

Rnkliavų po kolonijas nebu
vo. Latvių sąjunga pradžiai pa3 
kolino porą tūkstančių, bet mes 
iš anksto pradėjome po koloni
jas pardavinėti biletus į Dainų 
šventę, susidomėjimas buvo di
delis ir rezultatai puikūs. Kele
tas* tūkstančių dolerių jau su 
plaukė prieš Dainų šventę.

J. Subačius Šv. Kazimieras

— Kaip patenkinti buvote ta 

Dainų švente?

— Atidarydamas Dainų šven 
tę labai teisingai Amerikos Lat 
vių Vienybės (ALA) pirminin
kas prof. P. Lej nš pasakė, kad 
tai buvo didelis latvių moralinis 
laimėjimas, sujungęs mus, pa
rodęs, kad mes ir tremtyje pa
siliekame gyvi, tėvynei atsida
vę.

Archyvas, meno paroda

Tai sakydamas Dzirkalis at
skleidė storą, poros šimtų pus
lapių iškarpų knygą, kur su
rinkti tik gausūs laikraščių at
siliepimai apie jų Dainų šven
tę. Visa Dainų šventė buvo už- 
rekorduota, kiekvienas viešai 
pasakytas žodis ir kiekviena dai 
na. Be to — šventės eiga bu
vo filmuojama paprasta ir spal 
vota filmą. Visa ta medžiaga 
siunčiama Į latvių visuomenin'o 
gyvenimo archyvą Washingto- 
rie.

Kartu su Dainų švente — bu 
vo ir latvių meno paroda, kurią 
aplankė 2,500 žmonių. Toliau — 
buvo kultūrinė popietė, kur po
etai, rašytojai skaitė savo nau
jus kūrinius. Taipgi buvo teat
ro spektaklis, kurį aplankė 900 
asmenų. Buvo statoma pjesė 
“Kas tie toki, kurie dainuoja”. 
Prieš Dainų šventę buvo para
das Michigan gatve, kur daly
vavo chorai — 070 žmonių.

Po šventės įvykusiame ban
kete buvo tik 60 žmonių — cho 
rų dirigentai, rengimo komite
to nariai.

Dainų konkursas
Prieš Dainų šventę — buvo 

naujų dainij konkursas su pre
mijomis: $150, $125 ir $100 
Gauta 28 naujos dainos. Iš jų 
20 geriausių buvo išleista atski
lų leidiniu ir nemokamai išsiur. 
tinėta visiems chorams. Toliau 
— atskiru leidin u buvo išleis
tas Dainų šventės repertuaras 
ir išdalintas kiekvieram cnoris- 
tui. Tuos leidinius finansuota 
iš pajamų už dainų šventę.

Šalia Da nų šventės progra
mos, pritaikytos tai pačiai die
nai, dar buvo išleistas atskiras 
laikraščio pavidalo leidinys 
“Dziesmu Vestnesis” — tai lyg 
turistinės informacijos į Chica- 
gą atvykstantiems šventės da
lyviams. Taipgi buvo Išleistas 
stambus spalvotas plakatas. 
Plakatų išspausdinta apie 80C 
it išsiuntinėta po visas koloni 
jas.

— Kaip su chorų kelkmių fi
na sav imu ir atvykusių priėmi

mu?

— Chorai, besiruošdami į 
Dainų šventę, rengė koncertus 
ir telkė pinigus kelonei. Nei- 
vienam chorui nebuvo duota ke 
lionpinigių. Apnakvinimą parū
pinti buvo sudarytas 20-ties as
menų komitetas, kuris rado pi
gesnius viešbuč us ir surinko 
adresus latvių, kurie daininin
kus priims.

— Gal dar kokie parengia

mieji de.bai buvo atlikti?

— Chorams leidome biulete
nius. Toliau — kiekvienas diri
gentas aprašė, kaip reikia at
likti dainą, kurią jis diriguos. 
Ką akcentuoti, kaip interpretuo 
ti, ir tos direktyvos buvo iš
siuntinėtos chorams. Artėjant 
šventei — pasiuntėme anketą, 
su klausimais, kaip kiekviena 
daina atliekama atskirų balsų, 
kaip draugėje. Be to — buvo 
išspausdinta lapeliai anglų kal
ba, kurie buvo įjungti į progra
mą.

— Atrodo, kad mūsų mieli 

latviai turi didelį patyrimą Dai

nų švenčių rengime?

— Latviai savo dainų šventes 
pradėjo 1873 metais. Tada pu
sė programos buvo verstosios 
dainos iš vokiškų, pusė liaudies 
dainos. Paskutinė, devinta, Dai 
nų šventė Latvijoje buvo 1939 
metais. Tada buvo 17,000 darni 
ninku ir 120,000 klausytojų.

Latviai pamėgę dainą. Vergi
jos laikais juk tai buvo kaip 
ir vienintelė priemonė reikšti 
savo tautinį jausmą. Kaip pa
vergti čekai pradėjo savo tau
tinį sąjūdį sakalų sąskrydžiais, 
taip latviai — dainų šventė
mis.

MLvJrįi ;r ivrearu
lyrika

Šalia anksčiau žinomų vidu
riniosios kartos (30-40 m. am
žiaus) vokiečių lyrikos žvaigž
džių Krolowo ir ttolthuseno. 
ka'p rašo žurnalas “Furche”, 
iškyla trečias vardas — Heihz 
Pionteko, kur3 ypač pasireiškia 
savo dviemig leidiniais: “Die 
Furt” ir “Die Rauchfahne” (Dū 
mų vėliava). Piontek pradėjo 
su gamtos lyrika. Jo poezija 
gal neturi gaus ų paslapčių, bet 
trumpomis eilutėmis, gerai ap
mąstytomis ir turtingomis, per
teikia tikrovės dalelę su dideliu 
tikslumu. Jo eilėraščiai yra pri- 
mityviškesni už Lehmanno, bet 
aiškesni už Krolowo, kuriam 
Piontek yra giminingas. Savo 
rinkinį “Rauchfahne” jis užbai
gia skyriumi “Praeinančios psal 
mės”, kur jaučiamas Dovydo 
psalmių tonas ir paprastumas, 
artumas gamtai.

Pasirodė nauji kūriniai Wolf- 
gango Baechlerio: poezijos rin
kiniai “Die Zisterne” (šulinys) 
ir “Lichtwechsel” (šviesos pa
sikeitimas). Jo ellėrašč ai turi 
aštrius, aiškius kontūrus. Auto
rius mėgsta kalbėti kontrastais. 
Iš tų dviejų knygų palyginimo 
matyti, kad autorius padaręs 
ryžtingą posūkį. Eilėraščių vaiz 
dai darosi tirštesni, stipresni, 
vyriškesni.

Šveicarų poetas Albert Enrsi- 
mann, kurio paskutiniu laiku 
kasmet išeina po naują knygą, 
davė naujausią savo kūrinį :“Ein 
ganz gevoehnlicher Tag” (Visiš 
kai paprasta diena). Jo eilėraš
čius austrų kritikos laikraštis 
vadina žaviais eiliuotais felje
tonais. Jie savot:škai patrauk
lūs, sąmojingi, blavūs.

Meditacijos veikėjams
Chicagoje esanti knygų lei

dykla Fides, kurios vadovybėje 
yra ir lietuvis Juozas Vilimas, 
davė naują knygą “Come Holy 
Spirit”. Tai meditacijos veikė
jams, apaštalams, parašytos jė
zuito Le<once de Grandmaison. 
Tai lyg tęsinys ankstybesnio to 
paties autoriaus veikalo “We 
and Holy Spirit”. Medžiaga čia 
susidarė iš susikaupimo tridie
nių, kuriuos knygos autorius 
yra organizavęs. Knyga ugdo 
savęs atsižadėjimą, uolumą, dvaĮ 
ainį džiaugsmą, pasitikėjimą, , 
Kristaus me lę, širdies didingu
mą, laisvę, apaštalavimo dvasią, 
Meditacijos trumpos ir psicho
logiškos. Grandmaison, šio vei
kalo autorius, yra rašytojas mo
derniųjų laikų, dabar jau mi
ręs. Knyga turi 117 pusi., kai
nuoja $2.95. Viršelis — dail. 
Clarence E. Glese.

Jūros žvaigždė
Cornell universiteto zoologi

jos prof. John M. Anderson ty
rinėja jūrų žvaigždes. Susekė 
nuostabų reiškinį — jūrų žvai
gždė, sugavusi savo grobį, pvz. 
austrę, per gerklę išmeta savo 
vidurius, įleidžia juos į savo 
grobio kūną, kurį suvirškina ir, 
palikusi tuščią kriauklą, vėl at
gal įtraukia savo vidurius.

Nauji automobilių dažai
Du Pont laboratorijų chemi

kai išrado naujus automobilių 
dažus, kurie per 18 mėnesių ne
reikalauja vaškavimo ar poli- 
šavim-o. Jų vardai: Lucite ir 
Dulux 100.

Milžiniškas teleskopas 
Australijoje

Australijoje bus įtaisytas 
milžiniškas radijo teleskopas, 
kurs padės tyrinėti pietinės da
lies dangų. Tokio teleskopo įren
gimui Rockefėllerio fondas pa
skyrė ketvirtį miliono dolerių.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WOES atotlen — Banga 1190 
NUO PI KM A O. IKI PENKTAD. 

S: 46 m 9:10 vaL ryte 
BESTAI*. M: 10 Iki 9:10 ryta 

PIKMAUIENNIO vak. nuo 7—1 v. 
SEKAU. 8:30—9:S0 ▼. r. 14 atotlta 

W0PA — 1490 k 11.
Chicago 29, JI. HEmlock 4-2411

7111 So. ROCKVNLL 8T.

TELEVIZIJOS
Ir Radlo Aparatų Taisymo
Sąžiningu ir garantuotu darbu 
M- RIMKUS, 4517 S. Savryer ftt 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8087

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS
Ttlef. — HUmbold M038

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUN1MO

Vestuvių nuotraukos Ir 
augitos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

MOVI NG
i. BENIULIS atlieka įvairia! 
perkraustymus ir pervežimui 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BĮ. 7-7075 arba 

PR 8-9842

1 |(Ht.FI)l 

• RADIO SU 1N
(.LEMPOS-DALYS-BATERIJOS)

, ~ TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėse

—100% — 
LOĄRANTDA.

ZENITH

lAiDnina

IUItelevision
(sav. inž. A. Serrėnas) j
3130S.Halsted-DA6-8887j

%

PER 40 METU 
VI$U LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tai. LA3-6719 
AUGUST SALDUKAS Prezldantot

JONAS GRA DINSKAS
jami, automobiliams; televizijos; patefonai, varomi baterijomis 

Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio
ti. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

3E

Karlis Ddirkal's buvo taip 
nuoširdus ir atviras. Jis pasa
kojasi, kaip per paskutinius du 
mėnesiu jam teko atsisakyti 
tarnybos, atsidvoti tik šventės 
organ’zav^mui, pasitenkinant 
kasdienine duona, kurią jo duk
tė uždirbo. Vėliau jis už tuos 
du mėnesiu atsisakė imti bet 
kokį atlyginimą. Jis pasakojo 
kad Dainų šventės dieną iš ry
to latvių bažnyčiose buvo spe 
eialiog pamaldos. Bažnyčios bu
vo perpildytos. Patį šventės or
ganizatorių Dzirkalį įtemptas 
darbas buvo taip išvarginęs, 
kad jis ne kartą parkritęs loto? 
ie tik meldėsi — Dieve duok 
jėgų ištesėti.
Latvų Dainų šventė praėjo su 

dideliu pasisekimu, ką gali pa
liudyti pats joje dalyvavęs šių 
eilučių autorius. Pas latvius 
Dainų šventė tai ne koncertas, 
o tautos vieningumo demonstru 
cija. Sekanti Latvių Dainų šven 
te bus 1957 metais New Yorke.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOI.IAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelj sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91st St. Chicago, UL 

Ttl. PRescott 9-2781

Iš ARTI IR TOLI BALDU
PERKRAUSTYMAS
NmmJm aperlBliM dideliu 

.imk vciiml* nu pilna np- 
(Irnurla. I’litnn Ir 
patarnaiHnan.

R ŠERĖNAS
4MB 8. Wond Rt., Chlca<o 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiek viens Santaupos Apdraustos Iki $10,090.00 
I R

Paskolos Duodamos Rame įgijimui 
Sąlygomis

CHICAGO 1 SAVINGS & LOAM ASSN.
6234 S. Westem ftva.________ Chicago 36, UL

MUM SAVINOS B LOAN ASSN.
2555 W. 47lh St Chicago 32, UL

DISTRICT SAVIRGS & LOAM ASSM.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UL

ST. ANTHONV SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. UI., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINOS A LOAN ASSN. _
1800 S. Halsted St. Chicago 8, D.

RMsev.lt Furniture Miegama Rakandų Hparda.imast
U gabsl. — Ūktai už *169.00

{ šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springs*!, matrasas su vidu
jinėm spiruoklšm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima
mo jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrškite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WEST ROOSEVELT ROAO Tat SEeley 1-4711

FeUx Kaodonle, sav. Ir menadlerle
Krautuvą atidaryta aekmadlnnlaln nuo 11 Iki 4:90

SINCLAIR Gazolino Stotis

PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičiui

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalia.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAIbrook 5-5934 

.... ■■■■■ ■ ■ 4.——
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A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpmblie 7-1941

iiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiuiuiiiiiiiiiriiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

MARQUETTE gelių krautuve
KORSAŽAI, GELE6 VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 W»st 691h Slrul T«l. PRospeei 6-0791
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 
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B UIC K ’ A S

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

■t.* i-

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEI NINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ BIS,000,000 IŠTAIGOJE AUKBOl AUGIAS, NAVJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS l'l PAID VP INVEHTMBN- 
TP SĄSKAITAS, KITI TAmilO HK YRIAI: OPTION Al,, HUNUI, K Al .F »»«T IR VAKACIjp SKYRIAI. OAI.ITE TAUPYTI IR PER I.AIBKU8. SU
TAUPYKITE IBlAtDAM IBKEICIAMT ČEKIUS IK APMOKANT VISOKIAUSIAS R n JIS. VEl/TVI PATARNAVIMAS NARIAMS. IBKEICIAM IK 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS URIklNAMIAU8I OM SĄLYGOM. Sl tlMOT MŪSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEKILL B-7K7B.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATKM, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. H VAU — s VAU: AWTRAn. IR PRNKT. • Ifcl 4 KRT I tRI « tš! Tr*A. rtOARYTA VIHA I>I6CN4: RFJT. • IKI • ROPIRT

II I......... .. I ■ MK»ia- ' '■ m ...... M-um ■ uMB ■ ' nąi Bis M ■ — ■— --------------- ------------ .~r~f      ---------- -- ----- - . aa- j— u-r".---------- i rj -
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APIE NAUJUS FILMUS

The Ladykillers
Šitas filmas įdomus keliais' kūrinys. Taip, tai yra tikrai me

atžvilgiais: veiksmingumo neti 
kėtumu, mizanscenine aplinka, 
gėrio pergale, lengvu, bet augš- 
to stiliaus humoru, pasigėrėtina 
vaidyba, taipgi ir puikia reži
sūra.

Nors veiksmas vyksta Lon
done, bet i-sgrindinė dalyvė Ka- 
tie Johnson, 77 metų senutė, y- 
ra ne vien anglų konservatyvios 
moters išjieškota3 tipas (filmas 
angliškas), bet net aplamai Eu
ropos senosios moters retas pa
vyzdys. Lietuvis joje matys sa
vo mamos, moč'utės ar tetos 
gerumo išraišką.

Ji narveliuose turi papūgų, 
paukštukų, apie juos tupinėja, 
žmogiškai šūkauti išmokiusi, 
bet savaimingai papūgos nešne
ka ir kuodus pastatyti moka 
tik vieninteliu būdu. Ji jaučia
si vieniša, todėl seno priemies
čio senoje krautuvėje iškabinu
si laiko skelbimėlį: nori išnuo
moti kambarį.

Nuomininkas pasisakė esąs 
profesorius muz’kas, yra plėši
kas (Alec Guinness). Pas jį tuoj 
sueina kiti “muzikai” naujo api
plėšimo smulkmenų aptarti. At
sineša muzikos įrankius, užstato 
viduramžišką serenadą-plokšte- 
lę, o patys posėdžiauja.

Senutei taip patinka muzika, 
kad ji kiūtina laiptais į viršų, 
beldžiasi į duris ir “muzikon- 
tams” atneša arbatos. Ir vėl, ir 
vėl ateina juos pagirti, pasiū
lyti ko.

Kitą dieną “profesoriaus” pap 
rašyta, iš geležinkelio stoties ji 
vyksta atvežti jo kelioninę dė
žę. Ji visiškai nenumano, kad 
ten yra didžiulė suma pinigų, 
ką tik “muzikų” išplėšta. Poli
cija stabdo kiekvieną praeivį, 
jieško nusikaltėlių ir pinigų. Ją 
su vežėju praleidžia, bet ji at
simena stotyje palikusi savo il-

niškas dalykas ir Alec Guinness, 
jau anksčiau pasižymėjęs kaip 
charakterių kūrėjas (kardinolo, 
princo, dabar plėšiko), ir čia 
yra geras (netrukus bus paleis
tas filmas, su juo ir Grace Kel
ly, “The Swan”). Tačiau Katie 
Johnson, būkime atviri, yra ge
resnė už jį.

Galima sakyti, ji labai tiko 
vaidmeniui, ar kad vadovybei 
pasisekė teisingą senos moters 
tipą rasti, ar kad buvo geras 
scenarijaus rankrašt's (William 
Rose), ar pagirtina režisūra 
(Alexander Mackendrick), ar 
dar kas, bet žiūrovas prie viso 
to stebės kuprelėn linktelėjusią 
senutę, džiaugsis ja, iš pasiten
kinimo kraipys galvą ir būtinai 
pagalvos, kuri jo pažįstamoji se 
nutė turi tokių šventumo žymių.

Filmas būtinai pamatytinas 
artistams, vaidintojams, labai 
siūlytinas pasižiūrėti rašytojam, 
žurnalistams, dailininkams. Vi
si kiti minėtame kūrinyje jaus 
pasitenkinimo, meniškumo dvel
kimo. Tai kaip ir siūlas prie 
kiekvieno individo sau audžiamo 
kultūrinio kilimo.t

P. S. Filmas matytinas nuo 
pat pradžios. Atėję kitu laiku 
visa susigadinsite! — Alg. G.

Okupuotoje Lietuvoje

▼ M. šikšnys, buvęs Vilniaus 
Lietuvių gimnazijos direkto
rius, daugiau kaip 80 m. am
žiaus pensininkas, gražiai lai
kosi Lietuvoje. Jo vyresnioji 
duktė Marytė buvo išvažiavusi 
į Krokuvą ir karo metu mirė. 
Jaunesnioji duktė Elenutė dir
ba “Tarybinės Moters” redak
cijoje — verčia lietuviškąjį tek 

__ w v „_,stą i lenkų kalbą, nes šis žuma-
gakotį lietsargį, kurį nešiojasi ^as e^na dviem.s kalbomis, šikš-
ne tiek iš reikalo, kiek dėl at
sargumo. Ji vėl važiuoja per po
licijos sargybas atgal į stotį. Be 
grįždama pamato žmogų, ba
rantį arklį. Ji stoja arklio gin
ti, tas šoka, išverčia vaisių ve
žimą, kyla muštynės, ją su ki
tais ir tą vogtų pinigų dėže nu
gabena į policiją. Ją paleidžia ir 
policininkai tą turto pilną dėžę 
jai atveža į namus...

Antroje filmo dalyje netikėtu
mų, intrygų, lengvo ėjimo prie 
užbaigos yra taip pat gausiai. 
Bet ji išeina laimėtoja, ji su vyš
nelėmis, bruknėmis, narcizais iš
puošta skrybėle nueina į polici
ją papasakoti kaip buvo. Pa
miršta ir vėl lietsargį (diena re
to gražumo), bet jo jau neina 
pasiimti, nes visi tie kitų pavog 
ti pinigai liko jai.

“The Ladyk:llers” reklamuo
jama kaip Alec Guinness meno

nio žentas Kruopas dirbo keletą 
metų universitete, buvo prode- 
kanu, katedros vedėju. Jis pa
rašė kandidato disertaciją apie 
Petkevičiaus katekizmo leksiką, 
apgynė ją, bet netrukus pasiro
dė veikalas (Stalino) kalbos 
klausimais, nukreiptas prieš 
Marrą/kurio pirma griežtai bu
vo laikytasi, ir Kruopui kandi
dato laipsnis buvo atimtas. Vė
liaus Kruopas turėjo savo diser 
taciją perdirbti, išmesti iš jos 
visue marizmo likučius ir antrą 
kdrtą ją apgynė, vėl gaudamas 
kandidato laipsnį. Dabar jis dir 
ba tik Lietuvių Kalbos institu
te.

▼ Prof. Zigmas žemaitis, ne

seniai atšventęs 70 m. amžiaus, 
tebegyvena Vilniuje. Jo vyriau
sioji duktė L'udytė mirė 1946 
m. vėžiu. Irena baigia dailės 
mokyklą. Tadas — studijuoja 
politechniką Kaune.

▼ A. a. Mykolo Sleževičiaus 
kūnas iš Kauno kapinių per
keltas į Petrašiūnų kapines. O- 
kupantai žada Kaune likviduoti 
kapines ir dėl to daugelis savo 
artimųjų kūnus perkelia į Pet
rašiūnų kapines. Petrašiūnų ka 
p nėse kartu su M. Sleževičiaus 
kūnu palaidotas ir Vilniuje 
1955 m. sausio 23 d. miręs bro 
lis prof. Kazys Sleževičius. Pet 
rašiūnuose palaidotas ir prieš 
keletą metų Kaune vėžio liga 
miręs prof. Aug. Janulaitis, o 
taipgi prof. Ignas Jonynas.

▼ Petras Vaičiūnas yra Vil
niuje, nuolat serga ir dėl ligos 
visuomenės gyvenime nedaly
vauja. Paskutiniu metu jis kū
rė nuostabiai gražius trumpu
čius eilėraščius, bet jų nespaus
dino. Teatras mėgino atnaujin
ti jo “Patriotus”, dabar jau ge
rokai perdirbtus. Vaičiūnienė 
dar dirba teatre, tik šiuo me
tu serga širdies liga. Kun. Juo

zas Vaičiūnas klebonauja Drus
kininkuose. Rodo dar labai 
daug energijos. Visados giedrai 
nusiteikęs.

▼ Dr. Stasys Matulaitis prie' 
kelias savaites mirė Vilniuje, 
sulaukęs 90 m. amžiaus. Ilgai 
gyvenęs Sonetuose, vos prieš 
kelerius metus tegalėjo grįžti į 
Vilnių ir čia gyveno pensinin
ku savo namelyje Žvėryne, dirb 
damas savo sodelyje ir darže

▼ Prof. Vabalas-Gudaitis,
kaip mums pranešama, “labai 
keistose aplinkybėse mirė” (ar 
— žuvo) praeitą rudenį. Pasku 
tiniu metu jis buvo pensinin
kas, sirgo nervų liga ir tai bu
vo jaučiama iš jo pasikalbėji
mų. Prieš kelerius metus jo 
vienturtis sūnus nuskendo gel
bėdamas skęstanti}.

▼ Bronius Untulis yra Lietu
voje, pensininkas, kartais ver
čia ką nors iš rusų literatūros, 
sirguliuoja. Jo brolis Matas din 
go be žinios berinkdamas tau
tosaką. Broniui nepavyko suras 
ti dargi jo lavono.

▼ Prof. Korsavino duktė, ang 
lų kalbos lektorė, ka'p ir tėvas, 
iš Lietuvos buvo išvežti į ry
tus; tėvas ten mirė, o ji, išbu
vusi 10 metų ištrėmime, grįzj 
ir vėl dėsto universitete.i

▼ Juozas Stankevičius, vy 
riausias Vilniaus diecezijos ku
nigas, žinomas senųjų knygų 
rmkėjas ir mylėtojas, dar tebė
ra gyvas, Lietuvoje.

▼ Prof., Galaunė dirbo Vilnių
je, bet prieš keletą mėnesių išė
jo į pensiją; jo sūnus mirė džio 
va. - . . . -

▼ Prof. VI. Jurgutis, 1945 ▼ A. Venclova gyvena Vilnių
metais grąžintas iš Stutthofo je iš savo kūrybos ir stalininių 
stovyklos į Lietuvą, tebėra gy- premijų, kurių vieną gavo už 
vas, tik visiškai apkurtęs ir nėr Oniegino vertimą, a kitą už sa
ga širdimi.

▼ St. Mutijošaitis (Esmaitis) 
— mirė; jo našlė Janulaitytė- 
Biliūnienė-Matijošaitienė ir jos 
sesuo dr. M. Alseikos našlė — 
gyvena Kaune. Pakarklis yra 
miręs vėžiu.

▼ Pasitvirtina žinios, kad Lie 
tuvoje mirė aktorius Chadara- 
vičius, komp. Gruodis, atšven
tęs 80 m. jubilėjų Bukša, Ben- 
dorius, Vincas Budrevičius.

▼ K. Petrauskas ir Staskevi
čiūtė dainuoja Vilniaus opero
je, bet jie abu labai paseno, jų 
balsai jau nebe tie. Kipras be
rods išėjo dabar ir į konserva
torijos dėstytojus.

▼ Antanas Žmuidzinavičius

tebegyvena Lietuvoje, atšven
tęs 75 m. jubilėjų. Rimša už jį 
jaunesnis 5 metais, bet jau at
rodo gana menkas.

▼ Leonardas Talevičius mirė 
ne Vilniuje, bet šeima surado 
lavoną ir palaidojo šeimos ka
puose.

vo eilėraščius.
▼ Kun. Taškflnas, Vilniaus 

krašto kultūrininkas, klebona
vęs Trakuose, paskutiniu metu, 
berods, klebonauja Naujoje Vii 
nioje.

▼ Kun. Bieliauskas, dainų 
rinkėjas, klebonauja kažkur Vii 
niaus krašte.

▼ Vladimiras Sakevičius dir
ba grožinės literatūros leidyk
loje, lenkų kalbos skyriuje.

▼ Šlapelienė dar kruta; tik 
knygyną jau likdavo.

▼ Ant. Vainiūnaitė-Kuberta-
vičienė — laikosi gerai, tebevai
dina Kauno dramos teatre.

▼ Krutulys Lietuvoje dirba 
muzikos mokykloje, dar labai 
gražiai laikosi.

Mašina išmatuoja žmogaus 

sėkmingumą
Tnž.inerijos psichologas dr. 

Lee Greff, dirbąs Camegie Tech 
nologijos institute, sudarė elek
troninį įtaisą, kurs išmatuoja 
mažas elektros sroves, kurias su 
daro bejudėdamas muskulas. 
Tai išmatuoja žmogaus įsitem
pimą atliekant kokį darbą, iš

ko galima spręsti apie jo sėk
mingumą darbe ir apie stiprumą 
jo pasiryžimo.

VAUGHAN MOVERS
Local and long distance 

Insured
24 hour Service 

YArds 7-3536

NESIRKITE IR NEMIRKITE 
DESPERACIJOJE

Gerkite žalią, šviežią, nevirtą daržovių 
sunką. Naturalfis vitaminai ir mineralai 
pašalina vitaminą trūkumus.
l.engva sustiprėti nuo žalią daržovią sun
kos, kada kiti vaistai yra be pasekmės. 
Pirkite pasižymėjusį elektrinį "julcer”, 
kuris greit, automatiškai Išspaudžia sultis 
per porą sekundžią.
Rašykite į Dept. 1, dėl nemokamos litera
tūros.

DRACHTENBERG Prod. MFG Co.
23000 Harper Avė., St. Clair Sliores, Mich.

We will make your 
draparies

FREE
Select your choice of fabries 

in your own home. Our decorator 
will call on you at your conve- 
nience. No obligations of course

Call TR 4-8930

Evening Claees & Special Sat. and 
Sunday Glasses.

MECHANIOAL DRAFTING 
AND DESIGNING.

TOOL AND DIE DESIGN. 
TOOL MAKING 
DIE MAKERS 

Classes Start June 4.

LASKI INSTITUTE
INTERNATIONAL TRADE 

SCHOOL
1232 Milwaukee Avenue 

Dickens 2-5653

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis) 

Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. parengimams kreiptis į 
muz. BRONIU JONUŠĄ. Tel. PRo 
spect 6-6584.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. RALNfiNAS

8402 S. Falrfield Avė., Chicago M
Tel. HEmlock 4-8037 

(S-člas augštas, durys po kairei, arti 
6S-čios gatvės Ir Califomia Avė.) 

duoda tremtinys prieš karą baigęs
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 et. vai. — privačios.

VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
Tėvų Marijoną Kongregaciją, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus J kunigus. TBval Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis Ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius: 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltfis po PanelSs Švenčiausios vėliava: 
stokite J ,Tėvų Marijonų Kongregaciją; rafly- 
kite novlcių vedėjui. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigėte, klek amžiaus ir koks svei
katos stovis. Laišką siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus Į brolius, kurie 

dirbtų įvairius vienuolijos darbuą mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką kokį amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga. . . „ , , «

Paaukokite savo jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcijato ved6Ju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovi ir užbaigtus mokslus.

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

The Photographer To

LOVELY BRIDES Everywhere

home of 

MODE R N 

photography

Cmm by MsrtAa

PGRTRAITS • CANDIDS
3213 S. Morgan St YArds 7-5858

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. 47th St., Tel. LA 3-9670.

SIUNTINIAI j LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

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

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.
T. KUCZEWSKI & COMPANY

4035 So. Richmond St. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

%

SS

Mes siuhčiame apdraustus siuntinius į LIETUVĄ, Ukraijiną, Rusiją ir 
visus Rytų Europos kraštus. Pradedant 1956 m. didele nuolaida daik
tams, užsakomiems Anglijoje.

J- KAMIENSKI
J A N I Q U E T R A D I M G C0.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EXPORTO FIRMA.

Chicago, III. — 2314 W. Chicago Avė. Tel. BR. 8-6780 
Buffalo, N. Y. — 1162 Broadway. Tel. FI-1272 

Persiuntimo ir muitų mokesčiai apmokami mūsų Įstaigoj. Šeimos 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite | mūsų Įstaigą

dėl Informacijų Ir kalnaraščlų.
Įstaiga atidaryta kasdien pirmad. — šeštad. nuo 12 vai. iki 8 vąl. vak.

oooooooooooooooooooooooooo
BRAŠKIŲ DAIGAI 

(Strawberry Plants) 
SPECIALUS PASIŪLYMAS 

100 Senafor Dunlap braškių 
daigų, tik $1.60, posfpaid. 
Reg. katalogo kaina $2.50 
ANNA NURSERY, Drawer K 

Anna, Illinois

RITE-WAY SEWER CO
Catch basi nu, cleaned, repaired, 

blocked sewers rodded.
Flooded basements pumped and 

prevented.
DAT OR NIGHT SERVICE 

Work guaranteed. Lic.-Bonded.
ALbany 2-9226

AKORDEONO PAMOKOS
Derinimas ir Taisymas

CHIMNEY SERVICE

CHIMNEY LINER 
Stainless Steel 
For Gas Heat

25 Feet Installed 
ONLY $64.60 

Gas Conversion, Complete 
Sheet Metai Installations

NU-WAY HEATING
1548 N. Springfiald Avė.

HUMBOLDT 6-6310

AUDYKLA ĮUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas

1805 Wmt 46 Street
Chicago 9, III

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

Franaa Bitautaa, lietuvis, sako, 
kad nei vienam asmeniui ne
reikia turėti plikės, arba žilus 
plaukus ant galvos.

NEW ERA, privatiška for- 
mula, kurią išdirbėjus vartoja 
per 40 metų. Jis turi sveiką pa- 
kaulį, turi jauno vyro išvaizdos 
plaukus, neturi nei vieno žilo 
plauk*. Daugelis pripažįsta Fra 
no Bitauto teoriją, kad plaukai 
gali alinkti, bet jų vietoj turi 
ataugti nauji. Jeigu nevartosite 
paprasto muilo, tai vartokite 
NEW ERA (Nauja Gadynė) for- 
mula non Detergent Shampoo.

Siųsdami užsakymą, prisiųskit 
$2.00, gausit 8 oz. Liq 
Antrašas:

SPECIALIAI PRADEDANTIEMS
0 Pamokos ............................. $12.00

Su nemokamu pasinaudojimu
akordeonu.

Tiktai susitarus.

JONN BLUMBERG
(Lietuvis)

4107 Archer Avenue, Chicago, III. 

TeL AR 1-8458 arba VI 7-0850

iquid butelį.

Meti LAfayette 
Gamina Juostas, takeltaa,

įves vardinta, gimimo Ir kitą

F. BITAUTAS
302 S. Pearl, Denver, Col.
P. S. Agentai pageidaujami, ap- 
tiekog ir ypatos.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WE$T INN AND

PICNIC GROYE
88rd and WIIIow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (checking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAIN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance

Corporation, Washtngton, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

ETROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tol.: Vlrglnia 7 - 6430

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namas, baldus, automobiliua 

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 COMPANT 
AMERICAN INDEMNITT COMPANT

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANT 

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANT
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 

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

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT
WESTERN CASUALTT & SURETY COMPANT 

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"

O'MAILEV and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

''0<K><XX><X><XK>0<><><X><X>0<>0<><>0<XKXK><X><XKKX><H><><><K>0<><>C>-0-C><KX>0

6TII

K. GASICNAS „X™
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus. 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVEMUE

Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 • 6329
♦•••♦•■•••••••••••••oooeooesoaooeoeeeeeoaooeoooooooooa
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2000 m. nūo Cezario mirties
K. MOCKUS, So. Boston, Mass.

vyko į rytus ir ten žuvo. Pom- 
pėjus, vedęs Cezario dukterį, li
ko Italijoj, o Cezaras išvyko už
kariauti Galijos.

Ten pasireiškė jo kariniai ga
bumai ir iš ten jis planavo savo 
žygį į Romą. Tuo metu galiojo 
įstatymas, kad karo vadai po 
paliaubų turi grįžti į Romą be 
kariuomenės. Pastebėjęs Pom- 
pėjaus planus ir senos'os tvar
kos šalininkų nusistatymą, jis 
to įstatymo nepaklausė ir parė
jo staiga į Italiją su išmiklin
tais ir prie jo prisirišusiais le
gionais.

Pompėjus buvo nepasiruošęs, 
nespėjo sudaryti Italijoj pasi
priešinimo ir bėgo į Graikiją 
Apsitvarkęs Italijoje ir Ispani
joje, Cezaris pavijo Pompėjaus 
kariuomenę Graikijoje ir ten 
sumušė. Pompėjus bėgo į Egip
tą ir ten buvo nužudytas. Ceza
ris- nuvyko į Egiptą ir ten buvo 
žinomoji meilės istorija su Ka
raliene Kleopatra. Egiptas nuo 
to laiko tapo Romos imperijos 
dalimi.

Dar apsitvarkęs su senosios 
tvarkos šalininkais Š. Afrikoje, 
Cezaris 48 m. pr. Kr. grįžo į Ro
mą ir čia per ketveris metus 
įvedė daug ne tik politinių, bet 
ir ūkinių, socialinių reformų. Ne 
viską spėjo įvykdyti, nes seno
sios tvarkos šalininkai nebuvo 
išnykę. Sąmokslininkai jį nudū
rė Pompėjaus statulos papėdėj 
senato posėdžių salėj. Palaido
tas nepaprastai iškilmingai. Są
mokslininkai nepajėgė įsitvirtin
ti Romoj ir bėgo į rytus. Seno
ji tvarka vistiek nebuvo atsta
tyta, o suirutė užtruko, kol ga
lutinai įsigalėjo Cezario įsūny
tas jo dukterėčios (sesers duk
ters) sūnus Gaius Octavius, is
torijoje žinomas Oktaviano, vė
liau imperatoriaus Augusto var 
dais.
Šis t»s iš Cezario charakterio

Yra tikra, kad nežiūrint vals
tybininkui ir ypač karo vadui 
reikalingo griežtumo, Cezaric 
būta gana sentimentalaus žmo- 

ra žinomi trys didžiausi vardai j &aus- Kadangi tai buvo pago- 
politikos ir karo dalykuose. Se-; nybės metas, iš jo negalima 
najai istorijai priklauso du —! l&ukti šiandieninio mūsų mora- 
Aleksandras Makedonietis, vi-l ar eh?e8i° supratimo. Vis-

Vardas ir vaidmuo

Lotyniškai Cezario vardas ra
šomas Caesar, kilęs iš ankstes
nio Caisar ir buvo tariamas 
kaip Kaisar. Lietuviškai dažniau 
šiai sakome ciesorius, bet Šv. 
Rašte išsivertėme Cezariu. Ru-'T 
sai tą vardą susitrumpino į car. 
Vardas tapęs bendriniu žodžiu 
daugelyje kalbų valdovui pava
dinti. Cezaris nenorėjo būti 
“rex”, nes romėnai to titulo 
nemėgo. Jis ir tapęs absoliučiu 
valdovu paliko sau titulą “im- 
perator”. Šis titulas ligi šių die
nų mums reiškia didesnį valdo
vą už karalių.

Daugumoj kalbų septintasis 
metų mėnuo tebenešioja Juliaus 
vardą. O tą vairią tam mėnesiui 
davė Romos senatas, pagerbda
mas ir net sudievindamas jį. 
Virgilius, gyvenęs ir kūręs jau 
Augusto metais, savo poema 
“Aeneis” apdainavo Julių gimi
nę, jieškojo jos kilmės pas grai
kus. Kalendorius, Cezario refor
muotas pagal egiptiečių ir gra;- 
kų patarimus, išsilaikė ligi šių 
dienų, kiek reformuotas popie
žiaus Grigaliaus ir naudoja
mas Vakaruose. Rytuose dar 
daug kur prisilaikoma cezarinio 
kalendoriaus.

Trys didieji karių vardai

Ano meto, kultūra ir civiliza
cija buvo nugabenta tolyn į šiau 
rę, į dabartinę Vakarų Europą, 
Cezario legionų. Jis siekė ana
pus Reino, jis persikėlė per ka
nalą ir užėmė šiandieninę Angli
ją. Taigi nebūta čia eilinič as
mens. Galima pritarti ar nepri
tarti jo atstovautai sistemai ar 
metodams, bet negalima neigti 
jo asmens didelio pajėgumo ir 
ypatingo vaidmens istorijoje. 
Šių metų kovo 15 d. (pagal nau 
ją kalendorių dvi savaiti vė
liau) suėjo du tūkstančiu metų 
nuo to asmens nužudymo Romos 
senate (kovo 15 d. 44 m. prieš 
Kristaus gimimą).

Vakarų pasaulio istorijoje y-

šiandien turime Prancūziją, Bel
giją, Olandiją.

Germanai, su kuriais romėnai 
susidūrė dar prieš Cezarį, ku
riuos jis buvo nusivijęs į kitą 
pusę Reino, tuo metu dar buvo 
mažai organizuoti ir buvo va
dinami bendru žodžiu barbarais. 
Galai iš barbarų greitai išėjo j 
imperijos ramsčius, pasisavin
dami kalbą, eilę papročių ir su
darydami būsimos Vakarų Eu
ropos pagrindą.

Britai laikėsi k'ek stipriau 
bet nuo Cezario laikų per kelis 
šimtus metų buvo Romos valdo
mi. Romai žlugus, ne po ilgo 
jie tapo okupuoti anglo-saksų 
ir su jais susimaišė. Kitiems kon 
tinento germanams vėliau buvo 
lemta likviduoti pačią Cezario 
sukurtą imperiją, bet jos vie
ton jie sukūrė naują, išsilaikiu 
šią bent iš dalies ligi mūsų š'mt- 
mečio.

Cezario biustai randami did
žiuose muzėjuose. Jo vardu 
mokslo ir literatūros veikalai 
nesiliovė radęsi vis nauji, ir var 
gu juos kas pajėgtų suskaityti. 
Sakoma, kad apie Horacijų yra

DDT žmonėms nepakenkė
JAV viešosios sveikatos įstai

gos darė tyrimus — ar neken
kia DDT liekanos ant vaisių, 
kai jų augintojai purkščia so
dus ir daržus tų chemikalų skie
diniu naikindami vabzdžius. Ke
turiolika žmonių kasdien pri
imdavo 200 kartų daugiau DDT, 
negu normaliai jo žmogus gau
na valgydamas juo purkštus 
vaisius. Nerasta jokių ženklų, 
kad DDT jiems pakenktų.
Pataria įvest į madą lazdas

Ortopedijos Gydytojų draugi
ja atkreip'a dėmesį, kad vaikš
tant žmogaus svoris persmar- 
kiai spaudžia tai vieną, tai ki
tą koją. Kada einama su lazda, 
dalis spaudimo yra sulaikoma 
lazdos ir dėl to dr. Walter P. 
Blount, iš Mihvaukės, pataria 
grąžinti paprotį — vaikščoti su 
lazda.

Didelio greičio kamėja
Mokslininkas G. T. Eaton iš

rado Kodak Tyrimų laboratori 
jose naują didelio greičio foto 
grafijos kamerą, kuria galima 
per sekundę nuimti 15,000,000 

Viena nuotraukaparašyta tiek veikalų, jog jų nuotrauk
antraštes surašius išeina didės-' __ /mnnnnnn jpadaroma per 1/10,000,000 dalįnė knyga už visą to autoriaus 
kūrybą. Panašiai bus ir su Ce
zariu, nors š s yra rašęs proza 
ir, palyginamai, daugiau prira
šęs. Tie jo "commentarii” turė
jo ne vien istorinį ar literatūri
nį tikslą. Jie turėjo padėti Ce
zariui iškelti savo vardą romė
nų visuomenėje, ir padėjo.

Literatūros veikalai, labai žy
mių rašytojų rašyti, vaizdavo 
šio vyro veiklą, ir tebevaizduo- 
ja dabar. Turime ne vieną jų 
išsivertę ir į savo kalbą. Atsi
radus k'nematografijos menui, 
daugybė filmų yra sukurta apie 
Cezarį ir vis naujos kuriamos 
pagal turimus istorinius duo
menis ar pagal kokio autoriaus 
sukurtą veikalą.

sekundės. Tokia kamera nau
dinga tiriant cheminius vyks
mus, bombų sprogimus ir tam 
panašiai.

Vandens suradėjas
Dr. Fr. A. Keidel, dirbąs Du 

Pont Inžinerijos laboratorijose, 
išrado įtaisą, kuris taip jautriai 
suranda vandenį ar vandens ga
rus, jog galėtų atžymėti, jei bū
tų tik vienas lašas vandens karti 
bario plote. Tas įtaisas bus nau
dingas pramonėje, kur rėkia 
saugotis drėgmės.

Kur plaukia žuvys?
Kalifornijos ichtiologas (žu

vų specialistas) dr. Charles 
Menlo sugavo 100 žuvų, prie 
kiekvienos prikabino metalinį 
ženklelį ir paleido į okeaną. 
Vėliau viena iš tų žuvų buvo 
pagauta Japonijos pakrantėse.

Antras mokslininkas, taipgi 
Kalifornijoje, taip atžymėjo ei
lę žuvų ir vėliau viena iš jų, 
praslinkus 324 dienoms, buvo 
pagauta kitoje pusėje Ramiojo 
vandenyno už 4,650' mylių. 
Mokslininkai studijuoja žuvų 
kelius, nes augant žmonių skai
čiui žemėje, išsimaitinimui rei
kės daugiau panaudoti vande
nų teikiamą maistą.

Studijavo debesis
Chicagos universiteto meteo

rologijos profesorius Roscoe 
R. Braham ir jo padėjėjas Louis 
J. Battan išstudijavo apie 2,000 
debesų virš Porto Ricos, virš 
Amerikos vidurvakarių ir piet- 
Vakarių. Jie priėjo išvados, kad 
lyti pradeda nuo didelių chemi
nių dalelių, kurios virš okeano 
gali būti iš druskos, o virš sau
sumos — sulfatai iš degimo ar 
kitų procesų. Tos cheminės da
lelės sutelkia debesyje esančą 
drėgmę, išsisklaidžiusią taip ma 
žomis dalelytėmis, jog jų rei
kia iki 10 milionų, kad susida
rytų vienas lietaus lašas.

Tėvų įtaka
Wisconsin universiteto profe

sorius dr. Kranner primena, 
kad sėkmingiausią įtaką vaikų 
auklėjime tėvai turės, kada vai
kai jaus, jog: 1. Tėvai juos my
li, 2. Tėvai jų nori, 3. Tėvai juos 
laiko gerais vaikais.

Romėnai — 200,000 m. 
senumo

Žmonių Peleontologijos insti
tuto specialistai Romoje priėjo 
išvados, kad Romos įkūrimas 
įvyko daug anksčiau, negu gyve 
no tie legendariniai vilkės pienu 
maitinti broliai Romulas ir Rė
mus, nuo kurių Roma prasidė
jusi 753 metais prieš Kristų. 
Turimomis duomenimis romėnų 
protėviai jau prieš 200,000 me
tų medžiojo gyvulius. Apie tai 
susekta betiriant iškasenas Tor-

re in Pietra vietovėje. Tuo lai
ku Romos vietoje dar buvo van 
duo. Ledynams atsitraukus kli
matas buvo žymiai karštesnis.

Naujas dantistų įtaisas

National Bureau of Standarts 
išrado tokį rentgeno (X-ray) 
spindulių aparatą, kuriuo gali
ma vienu kartu nufotografuoti 
visą paciento žiauną bu visais 
dantimis. Filmas dedamas iš 
lauko ir peršviečiamas spindu
liais, einančiais per paciento gal 
vą.

I!

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

5 Telef. — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 $0. WESTERN AVĖ. 1410 $0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108

lės
dėlto įdomu, kad, sakysim, kai 
jam buvo egiptiečių pristatyta 
Pompėjaus nukirsta galva, jis

sai jaunas būdamas išplėtęs sa
vo valstybės ribas ligi tiems lai
kams sunkiai suprantamų ribų 
ir išplatinęs helenizmą, ir Ca- neSalėjo į ją pažiūrėti; kaikas
ius Julius Caesar, įvedęs Romo
je vieno asmens valdžią, nors 
nepanaikinęs formaliai senosios 
ir pasižymėjęs visokeriopais ga
bumais, dėl kurių būta įvairiau
sių tikrų ir netikrų pasakojimų. 
Nemažą savo veiklos. dalį yra 
aprašęs raštuose, kuriuos ligi 
šiol kaip klasikinius tebeskaito- 
me augštesnėse mokyklose

net mano, kad verkė. Susižavė
jęs Kleopatra jis vos neįkliuvo 
ir neprarado ligi tol pasiektų 
laimėjimų.

Yra taip pat žinoma, kad Ce
zaris nesielgė su buvusiais po
litiniais priešininkais taip, kaip 
elgėsi prieš nedaug metų, saky
sim, Sulla. Jis vengė keršto. 
Jis paskelbė amnestijas ir jų lai-

Mūsų era po Kristaus yra da- j*8 ren&ė šventes, jis j:ęš- 
vusi tik vieną panašių gabumų kojo žmonėms darbo ir duonos, 
asmenį — tai Napoleoną Bona-: stengėsi išnaikinti sostinėj val- 
partę. Kauno universitete dir- i datavimą, domėjosi mokslu ir 
bęs ir dabar berods komunistų
jau nukankintas rusas prof. L.
Karsavinas, gabus istorikas, 
paprastai iš tų trijų gabiausiu 
laikydavo Cezarį, nes jis tik vie
nas nepralaimėjęs nė vieno ka
ro, nedaręs stambesnių politi
nių klaidų ir tik perdaug pasi
tikėdamas savo laime žuvęs iš 
pasalų nužudytas.

Parapija Maskvoje
A. McGraw-Hill leidykla pa

leido į rinką naują įdomų vei
kalą “Moscow waffMy Parish”, 
parašytą kun. George Bissonet- 
te, kurs per dvejus metus buvo 
rektoriumi šv. Liudviko katali
kų bažnyčios Maskvoje. Veika
las turi 272 puslapiu, duoda įdo
mių Rusijos gyvenimo vaizdų 
kaip iš pačios Maskvos, taip ir 
iš kelionių į Kievą, Charkovą, 
Centro Aziją, į pietų kurortus. 
Autorius pažymi, kad bolševi
kams nevyksta išrauti tikėjimą 
iš žmon ų širdžių, tačiau cerk
vių ir bažnyčių skaičių Maskvo
je jie yra sumažinę iš 400 (1917 
m.) iki 50, kurios šiuo metu 
turi patenkinti reikalus 6 mi
lionų Maskvos gyventojų.

Apie skrandžio žaizdas
Dr. N. B. Jaffe žurnale “Me- 

dical Times” rašo, kad dažnai 
skrandžio žaizdas gauna atosto
gautojai, kurie nuolat pakelėse 
sustoja užsikąsti dešrelių ir už
sigerti "sodės ’. Tokiais atvejais 
suvalgoma daug nešvaraus mais 
to, su užkretomis, dėl kurių dau

3. Planingas tai pymas 
gerus dividendus.

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 

Taupykite nors dalį.

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

LIGDĖSIO VALANDOJ 
SsskifT

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpnbUc 7-8600 — 7-8801 AutomobHiams vieta

Tisms, kurie syven* kitose miesto dalyse; sausime 
koplyčia arčiau jūsų namų.

visados moka

2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrginla 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAH. Pr

Chartered and Snperrised by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo *-toa ryto iki 6 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-to. vai. ryto iki 8 vai. vak. Seėtad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma.

JOHN F. EIJIIFIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330 34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

menu ir pan.
Iš kitos pusės jis atnešė pa

baigą vadinamosios Romos res
publikos. Valstybė buvo išau
gusi ir senoji tvarka vistiek bu-Įgumo, skrandis nebeįstengia 
vo

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehilI 6-9136

M. CESAS, patyręs auto specialistas

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias
rimas dieną ir nak- fįf visose Chicagos ir

(L Reikale šaukite Roselando dalyse ir

mu*- uojau patarnaujame

Biografiniai bruožai

Kilęs iš neturi ngų patricijų 
Julijų giminės. Jo teta buvo iš
tekėjusi už Mariaus, turėjusio 
svarbų vaidmenį pirmoje pusė
je I šimtm. prieš Kristų. Anks
ti stengėsi prasimušti politikoj, 
susidedamas su tais, kurie rėmė 
si neturtingesniais, bet nenu
traukdamas ryšių ir su turtvo 
liais. Taip jis tapo draugu tur
tuolio Crassus, bu kuriuo sykiu 
turbūt tikrai dalyvavo Katilinos 
sąmoksle, bet vėliau jo išsižadė
jo ir leido Ciceronui likviduoti. 
Tuo metu Romoj populariausias 
asmuo buvo Pompėjus, neturė
jęs Cezario planų. Anie du pri
traukė Pompėjų prie savo planų 
ir sudarė garsųjį pirmą trium
viratą, pasidalindami įtaka irs
tančioje valstybėje. Crassus iš-

reikalinga reformų. Galime 
šiandien būti kokių norime po
litinių pažiūrų, tačiau ano me
to mastu matuodami ir situaci
ją vertindami, turime jam pri
pažinti daug politinės išminties. 
Net ir tas pats Ciceronas, taip 
narsiai savo laiku gynęs senąją 
tvarką su kasmet renkamais 
konsulais ir su tuo susijusias 
nesibaigiančias rietenas bei ko
rupciją, berods, amžiaus pabai
goje turėjo kiek respekto Ceza
riui, kurig jam, kaip ir dauge
liui kitų, laimėjęs nekerš jo.

Jo darbų padariniai
Jo padėti imperijos- pagrin

dai, jo vardas ir titulas liko am 
žiams. Pati Romos imperija, ku
ri po jo užkariavimų ėmė dary
tis dvilypė — rytų ir vakarų — 
išgyveno šimtmečius, sulaukė 
įvairių sukrėtimų ir perdavė 
mums senosios kultūros bei ci
vilizacijos palikimą. Jo užka
riautoji Vakarų Europa nuosta
biai greitai romanizavosi. Tai 
liečia ypač Galiją, kurios vietoj

nugalėti jų kenksmingumo; be 

to — skrandžiui pakenkia per

daug vartojami peraštrūs prie

skoniai.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budseikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ilUIVOJE

Ją galite gauti

“D B A D O F’
2334 So. Onkley Ava. 

CHICAGO 8, ILL.

GU2AUSKŲ
BEVERLT MILLS GRLINYCIA

Geriausios rSISs <181 vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

344S WEHT MRD HTREET 
TeJ. PHuepect 8-0888 Ir PR 8-OSS4

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACIIANKIS (PATCH), Vlce-PreaMent

6819 So. Western Avė. Tol. GRovehilI 6-3745
4

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 Weet 18th STREET TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, M. Tel. OLympic 2-5245 (

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YAjrds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
19821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228 i

m

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. popiet.
Nuo pirmadienio Iki penktadienio atdara vakarais. 

IAHIRINKITE DABAR -—BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

JURGIS F.
3319 8. LITUANICA AVĖ.

RUDMIN
TeL Y Arda 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DL TeL OLympic 2-1003 ,

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

STEPONAS C. LACKAWIC2
2424 W. 6»th STREET REpnMie 7-12131
2314 W. 2Srd PLACE Virgiui. 7-0672,
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LAIŠKAS MOTINAI TREČIOJI “MOTERIS”

A. BERŽIENE

Brangi Motina, šiandieną yra 
pirmasis gegužės mėn. sekma
dienis, saulė išlindusi iš fabrikų 
dūmų šypsosi ir didmiesčio gy
vybei. Rytmetiniai bažnyčių var 
pai skamba. Jų aįdas sklinda 
mano sieloje ir mane apgobia 
šventadieniška, pakili nuotai
ka.

Prisimenu šiandieną Motinos 
dieną ir mano mintis žaibu 
skrodžia žemės erdvę, vandenų 
tolius, peršoka geležines užtva
ras ir taip, sava mintimi aš at
skubu pas Tave, Mama.

Randu Tave besėdinčią ant

nės: vakaro danguje, kalno ke
teroje, jūros bangoj ir ž'ogelio 
šoky...

Žinau, Mama, jei Tu šiandie
ną galėtum pratarti gyvą žodį 
į mane, tuoj pat man apsaky
tum kančias didžias savo ir vi
-sos mūs tautos. Ir visos tautos 
kančių vardu man įsakytum: 
“Gintare, aš, tavo motina, jau 
neužilgo užmerksiu akis ir ma
no gyvenimas bus baigtas... Bet

Pereitą savaitę Chicagą pa
siekė “Moters” 3 nr. Su pusiau 
nauju viršeliu ir naujom spal
vom. Nors ir pirmieji du nume
riai buvo stiprok', tačiau taip 
ir jaučiasi su trečiuoju, kad 
žengiama tvirtu žingsniu ir įsi
stiprinant moteriškose pozicijo
se.

Šis numeris skiriamas trims 
mėnefams: balandžYi-birtželio, 
todėl jame paminėta ir Motinos 
diena ir Tėvo. Vliko pirm. Jo
nas Matulionis rašo apie moti-

tavo motina tėvynė liks?'ken-lnos Mmindamas ElzSs
tės ir lauks tavo pagalbos. Tu",ankulėa paskaitą, įskelta 4 is- 

torines pavyzdingas moterisprivalai tęsti mūsų tautos gy
venimo siūlą būdama ir ten, te

sudegusio namo slenksčio... Ii už vandenų. Savo šeimos ži-

Kruvinų kančių išvarginta močiutė

-motinas: Kęstučio žmoną Biru
tę, Vyt. Didž. žmonos Onos tar 
naitę Mirgą, karžygę kunigaikš 
tienę Gražiną ir paprastą šių 
dienų ūkininkę. “Aguona” savo 
eilėraštį “Motinai” baigia.

O Motina! Tu atidavus viską, 
Paženklinusi Meile savo vaikų

/takus;
Lai Tavo aukos atpildas, kurs 

/amžinas
Išlygina šiuos netikrus kelius.

Tėvo dienos proga rašo Da
nutė Augienė. Iškeldama tėvo, 
kaip Didžiojo Kūrėjp darbo tę
sėjo, teises ir galią, nurodo tė-

tymo klubus ir duoda pavyzdė
lį — trumpą gamtos vaizdeli 
“Persiauras apsiaustas”. Ji tvir 
tina, kad netiesa, jog vaikai ne
nori reikštis, ka'p lietuviai. Jie 
dideli entuziastai, tik prieikime 
prie jų tinkamai. Tik investuo
kime juose kapitalą: laiką ir 
meilę. \

L. Miežinienė pataria kaip su 

įdominti vaikus.

Ona Bačkienė iš Prancūzijos 
rašo apie Pasaulinį motinų są
jūdį (M M M).

Dail. J. Dobkevičiūtės-Paukš- 

tienė įdomus straipsnis apie lie
tuves dailininkes.

Dail. A. Tamošaitienė straips 
ny “Lietuvių moterų tautiniai 
drabužiai visuomet gražūs” ra
šo apie stilių, tautos kūrybą ir 
t.t.

Dr. Marija Arštikaitytė duo
da mediciniškus patarimus apie 
vaikų akis.

S. P. Sulietuvintas “Piršliai 
Belmonte” (iš W. Shakespeare 
“Venecijos pirklys”), Vandos 
Ramunės duotas fragmentas iš 
apysakos “Kainas ir Abelis”, 
Uršulės Gudfienės eilėraštis 

“Dvejopa malda” (iš eilių rin
kinio “Žaibai”), Birutės Pfike- 
levičiūtės eilėraštis iš skyriaus 
“Karo pasakos”, “Metūgės” rin 
kinio, Onutės Bernotaitės “Me-

Pasilikusiai Motinai
O, motina, tas brangus vardas,
Pasauly skirtas tau vienai.
Vėjo sparnais teskrenda aidas,
Kai lūpos taria jį šventai.

Kai širdis verkia pasiilgus,
Jausmai nerimsta manyje. ..
Ir skruoste ašara sustingus,
Kas gi paguos ,ramins tave 1. .

Žinau, kad dienos tau apkartę.
Savoji žemė, ne sava. ..
Ir nieks senatvėje nelanko,
Toli, toli. . . tavo dukra.

Tu, kai Madona man šventoji,
Visoj manoj buity j esi!
Širdy, dar vaizdą tą nešioju,
Kai mane ma&ą mokini.

Ir poterių, ir padorumo,
Ir meilės kraštui, ir žmonėms.
O, Viešpatie, kiek tai kantrumo —
Pas motinas vaikams saviems.

Ir nors gyvenimas man dygiais klotas, 
Keliauti juo aš pajėgiu,
Nes ir sapne ir dangaus pilotuos,
Tave, motule, vis regiu!

Skubiai artėdama, seku Tave: diny privalai saugoti savo kal- 
Tavo žvilgsnis į rytus — šiur- bą, savus papročius, gerbti mū- 
pus ir klaikus, ten toli — Ka-, sų tautos tradicijas. Ateities 
zakstano Tyrumoje Tavo sūnūs kartai tu privalai perduoti vi- 
neša savo ir visos mūs tautos sa tai, ką esi gavusi iš manęs 
nedalią... ir iš mūsų mot'.nos tėvynės —

Žvilgsnis vakarų — ilgesy Lietuvos- Priešingai, tu lietuvei 
didžiam paskendęs, ten aš ir,motinai užtrauksi ateities kar- 
keli kiti Tavo vaikai, einame pažeminimą ir gėdą. Tai ma- 
svetimu, grubiu išeivijos keliu... Į n.° *r tautos testamentas tau, 

Priartėjusi prie Tavęs, puo- į tinkleliai, tada_ gamta pavasa- 
lu Tau į glėbį, buč’uoju Tavo, 0 Pasak^ sekė... Mišku einant 
kaulėtas rankas, varstančias ro SeSntė užkukavo ir aš greit 
žančių. Rankomis siekiu Tavo'prašiau Tavęs Pini^< kad 
veidą ir mano pirštai užkliūna j ^tei Salėčiau pinigų žvangėji- 
Tavo veido raukšlėse, skęsta a-į mu atsakyti, • kad visus nie
kių dauboje ir visai neužčiuo-itus P’n^nSa būčiau, ar meni, 
pia blakstienų, — j'e didžias Mamute, tai?
kančias, ilgesio ir vienatvės ne
dalios ašarų, yra seniai išplau-

vo privilegijas ir pareigas. Rim tai po metų”... ir “Nerūpestis” 
tai, santūriai ir k ruopščiai iš- paįvairina ir taip jau įdomų žur 

u ąą i i .i nalą.
Žurnalas gausiai įliustruotas. 

Gerame blizgančiame popieriu
je klišės ryškios ir “nenaujokiš- 
kos”. Įdomūs įvairūs skyreliai: 
Mergaičių kertelė, Literatūra ir 
auklėjimas, Lįetuvės plačiame 
pasaulyje, Mūsų moterys, Ap
žvalga, Pašto, dėžutė, Mados, 
Filmas, šeimininkėms ir k'.t.

Redaktorė Stasė Prapuoleny- 
tė rodo puikų sugebėjimą iš
vesti “Moterį” į rimtą, tvirtą. 
Savystovų moterų žurnalą vi
soms moterims, nežiūrint pa
žiūrų skirtumo.

Pagelbininkės administrato
rės Bronė Pabedinskienė ir Ka- 
Zė Juozapavičienė yra puikios 
talkininkės, tik gal tektų pagei
dauti, kad prenumeratorės maž 
daug apie tą patį laiką visos 
gautų naują numerį. S. L.

gvildena tėvų vaidmenį l'etuvy- 
bės išlaikymo darbe.

Danutė Lipčiūtė eilėraštyje 
“Tėvui” pabaigoje sako:

Piktai įsupę dienos į nežinią vis 
/bloškia...

Būk švyturys, o Tėve, būk kel
rodis audroj.

Būk šiluma ir užvėja, jauku- 
/mas paskolintų namų,

Pažerk č'a sėtuvę anų jaunys
tės vakarų,

Tegul jie saulėmis pabus atvė
rusioj troboj. 

Dr. Ag. Šidlauskaitė rašo psi
chologinės konsultacijos biurų
reikalu.

Dr. Marija Žilinskienė straip 
snyje “Vaizdus skaitymas na
mie” išsamiai sprendžia apie 
vaiko kalbą, meilės galią, skai-

1956 m. Amerikos, motina
Jane Maxwell Pritchard, 67 

metų, Detroito našlė, auginan
ti 17 ne savo mergaičių, buvo 
išrinkta 1956 metų Amerikietė 
motina. Ją išrinko Amerikos 
Motinų komiteto jury komisija.
Jane Pritchard buvo atvąizduo- 
ta, kaip moters pavyzdys, išau
ginusi 45 vaikus, iš kurių tik 
vieną ji pagimdė. Kiti gi, dešim
tis iš jų buvo įsūnyti, o 34 mer
gaitės atėjo į jos namus iš Det
roito Jaunuolių Pataisų namų.
17 mergaičių, gyvenančių su ja 
dabar, yra iš to 34 mergaičių 
būrio.

J. Pritchard ištekėjo būdama 
19 metų amžiaus. Pirmas kūdi
kis mirė vaikystėje. Gydyto- turinčio savo saloną už kelių 
jams duodant maža vilties be-1 namų.
sulaukti kito kūdikio, pradėjo. Besivaikydamas to paties ši-

Paryžiaus mados
Visokie kraštutinumai mado

se dažn ausiai kyla iš Pary
žiaus. Štai, ir dabar pasirodė 
siauriausia vakarinė ligi žemės 
suknelė, vadinama “pirštinė- 
makštis”, kokios ir ParyžJus 
dar nebuvo matęs... Sukurta o- 
d»os ir žamšo specialisto Ame- 
ryllis, šis naujasis rūbas yra

Iš moterų pasaulio
* A.LR.K. Moterų sąjungos 

centro pirmininkė Julia Mack 
ir vicepirmininkė Genovaitė Ka- 
neb, abi iš VVorchester, Mass. 
gegužės 5 d. atskrido į Chica
gą dalyvauti centro valdybos 
posėdyje pas Marijoną Vaičiū
nienę, Ciccroje, III. čia pasisve
čiavo porą dienų.

* Lietuvių komitetas prie 
Immigrants Protective League, 
kuriame yra Juzė Daųžvardie- 
nė, Nora Gugienė, J. Massie ir 
kitos, gegužės 8 d., buvo pa
kviestos dalyvauti Immigr. 
Prot. League suruoštuose pie
tuose, kuriame kalbėjo žymus 
industrialistas Pierre S. Du 
Pont III, pirmininkas Infgra
cijos muzėjaus statybos komi
teto. Imm. Prot. League dabuo- 
jasi advokatė lietuvaitė Helen 
Jerry.

* Chicago Woman’s, seniau
sias amerikiečių moterų Chica- 
goje klubas, gyvuojąs per 100 
metų, daug pasidarbavęs Chica- 
gos miesto gyvenimo pagerini
me, kaip antai: Michigan eže
ro pakraščio išgražinime ir kit., 
pereitą savaitę surengė konsu- 
lėms ir konsulų žmonoms Tarp 
tautinę dieną. Garbės viešnio
mis buvo keturios kalbėtojos, 
tikros- konsulės arba vicekon- 
sulės: prancūzų konsule panelė 
J. Bertrand, Paragvajaus vice
konsule ponia Maria Cabrera de 
Adler, Britanijos prokonsule 
panelė E. Tumer ir Vokietijos 
komercijos attache dr. Hilde 
Breitner. Jos pasakojasi, kaip 
pateko į konsularinę tarnybą, 
apie 3avo darbą, kiek moterų 
yra konsularinėje tarnyboje irpadarytas iš * doblis” — pasau

lyje švelniausios odos. Prieina- t~t. JAV turi daugiausia mote-
ma įvairiausiuose pasteliniuose 
atspalviuose, užbagta suknelė 
aptempia figūrą.

Vienas Paryžiaus biznierius 
gi užsisakė vakarinį švarką iš 
sidabriniai pilko žamšo iš A- 

maryllio konkurento Hermes,

Raudonieji prieš redaktorę
Grafienė Judith Listowel, ku- Kas savaitę jis parašydavo laiš- 

ri rašydavo NCWC naujienų j ką motinai, kurį jam pasiųsda- 
agentūrai apie Rytų Europos vo maisto siuntinius.

įsūnyti. 1928 m. visdėlto gimė 
sūnus Dale. Viena svetima mo
teris mirdama pal'ko jai augin
ti savo penketą vaikų. Ji įsū
nijo vaikus iširusių šeimų ir dvy 
nukų porą. Visoms savo įduk
rintoms mergaitėms ji iškelda
vo vestuves savo namuose.

J. Pritchard buvo aktyvi ir 
visuomeniniame gyvenime.

Kvepiančios telegramos 
rytdienai

Telegramos, siunčiamos mo
tinoms Motinos dieną, rytoj, 
bus iškvėpintos gvazdikų kve
palais, pranešė šiomis dienomis 
Western Union telegrafo kom
panija. Sveikinimo telegramos 
bus išpuoštos su raudonais 
gvazdikais ir plevėsuojančiais 
mėlynais kaspinais.

mislo, žymiausias madų kūrė
jas Pierre Cardin panaudojo 
auksinės spalvos “doblin” pas
kutinės mados vakariniam švar 
kui ir smokingo kaklaraišč.u/

nj — apie 50 konsulių ir.vice- 
konsulių visame pasaulyje, ne
skaitant ambasadorių. Prancū
zijoje gi pirmoji konsulė mote
ris tik prieš penketą metų ga
vo tarnybą. Susirinkimui buvo 
pristatyta Juzė Daužvardienė, 
Lietuvos konsulo žmona, ir pri
minta jos šiame klube anksčiau 
skaitytą paskaita apie Lietuvą, 
pakviečiant ją ateityje vėl skai 
tyti paskaitą.

* Sol. Irena Kaledinskaitė

dainuos L'etuvių Vaizbos rūmų 
bankete gegužės 20 d., sekma-

užsisakiusiam ultra moderniam ^ienį, Mismarck viešbutyje.
aktoriui Jean Marais.

Fontebrando nuotaka
Sienoje, Italijoje, balandžio 

30 d. buvo didelės iškilmės, mi
nint Šv. Kotrynos dieną jos gim 
tajame mieste. Diena buvo ap
vainikuota naujosios operos 
“Fontebrando nuotaka” premje
ra. Kompozitorės Ritos Selvag- 
gi sukomponuotoje operoje vaiz 
duojamas gyvenimas šventosios 
Kotrynos, kuri yra Italijos pat-

* Teodora Kusas ir Sofija 
Kevelienė išvyko į Hartford, 
Mich., daliyvauti giminaitės 
Aleksandros Zaikauskaitės lai
dotuvėse.

Praktiški patarimai
Pailginus augančiai dukrytei 

suknelę,, norint užmaskuoti bu
vusį užlenkimą, geriausia toje 
vietoje išsiuvinėti kokią zigza
ginę liniją ar ka nors panašaus.

Bee'nant mums upės pakraš
čiu tu pastebėjai prie kranto

ti... Mama, Mamute, ar jauti riglauduąias neužmirštuoles
mano lūpas, rankas, ar jauti 
mane savo glėby?!...

Mama, sujunkime savo min
tis ir bent valandėlei sugrįžki
me į laimės kupinus laikus, kiek 
pailsėti, dvasioje atsigauti. 
Duok ranką, einame prie upės, 
pievos išmintu takeliu, šimtus 
kartų mūs eitų, e'name pažie- 
dauti į saulės nužertus laukus, 
aš jų taip pasiilgau, visa sie
los gelme!

Mama, ar meni, kai senelė, 
Tu ir aš, vieną ankstyvą rytą 
ėjom šiuo pat taku j bažnyčią? 
Saulė tada dar tik kilo pro miš 
ko medžių viršūnes, jos sp'n- 
duliai žaidė pievos rasoje, o miš 
ko pašlaitėje, ramunių stiebuo
se ir žolės viršūnėlėse dar su
posi melsvi lengvo nakties rūko 
se spindi Dievo galybė ir Jo 
grožis?” Tu atsakei: “Taip, ži
noma”... Ir nuo tada aš jieško- 
jau Dievo grožio ir Jo buvei-

ir pašaukei mane: “Gintare, 
Gintarėle, štai žiūrėk, kokios 
puikios neužmirštuolės!” Ir t'k 
rai, iš po rasos taip viliojančai 
šypsojosi jų žiedeliai, ir aš tuoj 
smukau žemyn pakrante. Tu 
prilaikei mane, o aš skynau 
juos. Mudvi abi grožėjomės žie 
dais, senelė kalbėdama rožančių 
buvo nutolusi taku pirmyn. Ir 
šiandieną dar skamba man Ta
vo žodžai: “šiuose žiedeliuose 
sp'ndi Dievo grožis". Aš tada 
septynmetė Tavo dukrelė pa
klausiau Tavęs: “Ar ir lapeliuo 
Letuvos laukų dukra”.

Grace Kelly motina
Popiežius Pijus XII priėmė 

specialioje audiencijoje Marga- 
retą Kelly, motiną Monaco prin
cesės Grace. Ją lydėję jos vy
riausioji duktė Peggy Davia.

politiką, uždarė savo prieško- 
munistinį žurnalą “Rytų Euro
pa ir Sovietų Rusija” Londone 
1954 m., kad išgelbėtų sūnėną, 
laikomą raudonojoje Vengrijoje. 
Tik šiomis dienom s visa tai iš
ėjo viešumon.

Vengrijos ambasados oficia
lūs pareigūnai reikalavo jos ar
ba uždaryti žurnalą, arba, jos 
sūnėnas Peter Marffy-Mantua
no niekados nebus išleistas pas 
savo tė,rus į .Angliją. Grafienė 
Listowel nusileido ;ų re'kalavi- 
mams 1954 m. spalio 1 d., o ber 
niukui tik dabar leidžiama iš
vykti iš Vengrijos.

Petro motina, grafienė Mar- 
-git Marffy-Mantuano, papasa
kojo Londono spaudos konferen 
cijoje, kad jos sesuo, minimoji 
redaktorė, pas untė telegramą 
Chruščiovui, nesen:.ai vizitavu
siam An’liią, maldaudama jo 
padėti laimėti berniuko laisvę.

Petras liko Vengrijoje, kai jo 
tėvas Temas pabėgo iŠ 3avo 
krašto 1948 m. Berniukas, da
bar 12 metų amžiaus, yra in
validas.

Petras gyveno kaime su se
neliais, kurie abu mirė pereitą

Tik prieš rusų “dvynukų val
dovų” atvykimą į Britaniją, 
vengrų vyriausybė davė vizą 
Petrui. Vyriausybės nutarimas 
buvo pasiektas lygiai po dviejų 
dienų, kai britų spaudoje buvo 
plačiai išpopularintas berniuko 
reikalas ir prieš tai, kai parla
mente buvo paskirtos diskusi
jos jo reikalu.

Plačiai tikima, kad tokios 
diskusijos Žemuose rūmuose 
pastatytų labai į keblą padėtį 
sovietų valdovus per jų oficialų 
vizitą šiame krašte. Todėl taip 
skubiai ir išleido berniuką.

Už padorų redimąsi

Kanadoje, Quebeco provinci
joje, buvo paskelbtas laiškas, 
raginąs kovoti su nepadoriu ap- 
sirėdymu tiek moterų, tiek yvrų 
tarpe.

Laiškas pasirašytas Quebeoo 
vyskupo Charles O. Garant, 
skambėjo sekančiai: “Krikščio- 
n Akoji dorybė ir žmogiškasis 
kuklumas yra skandalingai nu
žeminti plačiai pasklidusiu ne
padoriu rėdymus!, ir ne vien tik
tai paplūdimy ar užmiesčiuose

PASfeUTINIS JOS FILMAS?

Grace Kelly ir Frank Sinatra repetuoja duetą “Esi sensacinga", 
kurį jie dainuoja, kartu stebint direktoriui Charles Walters, 
greit pasirodysiančiame M-G-M filme “Augštoji visuomenė” 
High Society), kuriame dalyvauja ir Bing Crosby. Manoma, 
kad tuo filmu baigsis Akademijos premiją laimėjusios aktorės 
Grace Kelly filmų karjera, jai tapua Monaco princese,

Iš rankšluosčio padarytas 

ronė. Opera buvo transliuojama žiurstas yra labai praktiškas ir 
per visą kraštą. I piaunasi labai lengvai. Paėmus

linksmų spalvų rankšluostį, jo 
vieną kraštą užlenkti ir atsiūti 
1 colio platumo. Įverti kaspiną 
ar virvelę. Į tokį žiurstą gera 
nusišluostyti nuolat virtuvėje 
plaunamas rankas.

Plaunamo aksomo rūbai, 
prieš dedant į mašiną plovimui, 

, išverč'ami į blogą pusę. Tada 
I neprisikabins jokie bereikalin
gi pūkeliai.

Rašalo dėmes išarti iš plau
namų drabužių patartina pir
miausia su muilu ir vandeniu. 
Jei nepavyktų išimti, tada įtrin
ti dėmėtas vietas glicerinu. Ta
da plauti karštame muilo van
deny ir gerai perskalauti.

Perkant naujus namus įsidė
mėk — jieškok šių pagrindinių 
dalykų: daug vietos įvairiems 
sudėjimams, didžiausios gyve
namos vietos šeimai, geros izo
liacijos, geros, nedegamos me
džiagos virtuvėje ir voniose.

Lietiniai apsiaustai, tamsiai 
mėlynos spalvos odos, buvo ro
domi Paryžiaus kolekcijose. E- 
legantiška ir neperšlampama.

Vida Vainauskienė

bei vasarvietėse, bet net did- 
vasarą. Vaikas liko su buvusia m esčių ir kaimų gatvėse, pri- 
šeimos tarnaite. i vačiose ir viešose vietose ir net-

Jam teko eiti net elgetauti. J gi dažnai Dieve namuose”i

A

Salotos pavasarį
Sveikos ir skanios salotos y- 

ra padarytos iš obuolio, salieroa 
ir datulių, sumanius su majo
nezu.


