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KAS YRA PIRMOJO LIETUVIŠKO 

KATALIKŲ GIESMYNO AUTORIUS?
J. VAIŠNORA, Italija

Jėzuitai, pakviesti į Lietuvą 
kovoti su protestantizmu, savo 
veikloje turėjo griebtis tokių 
pat priemonių, kokias vartojo 
protestantai savo mokslui skleis 
ti. Tarp kita ko, reformacijos 
sąjūdis išjudino liaudies giedo
jimą. Stengdamiesi įtraukti pla
tesnes liaudies mases į dalyva
vimą pamaldose, protestantai 
vertė lotyniškus, vokiškus ir 

’ lenkiškus giesmių tekstus į lie
tuvių kalbą. Taip Mažvydas 
paskelbė visą eilę lietuviškų 
giesmių, kurios buvo imtos ar
ba ištisai iš katalikų, arba pa
taisytos ir pritaikytos protes
tantų mokslui.

i kolegijos rektorium, o vėliau,. Juozas Almis Jūragis 
Akademiją vėl atidarius, jos' 
rektorium 1651-1660 m. Prieš 
savo mirtį paskutinius metus 
buvo Polocko kolegijos rekto
rius. Mirė 1676 mpareklamuoti naująjį neofitą, jo, 

vardą padėjo po 1646 m. gies-i Kojalavičiai ir lietuviu kalba

Protestantų pastangos liau
dies giedojimų srityje buvo pa 
sektos ir jėzuitų, ir panaudotos 
kaip sėkminga priemonė tikėji
mui aiškinti ir palaikyti. No
rint paveikti ir laimėti liaudį, 
reikėjo į ją eiti su giesme. Mi
sijų metu. jėzuitai ne tik lietu
viškai pamokslus sakė, bet ir 
mokydavo žmones lietuviškai 
giedoti. Pvz. jėzuitas Jokūbas 
Lavinskis, 1583 m. rudenį ve
dęs misijas Žemaitkiemyje ir 
paskui aprašęs to krašto gy
venimą ir sav0 veiklą, mini, 
kad kaimo laudį mokęs giedo
ti. Lietuvių kalba sakęs pamoks 
lūs kitas jėzuitas — Jonas Gru
ževskis 1646 m., kaip jo biogra
fas S. Rostovskis sako, “kad 
vaikai lengviau išlaikytų atmin
tyje katechetinį pamokymą, su
dėjo giesmę... ir rūpinosi, kad 
ji liaudžiai gatvėse ir turgavie
tėse būtų giedama”. Jėzuitas 
Jokūbas Paškevičius (m. 1657), 
būdamas misininku Latvijoje ir 
Žemaitijoje, sudėjęs lietuviškų 
giesmių apie Kristaus gyveni
mo paslaptis, apie švč. Mariją 
ir mokęs .kaimiečius tas gies
mes giedoti.

Be jėzuitų paruošiamų lietu
viškų giesmių, giedojimui galė
jo pasitarnauti ir kaikurios 
Mažvydo gamintos giesmės, ku
rias tasai buvo paėmęs iš ka
talikų.
Merkelio Giedraičio pastangos

Uolus lietuviškosios giesmės 
skatintojas ir palaikytojas bu
vo Žemaičių vyskupas Merkelis 
Giedraitis. Jis rūpinosi, kad per 
procesijas būtų giedamos lietu
viškos giesmės. Neatsiliko ir 
įvairios brolijos, kurių nariai 
turėjo mokytis giedoti. Tačiau 
jėzuitams tenka garbė būti pir
mojo lietuviško katalikų gies
myno leidėjais. Pirmasis gies
mynas yra 1646 m. Saliamo Mo 
zerkos Slavočinskio vardu iš
spausdintas antrašte: “Giesmes 
Tikieimuy Katholickam pridia- 
rancias”. Giesmynas yra dedi
kuotas Žemaičių vyskupui Jur
giui Tiškevičiui. Dedikacijoje 
Slavočinskis pasisako esąs “Cel- 
situdinis Tuae dievotissimus et 
alumnus dioecesanus Samogi- 
tiae” (Jūsų Malonybės atsida
vęs pavaldinys ir Žemaičių vys
kupijos auklėtinis). Drauge jis 
pasisako esąs “Ph'losophiae ra- 
tionalis in Alma Academia Vil- 
nensi Societatis lesu avditor” 
(Vilniaus Jėzaus Draugijos aka 
dėmi jos filosofijos studentas).

Kadangi Slovačinskis buvo 
gimęs 1624 m., tai giesmyno iš- 
leidimo laiku jis turėjo tik 22 
metus amžiaus, buvo dar tik fi
losofijos studentas, taigi dar 
perjaunas, kad galėtų pats sa
varankiškai ką nors lietuviškai 
parašyti, nors pats buvo tik
ras lietuvis, kilęs iš Žemaičių 
vyskupijos. Jis neseniai buvo 
perėjęs iš reformatų į katalikus. 
Visai tad teisingai prof. Ve. Bir 
žiška (Senųjų lietuviškų knygų 
istorija, I, 190 p.) pastebi, kad 
jis nesąs giesmyno tikrasis au
torius; tik jėzuitai, norėdami

mynu. Taigi pats giesmynas y- 
ra ne Slovačinskio, bet jėzuitų 
darbas.

Kyla klausimas — kieno ? Tas 
pats Ve. Biržiška spėja, kad tai 
būsiąs darbas jėzuito Jono Jak- 
navičiaus (1589-1668), kuriam 
priskiriamos Prano Šrubausko 
(1621-1680) giesmyne “Balsas 
Širdies” įdėtos dvi istorinės 
giesmės: “Giesme Ciesu Praė
jusiu Lietuwoj” ir “Giesme Cie
su Nepakaju”, kuriose aprašyti 
1663-1667 ir 1655-1662 metų 
įvykiai. Tų įvykių metu Jakna- 
vičius gyveno Vilniuje ir savo 
akimis matė maskolių žiauru
mus, kurie aprašyti anose gies
mėse. Ve. Biržiška tačiau nėra 
pilnai tikras savo teigimu (nes 
tam nėra jokių istorinių šalti-

Ant. Mončys Malda
Skulptūra, laimėjusi premiją religi

nio meno parodoje Vliieagoje

nių): jis “Lietuvių rašytojų Ka 
lendoriuje” (11 p.) spėlioja, kad 
Slavočinskio giesmynas galėjęs 
būti parašytas ir kitų (ne tik 
Jaknavičiaus jėzuitų, rašiusių 
lietuvių kalba. Taip jų Ve. Bir
žiška sumini ir tris brolius Ko- 
jalavičius.

Reikšmingas priešas

Besidomėdamas šiuo klausi
mu ir bevartydamas S. Estrei- 
cherio “Bibliografija Polska” 
28 tomą, kur paduotas Slavočins 
kio giesmyno aprašymas (228 
p.), radau pastabą, kad apra
šomasis egzempliorius, kuris 
yra Poznaniaus Towarzystwo 
Przyjaciol Nauk bibliotekoje, 
turįs "na dole wspolczesny do-

Savo raštus iš pasaulinės ir 
bąžnytinės retorikos, pamoks
lus, panegyrikas, Mikalojaus 
Lancickio gyvenimą ir Tacito 
vertimą Kaz. Kojalavič us iš
spausdino lotynų ir lenkų kal
bomis. Nors lietuviškų raštų 
Kojalavičiai nėra palikę, tačiau 
iš to negalima daryti išvados, 
kad jie nebūtų mokėję ir lietu
vių kalbos. Jėzu'tai net svetim
taučiai (ispanai, italai, vokie
čiai ir iš pradžios lenkai) sten
gėsi išmokti lietuviškai, kad 
galėtų sėkm'ngiau apaštalauti 
Lietuvoje. Jiems lietuvių kalba 
buvo reikalinga ne tik liaudies 
misijoms, bet ir savo pastora
cijai Vilniuje, kur jie sakė sos
tinės bažnyčiose pamokslus lie
tuviškai. Lietuvių kalba jėzuitų 
darbui buvo būtinai reikalinga, 
tad reikia manyti, kad jos juo 
labiau nesikratė tie, kurie buvo 
Lietuvoje gimę ir augę. Visi 
trys Kojalavičiai savo savo raš
tus skyrė ne liaudžiai, o šviesuo 
menei, kuri tada jau kalbėjo 
tik lenkiškai ir lengvai skaitė 
lotyniškai. Kas buvo skirta liau 
džiai, tą jėzuitai gamino lietu
vių kalba. Ne kam kitam buvo 
skirtas ir pirmasis liet. katali
kų giesmynas.

Giesmių autoriai
Kita vertus Slovačinskio var

du išleistame giesmyne pačios 
giesmės nėra vieno asmens pa
rašytos ar išverstos. Giesmy
nas paprastai yra įvairių ne vie
no autoriaus giesmių rinkinys. 
Toks yra ir Mažvydo giesmy
nas, kur be vienos kitos jo pa
ties giesmės, randame visą eilę 
kitų autorių: Rapalionį, Kulvie
tį, Zablockį, Jamontą, Radūnio- 
nį, Vilentą, Šeduikionį, Gedkan- 
tą ir kitus. Panašiai ir Slova- 
činsk'o giesmyne yra surinkta 
tai, ką atskiri jėzuitai iki tol 
buvo parašę ar išvertę lietuviš
kai: Lavinskis, Gruževskis, Paš
kevičius, Komperskis, Jaknavi- 
čius, Sarbievskis ir kiti. Tuo 
laiku buvo vienas kitas ir ne 
jėzuitų, kurie rašinėjo lietuviš
kus eilėraščius ir giesmes, pvz. 
kun. Petras Tarvainis (1580 
-1642) Šiaulių klebonas, kuris 
dar būdamas Vilniaus akademi
jos studentu parašė lotynišką 
eilėraštį šv. Kazimiero garbei, o 
1634 Šiaulių bažnyčios pašventį 
nimo proga — lietuvišką eilė
raštį.

Pribrendęs reikalas

Jėzuitai matė, kad jau buvo 
pribrendęs reikalas duoti Lietu
vos liaudžiai ne vieną kitą gies
mę, bet ištisą giesmyną. Tų gies

.pisek: Labor Casim. Kojalo- ■ mįų atskiri asmenys buvo pa-
O T ” „ .. .wicz S. J.” (apačioje -ano meto 

prierašas: Darbas Kazim. Ko- 
jalovičiaus S. J.). Šis prierašas 
ar tik nebus raktas atspėti, kas 
yra tikrasis ano Slovačinskio 
giesmyno autorius-redaktorius. 
Asmuo (greičiausiai kuris nors 
jėzuitas), turėjęs savo rankose 
aną giesmyno egzempliorių, ge
rai žinojo, kieno tai yra darbas 
ir tą savo žinią fiksavo turima
me egzemplioriuje ranka įrašy
tu prierašu. Tuo būdu pasitvir
tintų spėjimas, kad Slovačins
kis nėra t'krasis giesmyno au
torius. Bet ar juo galėjo būti 
Kazimieras Kajalavičius?

Apie vidurinį iš trijų brolių 
jėzuitų Kojalavičių — Kazimie
rą žinome, kad jis buvo gimęs 
1617 m. Kaune, 1634 m. įsto
jęs į Jėzaus draugiją, įsigijęs 
teologijos, filosofijcg ir laisvų
jų mokslų doktoratus, Vilniaus 
akademijoje dėstęs literatūrą, 
filosofiją ir teologiją. Kai Aka
demija dėl karo buvo kurį lai
ką uždaryta, Kazimieras Koja- 
lavičius tapo Vilniaus jėzuitu

gaminę, jas nuorašuose pasklei 
dę, žmones giedoti pamokę, bet 
to buvo permaža. Sustiprėjęs re 
lig nis gyvenimas reikalavo duo 
ti žmonėms į rankas ištisą gies
myną, kuriame jie rastų tiek 
jiems žinomas giesmes, tiek ir 
visai naujas. Iš kitos pusės bu
vo gyvas reikalas atsverti pro
testantų giesmynus, kurių iki 
XVII a. pirmosios pusės buvo 
pasirodę jau keletas. Be Maž
vydo giesmyno, išleisto 1566 ir 
1570 m., kur buvo įdėtos 135 
giesmės, ir pakartota nauja lai 
da (paruošta Bretkūno) 1589 
m., Jonas Bretkūnas 1589 išlei
do “Giesmes Duchaunas” ir 
“Kancionalą”, su 93 giesmėmis, 
Lozorius Zengštokas 1612 
“Giesmes Krikščioniškas ir Du- 
chauniškas” su 151 giesme. Be

Išvežtam broliui
Seni klevai. Dangus, spindįs malone. 
Laukuos daina pribręstančių rugių.
Sodyba išdidi žavių kalnelių klony —
Tave, o broli, jos kieme tegiu.

Čia augai tu. Veržeisi laimės rytan,
Kaip augštin veržiasi viršūnėmis klevai.
Bet sunkūs pančiai tau ant rankų krito,
Lyg jaunas sakalas į narvą pakliuvai. ..

Kai vežė iš namų, prie kelio pasukimo 
ttūpintojėlis liūdnas laimino tave.
Prie vartų motina nuo ašarų užkimo,
Palūžo sielvartu, skausmu ir senatve.

* ih
Keliavo skausmas nuo ežios į ežią,
Užtvino kaimas šermenų rauda,
Kai iš gimtosios žemės brolius vežė,
Kurion sugrįžti gal jau niekada...------

Laukų daina staiga šiurpiai nutilo,
Bičių netraukė žydinti lanka. —
Nelaimės siaubas ant namų pakilo 
Tarsi šiurpi, grasinanti ranka.

Žiauri ranka dar spaudžia ten užveržus 
Sodybą seną, kur klevai žali,
Ir pro svyruoklius lauko galo beržus 
Dar nesušvinta laisvės spindulys.

Ar grįšim, broli, dalią iškentėję,
Nors bent numirt ties tėviškės slenksčiu? — 
Ten mūsų protėviai kartų kartom praėin 
Tenai pradžia jautimų ir minčių .

tik protestantai lietuviškų gies
mių turėjo pakankamai ir jos 
per protestantų dvasiškius ga
lėjo paplisti ir Didž. Lietuvoje.

Jėzuitai siekdami to paties 
tikslo Lietuvoje, galėjo pasida
linti atskirais darbo barais ir 
kaip tik Kaz. Rojalavičiui galė
jo tekti kataMftiško giesmyno 

lietuvių kalba parengimas.
Dėl autoriaus pavardės 

atžymėjimo

Anais laikais jėzuitai nebuvo 
linkę po savo raštais dėti pa
vardę. Religinių aistrų ir kovų 
metu protingumas vertė liktis 
anonimais. Todėl daugelis jė
zuitų raštų arba yra visai be 
autoriaus vardo, arba autorius 
pažymėtas tik inicialais, o daž
niausia vien tik bendru pasa
kymu: parašė vienas Jėzaus 
draugijos kunigas. Kadangi Slo
vačinskio giesmyne nėra paduo
ti atskirų giesmių autoriai, tai 
ir giesmyno redaktorius nedėjo 
savo vardo. Jaunas žemaitis 
studentas Slavočinskis, gerai 
mokėdamas lietuvių kalbą ga
lėjo patalkinti Kaz. Kojalavi- 
čiui giesmyno redagavime, at
likdamas technišką darbą. To
dėl jo vardas po giesmynu ga
lėjo būti visai teisėtas. Iš ki
tos pusės Slovačinskio pada
rymas giesmyno autorium turė
jo ir kitų — propagandinių 
tikslų: jaunas konvertitas buvo 
labiau surištas su katalikybe, o 
jo lotyniška giesmyno dedikaci
ja turėjo tikslą atkreipti vys
kupo Jurgio Tiškevičiaus dė
mesį į jauną jo vyskupijos stu-

zos “Psalteras Dovydo” (1625 
m.). Taigi psalmės lietuviška
jame giedojime užėmė svarbią 
vietą.

Kadangi protestantai psalmes 
buvo gana laisvai išvertę, kai 
ką net savo mokslui pritaikyti 
“pataisę”, tad buvo reikalinga 
ir pirmajame lietuviškame ka
taliku giesmyhe duoti gausiai 
psalmių, verstų iš katalikų var
tojamo Šv. Rašto. Neturėdami 
po ranka Slovačinskio giesmy
no, negalime patikrinti, kiek 
protestantų ir katalikų verstos 
psalmės turi panašumo ar skir
tumo. Panašumo gali būti, nes 
versta iš to paties šaltinio.

Teisingai išverstos protestan
tų psalmės galėjo būti paimtos 
ir į Slovačinskio giesmyną pa
našiai, kaip yra atsitikę su ki
tomis protestantų gamintomis 
giesmėmis, kurios ištisai pate
ko į katalikiškus giesmynus. 
Reikia atsiminti, kad XVI ir 
XVII a. protestantai dar nebu
vo pertoli atsiskyrę nuo kata
likų tiek liturgijos, tiek ir mal
dų bei giesmių atžvilgiu. Tiek 
protestantams, tiek katalikams 
pagrindu lieuviškierns dalykams 
buvo tradicinė lotynų Bažnyčios 
liturgija ir jos tekstai. Žymes
ni skirtumai buvo dogmų srity
je.

Kas lengvai patiki, lengvai 
būna apgaunamas; kas visiškai 
netiki — pats save apsigauna.

— Albert Maria Weisz

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Lietuvių Katalikų Mokslo 

akademijos židinys Bostone. 
Laisvame pasaulyje tapo atgai
vinta Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademija, sėkmingai veikusi 
nepriklausomoj Lietuvoj. Jos 
centras sudarytas Romoj, į ku
rį įeina J. E. Vysk. V. Padols- 
kis, Prel. V. Tulaba, Prof. Z. 
Ivinskis, kun. A. Liuima, S. J. I 
ir kun. Dr. J. Vaišnora, MIC.' 
Dabar pradėjo kurtis Akademi
jos skyriai, kurie vadinami židi
nių vardu. Bene pirmasis toks 
židinys Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse įsikūrė Bostone š. 
m. gegužės 27 d. Steigiamasis 
susirinkimas įvyko Šv. Petro 
Lietuvių parapijos klebonijoj, 
malonioj klebono kun. Pr. Vir- 
maskio globoj. Susirinko 16 
asmenų, kurie, aptarę židinio 
steigimo ir veiklos klausimus, 
jį įkūrė ir į vadovybę išrinko 
Vladą Kulboką ir Juozą Leimo- 
ną.

Akademija telkia lietuvių ka
talikų intelektualines pajėgas 
esminiams mūsų tautos uždavi-' 
niams gyvendinti. O tų darbų 
daug: įvairių problemų spren
dimas, atitinkamų veikalų leidi
mas, reikalingų institucijų pla
navimas ir organizavimas, mok 
sius einančiai jaunuomenei sti
pendijų parūpinimas, ypatinges
nių minėjimų organizavimas, su 
važiavimų ruošimas etc. Rei
kia tikėtis, kad Akademijos ži
diniai greitu laiku įsikurs, kur 
tik yra lietuvių katalkų inteli
gentų.

• Prof. Ignas šlapelis yra mi
ręs prieš metus laiko — birže
lio 3 d. Šios liūdnos sukakties 
proga prisimename, kad daiL
Šlapelis daug nusipelnė mūsų' 
kultūrinėje srityje, dėstydamas 
Meno mokykloje ir dirbdamas 
Valstybės teatre. Savo artimie
siems prof. Ign. Šlapelis nekar
tą yra pareiškęs, kad ypač jo 
pamėgta sritis yra meno istori
ja, tačiau yra nupiešęs ir apie 
porą šimtų peisažų ir kitų kū
rinių. Kam teko klausyti jo 
paskaitos Chicagoje apie italų 
dailininką Leonardo da Vinči, 
tas puikiai supras, kaip giliai 
jis įstengia pažinti menininko 
gyvenimą, kūrybą ir reikšmę. 
Jis tada kalbėjo dvi su puse va
landos, bet tik dalis buvo pa
sakyta, ką jisai žinojo ir norė
jo išreikšti. Velionis dalyvavo 
ir spaudoje, parašė daug straips 
nių meno klausimais, objekty
viai aprašydavo parodas, veng
davo nesantaikas keliančių 
straipsnių; dirbo pozityviai, 
kaip kūrybingas dailininkas, 
meno istorikas, kritikas ir visų 
buvo mėgiamas kaip malonus 
žmogus (A. Gint.).

• Elena G a putytė studijuoja 
skulptūrą, o Kęstutis Račkus 

— tapybą Paryžiuje. Jų darbši 
išstatyti Nepriklausomųjų Me
nininkų sąjungos parodoje. Pa
ryžiuje taipgi studijuoją meną 
Aimia Zylė iš JAV. Praeitą žie
mą studijavo ir Viktoras Brlč- 
kus.

Sąžinė yra Dievo balsas, kur 
jis pasireiškia kaip įstatymda- 

dentą. Toji lotyniška dedikaci-' via teisėjas.
ja, be abejonės, yra paties Slo 
vačnskio sustatyta. Kad Slo
vačinskis nėra giesmių autorius 
rodo ir tas faktas, kad jis vė
liau lietuvių raštijoje nėra kuo 
nors pasireiškęs.

St. Estreicheris prie jau mi
nėtos giesmyno metrikos pami
ni, kad giesmyne, tarp kitų g es 
mių, yra 47 Dovydo psalmės. 
Jos galėjo bfti vieno autoriaus 
išverstos į lietuvių kalbą. Pa
lyginti nedideliame giesmyne 
toks gausus psalmių įdėjimas 
bene bus apspręstas irgi pro
testantų pavyzdžio. Jų giesmy

to, Jonas Rėza 1625 m. išleidd nuoae psalmių yra gausu: jos
Bretkūno Biblijoje išverstas 
psalmes — “Psalterą Dovydo 
Nors Šių protestantiškų giesmy 
nų buvo išleista ne po daug eg-

skirtos tek liturginėms pamal
doms, tiek ir atskiram giedoji
mui. Mažvydo 1570 m. giesmy
ne yra 41 psalmė, viena net 4

— Šv. Augustinas

V. Kasiulis
Kūrinys, laimėjęs pirmą premiją

Bėgimas į Egiptą, 
religinio meno parodoje Chicagoje

zempliorių (jie buvo skirti ne, balsams giedoti komponuota, 
liaudžiai, o kun:gams), bet via-Į Neseniai buvo pasirodęs ir Rė-

• Dail. Antano Rūgštelės 

paveikslų paroda Los Angeles.

Gegužės 26-27 dienomis Los 
Angeles lietuvių kolonija turė
jo gražią meno šventę — tomis 
dienomis įvyko dail. A. Rūkš- 
telės meno paroda. Nors daili
ninkų Los Angelėje niekad ne
trūko, tačiau lietuvių visuome
nei ši paroda buvo pirmoji. Pa
roda susidomėjimas buvo gana 
didelis. Į jos atidarymą, kuris 
įvyko geg. 26, šeštadienį 3 vai. 
popiet, atsilankė beveik pilna 
parapijos salė.

Įžanginį žodį pasakė poetas 
Bern. Brazdžionis, pažymėda
mas, jog kūrėjo darbui reika
linga vienatvė ir susikaupimas. 
Bet kada jis su savo darba s 
išeina į viešumą, to žygio pasi
sekimas pareina nebe vien nuo 
jo kūrybos, bet didele dalimi ir 
nuo visuomenės.

Rengėjų (Dailiųjų Menų klu
bo) vardu dailininką sve'kino 
ir poniai Rūkštelienei gėlių įtei
kė Juozas Tininis.

Atidaromąją kalbą pasakė 
Lietuvos konsulas dr. J. J. Biels 
kis. Jis plačiau apibūdino kūry
bos ir kūrėjo sąvokas, kiek stab 
telėjo ties menininkų ir visuo
menės konfliktu ir pasidžiaugė, 
kad Rūkštelė pirmas šioje ko
lonijoje stueikė tokią grąžą 
progą iš arčiau pažinti su dai
lės kūryba.

Dailininkas A. Rūkštelė pa
rodoje išstatė 90 paveikslų. Vi
sa salė buvo taip išpuošta, kaip 
niekad. Dailininkąs Rūkštelė 
vienas pirmųjų mūsų Meno Mo
kyklos auklėtinių, yra tradici
nio meno šalininkas ir laikosi 
realistinio stiliaus. Toks stilius 
reikalauja, kad dailininkas ge
rai mokėtų piešti ir valdytų 
techniką. Tų ypatybių dail. 
Rūkštelei netrūksta. Jo piešinys 
yra tikslus, kompozicijos įvai
rios ir dažnai sudėtingos. Jo 
paveiksluose dominuoja žmogus 
ir gamta. Žmogus — portretas, 
gamta — peisažas, miškas, eže
ras. Jo tematika įvairi. Gausus 
lietuviškos gamtos peisažas 
parodos lankytojų buvo ypač 
šiltai priimtas. Beveik visi 
lietuviškieji paveikslai lanky
tojų buvo išpirkti, varžantis, 
kad tik kas kitas pirmiau ne
nupirktų. Pati pirmoji paveiks
lą “Gubos” įsigijo Danguolė 
Pulkauninkaitė. Daugiau pa
veikslų pirko A. Skiriur- — Liet. 
Dienų leidėjas, E. Tumienė ir 
J. Kojelis — L. Dienų redakto
riai, verslinnkas — Fabian, 
rftokyt. V. Pažiūra, poetė D. 
Mitkienė, dr. J. Naujokaitis, 
real estatininkas Lukšys, mok. 
V. Tamulaitis, B. Gediminas — 
radijo vai. vedėjas, Ingelevičie- 
nė, Motekaičiai, inž. Varnas, 
Ruigiai.

Pravestam parodos lankytojų 
balsavime daugiausia balsų lai
mėjo paveikslas “Dunojus”, me 
niškai vienas iš verčiausių dar
bų, australų kritikos labai ge
rai vertintas.

• Vytauto Kasiulio darbų pa
roda šį rudenį numatoma su
ruošti New Yorke. Dail. Kasiu
lis yra davęs scenovaizdžius ir 
savo paveikslus filmui "Das 
zweite Leben”, kuris buvo suk
tas Prancūzijoie ir Vokietijoje. 
Nacional'nė biblioteka Paryžiu
je yra įsigijusi Kasiulio litogra
fiją. Moderniojo Meno muzėjus 
Paryžiuje nupirko 2 kūriniu ir 
užsakė projektą kilimui. Jis su 
savo kūrin ais atstovauja Lietu 
vą vadinamoje Pirmoje Tarp
tautinėje parodoje. Jo du kūri
niai išstatyti Nepriklausomųjų 
Menininkų sąjungos parodoje. 
Jis taipgi ruošiasi parodoms 
Paryžiuje ifr Genevoj. Dailinin
ko kūriniai nuolat išstatyti Stie
bei galerijoje Paryžiuje.

I
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Lietuviai Hollywoodo filmuose
JUOZAS KARIBUTAS, Los Angeles

Aktorius John Baragray, ku
ris iki š^ol buvo žinomas kaip 
labai popularus televizijoje New 
Yorke, kaip tik šiuo metu tu
rėjo debiutą Hollywoode su 1 
Dean Martin ir Jerry Lewis, fil
me “Pardners”. Renkamose ži
niose, kurias vėliau išsiuntinėja 
visų kraštų korespondentams, 
John P. Baragray aiškiai pasi-1 
sako esąs lietuvis ir, užklaus
tas, ar jis atvyko iš Anglijos, 
šypsodamasis atsakė — “Ne, 
aš atvykau iš Lietuvos”. Ki
tiems nustebus dar pridėjo — 
“Taip mano tėvai atvyko iš Lie
tuvos tuo pačiu ir aš, nors aš 
gimiau šiame krašte”.

Šis jaunas, gražiai nuaugęs 
vyras, turįs gana gražią išvaiz
dą ir gražius veido bruožus, yra 
labai tinkamas ekranui. “Pard
ners” filmas yra jau baigtas ir 
Baragray išvykęs vėl į New 
Yorką, kur jis vaidina Radio 
City Hali. Gautos žinios iš Pa- 
ramount studijos apie jį yra to
kios: tėvai atvyko iš L’etuvos. 
Jis gimęs Haleyville, Alabama. 
Jo tėvau— Jonas ir Nora Ba
ragray — jį leido į universitetą, 
kur jis studijavo žurnalistiką. 
Kadangi jis visada turėjęs pa
traukimą vaidinti ir dainuoti, 
tai taipgi ėmęs ir abi tas ša
kas. Pirmąjį kartą jam teko pa
sirodyti Brooklyne. Po to jau 
jis įkėlęs koją ir į Radio City 
Hali, kur vaidinęs jau net 400 
kartų ir paskutinį kartą su Syl- 
via Sydney “Jane Eyre”. Kada 
po televizijos pirmojo debiuto 
jis buvo pašauktas į kariuome
nę, jis ten tik vaidino. Tad jo 
karj. nenukentėjusi ir nesutruk
dė tos srities pamėgtas darbas. Į 
Jis visą laiką vaidino kariams j 
Pietų I^acifike. Labiausiai turė
jęs pasisekimą vokalinėse pro
gramose.

1945 metais grįžęs iš kariuo
menės, jis vaidino televizijos 
programose iki šio debiuto fil
me “Pardners”. Joną į šią 
studiją Paramount pakvietė 
vienas garsiųjų režisorių Nor- 
man Taurog, kuris tą filmą 
ir režisavo. Kiek iš studijos te
ko patirti, tas pasisakąs esąs 
lietuvis numatomas "ir kitiems 
filmams, nes turįs gana gerų 
davinių. Televizijos ir kituose 
pastatymuose jo iš viso yra vai 
dinta net 700 kartų. Turįs daug 
patyrimo ir režisoriaus neapvy- 
lęs. Jis buvęs labai nustebintas, 
kai atvykus jam prie Para
mount stud. jo laukė būrys jau
nimo ir prašė autografų, šiaip 
jam buvę miela turėti debiutas 
Hollyvvoode ir manąs, kad vėl 
neužilgo galėsiąs atvykti į Pa
ramount studiją.

Neseniai vedęs filmų aktorę 
Louise Larabee, kuri sėkmin-*

gai pasirodė neseniai išleista
me filme “Picnic”.

IJza .Montell

Žinoma aktorė Liza Montell 
irgi pasisako esanti lietuvaitė. 
Ją neseniai vienas latvių ko
respondentas, dirbąs Hollyvvoo- 
de filmų pramonėje aprašė. Li
za tuo tarpu yra laisva nuo su
tarties ir niekur nevaidina. Ma
noma — greitu laiku pradės vie 
na studija sukti su Liza naują 
filmą, tad teks plačiau kitą kar 
tą aprašyti.

Rūta Kilnionytė

Ši aktorė vaidino eilėje tele
vizijos filmų. Filmas — “Gaby”
— ką tik išėjęs į teatrus. Ji ir 
vėl ką tik baigė naują filmą — 
“Funny Face”. Šiame filme, ku
rį suko Paramount studija, Rū
ta turėjo nemažą vaidmenį — 
sekretorė Lattie. Mūsų mielai 
Rūtai Kilmonytei ta rolė teko 
vaidinti su garsia aktore — 
Audrey Hepbum. Neseniai Rū
ta turėjo vėl vieną pastatymą
— operetę “Kiss my Kety”. 
Šiuo metu sakosi esanti kiek pa 
vargusi ir norinti atsikvėpti. 
Šiaip visada linksmutė ir mie
la.

Džiugu mums,'kad Rūtai vis 
kaskart labiau ir labiau sekasi. 
Yra manoma, kad po filmo 
“Funny Face” mūsų Los Ange
les lietuviai sutiks ją su džiaugs 
mu, suruošdami iškilmingą ba
lių pagerbti jai ir kitiems lietu
viams filmų aktoriams, kurie 
garsina mus ir mūsų Lietuvos 
vardą.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE Ui Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2318 W. 91st St. Chicago, III. 

Tol. PRescott 9-2781

P-&J. JOKUBKA
tv, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas tr Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

SOPNIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGE8 stoties — Banga lito 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAI). 

8:46 Iki #:io vai. ryte 
SESTAI). 8:10 iki S:SO ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v.
8EKAD. 8:80—6:30 v. r. U stoti.* 

WOPA — 1490 kll.
Chloago 29, JI. HEmlock 4-3418

7181 So. ROCKWELL ST.

■—.—>■ I immu ar—jo o oc
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausil
e Nemokamai I-jų mėn. pilnų garan 

tljų — darbas Ir dalys.
» Nemokamai vidaus antena G lustą 

llavimas. *
e Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seng televizija.
Be to. visokiausi radijai, rekordą

rimo aparatai, lempos, baterijos, da 
tyS Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS IJETUV18KA1 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlmmet 5-7258 

PRANAS KERAIS TR 
PAULIUS F. ENDZELIS

S30C3PE7 .. , ..iopoi

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo 8ENŲ AT
VIRŲ Ir 8KAUD2IŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjualos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galBslte ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ja taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimų 
tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džIOstančlos, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et.. 11.26, Ir $2.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
eagoj Ir apylinkėse 
Mllvraukee, W<sc.,Ga 
ry. Iad.lr Detrott, Ml* 
chlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo
ti ey order |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

Rūta Kilmonyte

KRONIKA
• Juozas Beleckas, S. J. Lo- 

yolos universitete dėstąs vokie
čių kalbą ir literatūrą, šią va
sarą Kongreso bibliotekoje Wa- 
shingtone rinks medžiagą nau
jiems vadovėliams. J. Beleckas 
jau yra išleidęs vokiečių dabar
ties beletristų antologiją, ku
rią vartoja 80 universitetų ir 
kolegijų. Dabar numato univer
sitetiniam kursui paruošti at
skirus autorius: Gertrud von 
La Fort ir Bergergruen (gimęs 
Latvijoje). Šiuos veikalus nu
mato baigti ruošti 1957 metais.

• V. K. Jonyno ir R. Viesu

lo vardai įtraukti į spalvotosios 
dabarties litografijos albumą- 
katalogą, išleistą ketvirtosios 
tarptautinės parodos proga. A- 
bu pažymėti kaip atstovaują 
Lietuvą. Albume' duodamos 
spalvotos reprodukcijos visos 
eilės paveikslų, daugumoje su
kurtų labai modernistinėmis 
nuotaikomis. Tas katalogas at-

• Dailininkas Telesforas Va-, Df. Iln KRIAUČELIŪHAITĖ 
liūs daro B. Pūkelevičiūtės ro
manui “Aštuoni lapai” viršelį.
Dailininkas Valius praeitą mė
nesį grįžo iš Paryž aus, kur jis 
buvo nuvažiavęs susipažinti su 
naujumais grafikos mene.

Tel. ofiso HE. 4-UFve, rez. I’R. 6-7331

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1957 W. GarfleM Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

stovauja daugybės tautų meni
ninkus, nuo Argentinos iki Ju
goslavijos ir Graikijos. Albu- 
mas-katalogas išleistas Cinncin- 
nati Meno muzėjaus.

• Illinois Technologijos in

stitutą šį pavasarį baigė 283 
studentai ir gauna mokslo laips 
niųs 77 anksčiau baigusieji bend 
rąjį kursą. Tarp baigiančiųjų 
yra Rimas Banys — studijavęs 
civilinę inžineriją, Algirdas Ku
biliūnas — elektros inžineriją, 
Jonas Kunka — architektūrą, 
Jonas Pauperas — mechanišką
ją inžineriją, Antanas Rimavi- 
čius — architektūrą, Edvardas 
Tamošiūnas — ugniagesybos ir 
saugumo inžineriją, Ronaldas 
Vielgus — architektūrą. Diplo
mai piems buvo įteikti birželio 
8 d.

• Dr. P. Jonikas • Chicagos 
universitete baigė bibliotekinin
ko kursą, gaudamas bakalaure- 
ato laipsnį.

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti lieja lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius •

OFISO VALANDOS:

Plrmad., antrad., penktad. Ir 
šeštad. 9 vai. ryto Iki 4:80 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki 8 vaL vak.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

B U IC K ’ A S

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

(Gydytoja tr Chirurgė) 
MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 

SPECIALISTE
9750 Weit 71rt Street

(Kampas 71st Ir Callfornla)
TeL ofiso Ir re*. BEpubiAc 7-4146 
Vai. 11-3 Ir 6-9 ▼. v. šešt. 1-4 p. p 

Priėmimas tik pagal susitarimą.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko aklnlua —

6332 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: P K 8-3229
Re* telef. WAlbrook 5-5078

08. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West Slst Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto,] 
2ikl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir ' 

penkt. 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PHospect 6-1785 
Re*, tel. GRovehUl 6-5608

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Be*.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MODULIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTO

T156 South Westeru Avanse
(MEDICAL BUILJJLNG) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penkta*, 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1168 
Ree. tel. WAIbrook 5-3765

-/y

C R A N E SAVINGS
2555 WEOT 47th STREET LAfayette'3-1083

B. R. Pietkleivicz, prez.; E. R. Pietkiewlcz, sekr. Ir advokato* 
Mokame augStiis dividendus. Mėšluojame čekius. Parduodame Ir 
ISperkame valstybė* bonus. Taupytojama patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o žečt. nuo 9 iki vidurdienio.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Wegtem Aveaoe 
Chicago 29, Hl. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublio 7-4800 

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4355 W. 63rd St 
Ofiso U-L KEltance 5-4410 

Reaid. telef. GRovehiU 0-0017
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m 

po piety, 
pagal sutarti

Penktad. tik 
Trečlad. Ir šeštad.

Ofiso tel. CLiffside 4-2898
. Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th ir Hermltage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

l'el. ofiso YA. 7-6557, rez. RE. 7-4866

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
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. TOunhaU 3-0858 
2534 West 68th Street

Vai.: tik Iš anksto susi tanu. 
Telef. HEmlouk 4-7080, neatsakius
 skambinu CEntral 6-2284.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Anchet AVfeitiMr 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 0-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244
Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-8Š07

DR. 88. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornla Ava 

▼AL.: 2—4 Ir 6—8 ▼. p. p, 
feešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 36-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

z BPEC. CHIRURGINES LIGOM
6700 S. Wood Street

Priėmimo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirmad. 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. 
lšskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: OflSo — PUllman 5-6766 
Buto — ENglevrood 4-4678

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez, HEml. 4-3751

DR. Ar NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

6767 South Weotern Avanse
Valandos: plrmad., trečlad., ketvlrt., 
penkt. 6:80—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. ritospect 8-1223 arba WE 6-5577

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečlad. Ir Penktad. 0-9 vai. vak. U 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 ▼. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DANTISTAS
88. J. A. PAUKŠTYS

4263 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

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

LAfayette 3-4849 
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPHJCIALYBfi CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
8436 Weut 69th Street

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

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezkl. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiųtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGffi 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 0-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct. Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 vaL 

vak. šeštadieniais 10-2. 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso ir luito tel. OLymplc 2-1381

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių)' 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4456 So. Califomia Avė., Chicago 

Šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATŪRIS
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 
R«‘zld. 6600 S. Arteatan Ava 

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 V. v.

Tel. ofiso PR. 8-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 Weet 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Tel. ofiso YA 7-4787, rea. PR 6-1MO

88. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 S. Ashland Ava (kamb. 211) 
Vai. nuo 2—4 Ir 0—8; trečlad., Beė- 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti- 

Jeigu neatsilieps vlršmlnėtl telefonai
šaukite Mldwny S-OOOl

DR. G. SERHER
LIKTU VIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko aklnlua 
Kreivas akk 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weet 85th Street 

Vai. nuo 10 Iki 3, nuo 6 Iki 8, tra
čiai!. nuo 10-12, penktadieni 16-3 18 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virt 25

4T
Telefonas GRovehUl 6-1696

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUST.

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimų Išskyrus trečiadienius
2422 VV’eat Marąuette Rd.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopcdas - Protezlstas 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) tr Š.L
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 8-1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 28, HL 
Tel. PRospect 6-5084.Telefonas REUance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL 1—4 popiet, 6:80—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

TeL ofiso Ir huto OLymplc 2-4156
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 16th St., Cicero 

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

Butas 1526 So. 46th Avė. 
Ebsštadlenlais 13 Iki 6 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8 210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 8-2868

DR. EMILY V. KRUŠAS
GYDYTOJA IR CHIRURO.

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-1:80 v. 

Trečiadieni tik eusltamo

REMKITE “DRAUGĄ".

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
okyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegyste Ir tollregys- 
tų. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenoe 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Seštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

2334 H. Oakley Avė.

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRLEND

Chicago 8, m. Tel. VIrginia 1-8641; 1-6641

Kntered as Becond-Class Matter March 81, 1916, at Chloago. 
Undes the Act of March 8. 1879.

Member of the Cathollc Press Ass’n 
PubUnked dally, ezept Bundays, 

by ths
Llthuanlan Cathollo Press 
PRENUMERATA:
Chlcagoj Ir CloeroJ 
Kitur JAV Ir Kanadoiė 
UMenyJe

IUlnols

SUBSCRIPTION RATKB 
$8.00 per year outslde of Chloago 
$9.00 per year In Chloago A Cleero

Soclety $1.00 per year In Canada
Forelgn $11.00 per year.

Metama K metų 8 mSn. 1 m<a.
$9.00 6.00 $176 $1.81
$8.00 $4.60 82.69 $1.69

$11.00 $6.66 88.06 $1.86
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Moderniojo žmogaus diagnoze
Knyga, kurią perskaitė 16,000,000 

DR. JUOZAS PRIINSKIS

Amerikos kultūriniame gyve
nime mus ima stebinti vienas 
naujas reiškinys — jaučiamas 
persiorientavimas skaitančios 
publikos skonyje. Jeigu seniau 
daugiausiai buvo skaitoma be
letristika, tai dabar jau atsi
randa bibliotekų (pvz. Chicagos 
miesto didžioji biblioteka), ku
rios praneša, kad pirmą kartą 
jų istorijoje skaitytojai daugiau 
ima nebe grožinės literatūros 
veikalus, o informacinę, studi
jinę medžiagą.

25 veikalo laidos JAV-se

Labiausiai perkamų knygų są 
rase nereta užtikti religinius vei 
kalus. Šiuo metu — jau dau
giau kaip 180 savaičių, taigi — 
ketvirti metai — labiausiai per
kamų JAV knygų sąraše yra 
Norrųan Vincent Peale veikalas 
“The Power of Positive Think- 
ing”. Jo jau išėjo 25 laidos, dau 
giau kaip 2,000,000 egzemplio
rių. Jis išverstas j 14 kalbų, jų 
tarpe ir į japonų bei afrikiečių 
kalbas. Kaikurias jo dalis per
spausdino 85 laikraščiai ir 13 
žurnalų. Jo ištisi skyriai yra 
įrekorduoti. Šio veikalo paruoš
ta speciali jaunimo laida, ku
rios išėjo 100,000. Tos knygos 
autorius kas savaitę, per trejus 
su puse metų, gauna maždaug 
po 2,000 laiškų. Spėjama, kad 
ją bus skaitę apie 16,000,000 
žmonių pasaulyje. Iš tos rūšies 
autorių panašaus popularumo 
gal iš dalies susilaukęs tik Ful- 
ton Sheen.

Galima su kaikuriomis N. V. 
Peale mintimis nesutikti; iš 
tikrųjų, pvz. aprašymas kaip 
viena moteris iškėlė “Guidpost” 
žurnalo tiražą (p. 176 ir sek.) 
atrodo naivus; bet visdėlto to
kio pasisekimo sulaukusiu vei
kalu negalime nesidomėti.

Pavyzdžiai ir Dsichologiškas 
žmogaus supratimas

Autorius čia skaitytoją visų 
pirma patraukia gausybe su
rinktų gyvenimo faktų, šiame 
veikale yra tai,- ką mes mėgo
me skaitydami Swett Mardeno 
“Gyvenimo mokyklą” ir kitus. 
Antra, autorius yra .gana ge
ras psichologas. J iš atspėja 
žmogaus vidaus problemas, pra
mato žmogaus desperacijos prie 
žastis ir duoda įtikinančias di
rektyvas kaip iš jų išsipainioti. 
Ir tai atlieka ne sausais žo
džiais, o uždegančiais pavyz
džiais, psichologiškais nurody
mais, nauju moderniu stiliumi. 
Pats autorius, būdamas dvasi
ninkas, palaiko glaudų ryšį su 
specialistais psichologais, psi
chiatrais, psichoanalistais, ku
rie dirba drauge su autoriumi 
vienoje klinikoje.

Gydymas... knygomis

Autorius ypač išryškina po
zityviąją žmogaus charakterio 
pusę, pabrėždamas didelę reli
gijos įtaką ir vaidmenį. Jis nuo
lat įtikinėja reikalą skaityti Šv. 
Raštą ir persiimti jo idėjomis. 
Veikale primena vieną gydyto
ją, kurs pasakojo, kad daugelis 
jo p acientų neturi jokios ligos, 
tik jie yra varginami savo ner
vingų minčių. Tokiu atvėju to 
daktaro mėgiamiausias receptas 
yra atkreipti jų dėmesį į šven
tąjį Raštą, kad jie čia stengtų
si semtis juos gaivinančių idė
jų-

— Šv. Rašto žodžiai, — rašo 
N. V. Peale, — turi ypatingai 
stiprią terapeutinę galią. Svies
ki juos į savo mintį, leiski jiems 
“ištirpti” į tavo sąmonę, ir jie 
paskleis gydantį balzamą į visą

tavo protinę struktūrą... Religi
ja veikia per mūsų mintis; tik
rumoje tai yra protinės discip
linos sistema... Vienas mano 
draugas, gyvenęs Connecticut 
valstybėje, energingas vyras, 
pilnas vitališkumo ir jėgos, sa
ko, kad jis einąs į bažnyčią re
guliariai, ir tai tam, kad būtų 
“jo gyvenimo baterijos vėl pri
kraunamos”. Jo supratimas — 
tikslus. Dievas juk yra energi
jos šaltinis: visatos energijos, 
atominės energijos, elektros 
energijos, o taipgi ir dvasinės 
energijos; iš tikrųjų — kiekvie
na energijos forma išplaukia 
iš Kūrėjo. —
Energija ir emociniai konfliktai

Autorius pasakoja, kaip jis 
turėjo progos patirti apie vieną 
žmogų, parodantį nepaprastą 
energiją. Jam atrodė, kad tas 
vyras, tiek įtempdamas savo jė
gas, negalės ištesėti, jis turės 
palūžti. Savo baiminimąsi jis iš
reiškė gydytojui, kuris momen
tą pagalvojęs atsiliepė:

— Visa to asmens paslaptis 
yra ši: jis yra normalus indivi
das, jo emocijų gyvenimas tvar 
kingas, jis yra sveikai religin
gas asmuo. Iš savo tikėjimo jis 
išmoko kaip išvengti energijos 
nutekėjimo į šalis. Jo religija 
jam yra veiksmingas mechaniz
mas, apsaugąs nuo energijos 
gaišinimo. Juk energija išsen
ka ne tiek dėl sunkaus darbo, 
kiek dėl emocinių konfliktų, ir 
tas žmogus yra visiškai nuo to 
laisvas (p. 33).

Ir pats autorius komentuoja:
— Kiekviena didi asmenybė, 

kurią tik aš pažinau, o aš jų 
pažinau daug, kuri tik parodė 
savo pajėgumu nuostabaus kū
rybingumo, buvo vis žmonės, ku 
rių asmenybė buvo suderinta 
su Begaliniu Kūrėju... Mes pra
dedame suprasti tą pagrindinę, 
iki šiol neimtą dėmesin tiesą, 
kad mūsų fizinį pajėgumą labai 
lemia mūsų emocijų padėtis, o 
mūsų emocijų gyvenimas yra gi 
liai reguliuojamas mūsų minties 
gyvenimo (p. 34-35)... Kuo dau 
giau tu prarasi save kitame, 
daug didesniame už save, tuo 
daugiau turėsi energijos — ne
beturėsi laiko nervintis dėl sa
vęs ir būti prislėgtu emocinių 
konfliktų (p. 37).

Fizioterapisto patyrimas

Autorius primena fizioterapis 
tą Jack Smith, kurs masažais

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą Ir dalia.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Juozas Pautienius Meškeriotojai

ramindamas žmogų jam dėsty
davo, kad kūnas yra jo sielos 
bažnyčia, kad tuo metu, kai ma 
sažisto rankomis veikiama iš 
oro, reikia, kad pats žmogus 
savo viduje jieškotų nusirami
nimo maldoje. Tas patyręs fi- 
zioterapistas skelbia:

— Negali žmogaus padaryti 
fiziškai sveiku, kol jis nebus 
dvasiškai sveikas.

Tai tiesa, kuri buvo pabrėž
ta ir paskutiniame psichiatrų 
kongrese Chicagoje, išryškinant 
kūno ir sielos sąveiką ir bendra 
darbiavimą, tarp medicinos ir 
religijos.

Autorius primena advokato 
Frank Laubach knygą “Prayer, 
the Mightiest Power in the 
World”, kur šis pataria net gat
vėje “šaudyti” į praeivius mal
domis, “siunčiant gerų linkėji
mų ir prielankumo mintis”.

Ilgo gyvenimo paslaptis

Autorius primena apie moks
lininką, kurs ištyrė 450 žmonių, 
išgyvenusių 100 metų, ir kurs 
nustatė, kad jų ilgo gyvenimo 
paslaptis buv0 ši:

1. Jie buvo užsiėmę. 2) Visa
me pasiliko nuosaikūs, 3. Valgė 
neperdaug ir paprastai, 4. Gy
venime jie turėjo pakankamai 
džiaugsmo, 5. Jie anksti gulė ir

anksti kėlė, 6, Jie nesirūpino, 
nesibaimino, ypač nebijojo mir
ties, 7. Jie turėjo skaidrias min
tis ir tikėjimą į Dievą.

Knygos autorius primena ta-i 
pytoją Howard Christi, kurs 
kas rytą pašvęsdavo 15 minu
čių, kad savo mintis “pripildy
tų Dievu”. Vienas miesto chirur 
gas dr. H. Finsterer, už savo 
nuopelnus chirurgijoje gydyto
jų išrinktas chirurgijos magist
ru, ir tai padarė Tarptautinė

Chirurgų sąjunga, buvo prave
dęs apie 20,000 didesnių opera
cijų. Jis pakartotinai yra pa
brėžęs, kad tiki į Dievo pagal
bą pacientų sveikatos atstaty
me.

Gydytojų žodis 
Vienos Birminghamo, Alaba-

moje, vaistinės vedėjas autoriui 
atsiuntė receptus vieno gydy
tojo, kurs savo pacientams pri
rašo skaityti parinktas kny
gas, padedančias jų specifines 
psichines negeroves išsklaidyti.

Dr. Carl R. Ferris,, buvęs Medi
cinos draugijos pirmininkas 
Kansas City, autoriui yra pa
reiškęs, kad gydant žmonių li
gas taip dainai randama fizi
nius ir dvasinius dalykus susi
jusius, kad dažnai sunku yra 
nubrėžti tuos dalykus skirian
čią liniją.

Dr. Clarence W. Lieb yra at
kreipęs autoriaus dėmesį, kaip 
baimė ir kaltumo jausmas, ne
apykanta ir pyktis, apskritai 
dvasinės ir psichiatrinės prie

žastys turi įtakos į žmogaus 
sve.'katą. Neapykanta, pavydas, 
pikta valia, kerštas — tai vis 
stiprių emocijų šaknys, dėl ko 
■organizme atsiranda cheminės 
reakcijos, neigiamai veikdamos 
į sveikatą.

Dr. Charles Mincr Cooper,
San Francisco miesto gydyto
jas, yra parašęs straipsnį, pa- 
vad'ntą: “Žodis iš širdies širdin 
apie širdies negeroves”. Čia jis 
sako:

— Jūs turite tvarkyti savo 
emocijas. Jeigu aš jums pasaky
siu, kad aš žinau atsitikimų, 
jog paciento kraujo spaudimas 
pakildavo beveik staiga 60 punk 
tų kai t k jis užsidegdavo pyk
čiu, jūs galite suprasti, kokį 
įtempimą širdžiai tokia žmo
gaus laikysena atneša”.

Dėl to autorius pabrėžia, kad 
mūsų pyktis, neapykanta netu
ri įtakos kitiems, tik mus pa
čius dieną ir naktį ėda. “Dau
gelis žmonių neturi geros svei
katos ne dėl to, ką jie valgo, 
bet dėl to, kas juos ėda”.

Moderniojo žmogaus siela 
dažnai tiek serganti, kad skaus
mai atsiliepia net fiziniuose or
ganuose.

Vaikai ir “užkrėtos”

Įsidėmėtinas autoriaus žodis 
apie vaikus:

— Man buvo taip įdomu skai
tyti psichologo pareiškimą, kad 
vaikai baime ir neapykanta “už
sikrečia” nuo savo aplinkos 
žmonių greičiau, negu tymais 
ar kitomis užkrečiamomis ligo
mis. Baimės virusas gali giliai 
įlįsti į jų pasąmonę ir ten pa
silikti visam gyvenimui. Bet, — 
prideda tas psichologas, — lai
mei, vaikai gali taip pat pa
gauti ir meilę, gėrį, tikėjimą ir 
taip išaugti į normalius ir svei
kus žmones.

(Nukelta į 6 pusi.)

Looks different... IS different... 

and what a vvonderful difference it is

Only Norelco has rotary hiades . .. 
electric shaving's first basic 
improvement in 22 years

t. ihavei according to beard'» natūrai growth pattern
2. catches whiiker> whichever way they grow
3. face needs no break-in period
4. self-sharpening blades
5. lubricated for life, n e ve r needs oil
6. quietest of all 4 leading electric shavers
7. easiest thaver to clean — no fumbling with parts 
Gef your NORELCO lodoy on a 15-doy Fret Home Trial

7coreico
ROTARY BLADE SHAVERS

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, Illinois

Tel. VI 7-0700
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KULTŪROS KONGRESAS 

IR JO UŽDAVINIAI
Šiais metais birželio mėn. 30 Ar jų pajėgumas yra vienodas ?• Palaidotas

lems Kongreso pasisekimą ar 
nepasisekimą ir priimtųjų rezo
liucijų veiksmingumą ar ne
veiksmingumą.

Reikia nepamiršti, kad ir tė
vų vaidmuo lituan stiniame švie 
time yra labai svarbus ir beveik 
lemiamas. Ten kur tėvai rodo 
didelio aktyvumo ir pasiryži
mo ir blogiausiose sąlygose jie 
randa .galimybes savo vaikus 
lietuvi.^ai mokyti, o kur moja 
ranka j lietuviškąjį reikalą — 
ten jokių sąlygų neišnaudos. 
Ten lietuviškasis reikalas jau

d. įvyksta pirmasis Amerikos 
ir Kanados lietuvių Kultūros 
kongresas. Jį organizuoja Ame 
rikos ir Kanados Krašto Lietu
vių Bendruomenės. Paruošiamie 
ji darbai Kongresui baigiami, 
dabar belieka laukti paties Kong 
reso.

'Kongresas tai nėra eilinis 
klumpių sunešimas, bet rimtas 
kultūrinis įvykis, duodąs im
pulso ir kryptį tolimesnei mūsų 
kultūrinės veiklos raidai. Kong
reso pasisekimas priklausys ne 
tiek nuo jo organizatorių ap
sukrumo bei sugebėjimo Kong
resą organizuoti, kiek nuo da
lyvių. Jei Kongrese dalyvaus 
mažas būrelis mūsų kultūrinin
kų ir tie patys tik naujieji atei
viai, iš anksto būtų galima lai
kyti Kultūros Kongresą nepa
sisekusiu.

Kongresas yra organ’zuoja- 
mas plačiu mastu ir jo darbų

Tad ar gali būti kalbos apie vie 
nodą programos išpildymą!

Programos
Dabartinės 1 tuanistinės kla

ses ar šeštadieninės mokyklos

Reikia tikėtis, kad Kultūros 
kongresas išjudins lietuviškąjį 
reikalą ir užankančius kelius 
vėl praskins. Į Kultūros kong
resą visiems lietuviams, kurie

veikia pagal švietimo tarybos jar ka(j lietuviškasis rei-
isdirbtąsias programas. Žinoma, j j<aĮas ngra pala dotas ir jie yra 
taip turėtų būti, bet praktikoje; būtinas mūsų jaunajai kartai.
toli gražu nuo šių užsimojimų 
ir 1 tuanistinės programos iš
pildymo. Mokytojai, kurie dir
ba lituanistinėse klasėse ar šeš
tadieninėse mokyklose, dirba vi 
siškai pagal reikalą sau atski
rai. Lituanistnių klasių ar še 5-’ 
tadieninių mokyklų mokytojai' 
nedaro jokių konferencijų gry-! 
nai metodologiniais pagrindais,'

— kelas atviras. Tikime, kad 
visi lietuviai Kongreso tikslą 
supras ir įvertins ir aktyviai 
įsijungs į jo darbų problemų 
sprendimą.

KAS DARYTI?
Kl. Turiu T3 metų sūnų. Kai

nereiškia jokių savo pageidavi- ateina vasara jr nebežinau kas 
mų vienu ar kitu pedagoginiu daryti. Ba3t<)sc tuščiuose skly-
klausimu. Praktiškai mokytojų 
darbo veik neįmanoma patikrin 
ti ir padaryti atitinkamus spren 
dimus. Lituanistinės progra
mos įvykdymas priklauso gry
nai nuo mokytojo asmenybės. I

skale yra didele. Numatytoji Paj4gesn'eji ušsidegėliai pasie- 
Kongreac svarstyt, klauitma. | kia d a„ iau jr jfe da ia„ rcj. 
yra bendras visų lietuvių reika- ka|auja js mw> ir naujal
las, todėl reikia laukti, kad
Kongresu ir jo darbais susido
mės visa Vetuviškoji visuome
nė be pažiūrų ir įsitikinimų skir 
tumo, ir į jo darbus pasiųs vi
sos lietuviškos organizacijos sa
vo atstovus, lygiai tiek pat se
nieji ir naujieji ateiviai ir at
skiri asmenys, kurie tik rūpina
si lietuviškuoju reikalu, įsijungs

paruošiamųjų vadovėlių. Deja, 
tokų mažuma. Kiti gi tyli ir ne 
žinia, kaip toli jų klasėse ar 
mokyklose nueita. Ir galima ti
kėtis, kad atsitiks taip, jog bai
gę lituanistinę mokyklą moki
niai skirtingose vietose tarpu
savyje lietuviškai nebesusikal- 
bės!

Štai kur yra pats pagrindinis
LI<O.n.g.r.!S'ūV5StOn")jU k‘aUSi' Kultūros kongreso uždavinys 

— nustatyti kiek mes galime 
pasiekti lituanistniame švieti

mų sprendimus.
Lituanistinis švietimas

Visos kultūrinės sritys, ku
rios tik bus svarstomos Kong
rese, yra reikšmingos savuoju 
pobūdžiu lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje, bet reikia manyti, pa
ti jautriausioji lietuvybės iš
laikymo bare sritis yra litua
nistinis švietimas. Lituanistinis 
švietimas yra vienas iš svar
biausiųjų veiksnių lietuvybei iš
laikyti, tad ir jo klausimų svars 
tymas ir sprendimai Kultūros 
Kongrese darosi lyg ir kertins 
akmuo.

Švietimo sekcijoje Kultūros 
kongrese yra numatyta pagrin- 
diniyoju klausimu svarstyti — 
mokyklos lietuviškasis turinys 
ir antriniu — būdai ir priemo
nės lituanistiniam švietimui su
stiprinti. Tai yra labai svarbūs 
klausimai, ties'og gyvybinės 
reikšmės. Reikia gi išsiaiškinti

me, kiek galime reikalauti iš mū 
su jaunosios kartos, kad ji pa
jėgtų kultūriškai palaikyti lie-

puošė su kitais vaikais ir neran 
da darbo. Šį pavasarį užsigeidė 
eiti uždarbiauti. Siūlo jam arti
moje kaimynystėje kino teatro 
vietų numdytoju. Siūliau į sto
vyklą, nenori. Nori uždirbti. Aš 
nebežinau, ar būtų tikslu versti 
vaiką į stovyklą kelioms savai
tėms išvykti, ar leisti jam pa
čiam ' pasirinkti?

KRONIKA
• Monografijų “L.R.K. Visų 

šventų parapija RoseDnde”, į 

spaudai jau parudšė rašyt. P. 
Abelkis. Leidinys turės apie 
500 puslapių, su 130 iliustraci
jų. Bus lietuvių ir anglų kalbo
mis. Anglų tekstą paruoš brolis 
Pr. Jančius, MIC. Knygos bus 
spausdinama 1,000 egzemplio
rių. Veikale duodama parapijos 
istorija, apibūdinamas švietimo 
darbas, tautiniai ir kultūriniai 
reikalai, suminimi parapijos va
dovai bei jų artimi bendradar
biai, vargonininkai, organizaci
jos, ateiviai. Knygą spausdns 
Draugas. Išeis prieš spalio mėn. 
21 d., kada bus švenčiamas auk
sinis parapijos jubilėjus. P. A- 
belkis, rinkdamas medžiagą, 
prie knygos dirbo pustrečių me 
tų, apklausė daugiau kap 50 
asmenų ir perskaitė daugiau 
kaip 3,000 įvairių organizacijų 
protokolų. Dabar’ P. Abelkis 
ruošia spaudai naują savo vei
kalą “Vienuolyno lobiai”.

• Dr. Ant. MaJiauskas yra
miręs 1941 m. birželio 9 d., tai
gi šiemet sueina 15 m. nuo jo 
mirties. Tai buvo šviesus, ener
gingas kultūrininkas, kaikurį 
laiką redagavęs mūsų dienraštį 
Draugą. Kilimu — Žemaitis, 
nuo Kretingos, gimęs 1877 m. 
Baigęs Žemaičių Kunigų semina 
riją Kaune, dar trejus metus 
gilno studijas Freiburge, Švei
carijoje, dvejus metus — Lou- 
vaine, Belgijoje, gaudamas filo
sofijos ir sociologijos daktaro 
laipsnius. Belgijoje dar prieš I 
Pasaulinį karą buvo išleisti pran 
cūziškai du jo veikalai — apie 
žemės*ūkio kooperaciją. Atvy- 

4 kęs į Lietuvą ir bedirbdamas
Ats. Visais atžvilgiais patar- Šv. Kazimiero draugijoje daug 

tina vaiką leisti į berniukų va-j prisidėjo prie lietuviškos lite-
saros stovyklą. Kino teatre dar
bas visais atžvilgiais tokio am
žiaus vaikui netinka. Išleidęs 
vaiką vasaros berniukų stovyk- 
lon, daug laimėsi ir gero pada
rysi ir savo vaikui, ir lietuviš
kam reikalui. Kad ir kelioms sa
vaitėms vaiko atitraukimas nuo 
gatvės aplinkumos į bendrą lie
tuviškai auklėjamų vaikų būrį, 
daug duoda visokeriopos nau
dos. Vaikas įpranta lietuviškai

tuvybės egz'stenciją. Tam už- i ne vien tik kalbėti, bet ir gal-
davin'ui spręsti, turėtų būti nu
statyta riba, kurią žemiau per
žengti būtų nebegalima. Turėtų 
būti įvestos mokytojų konfe- 
recijos, išreikštos apybraižos 
vadovėlių reikalavimams ir ki
toms mokslo priemonėms.

Kanadoje ir JAV-se 

Kitas ta'p pat labai svarbus
klausimas, nustatyti būdus ir 
priemones lituanistiniam svieti-

voti, o svarbiausia įpranta bū
ti lietuviškoje draugystėje. Pa
buvęs kelias vasaras berniukas 
stovykloje, toliau jieškos sau 
lietuvių vaikų draugystės. Vai
kų veržimąsi į uždarbius, rei
kėtų jei ne prilaikyti, tai bent 
koreguoti. Tokio amžiaus vaikui 
geriau tiktų laikraščių išnešioji
mas, negu kino teatras. Toliau, 
taip pat reiktų pasekti ir vaiko

mui įvykdyti. Čia tenka kons- uždarbį. Uždirbtus pinigus vai- 
tatuoti faktą, kad Kanados ir i kas teSu išlaidauja su tėvų va- 
Amcrikos lietuviai turi skirtin- Ilia ir pritarimu. Patartinas val
gas sąlygas ir bendro recepto Į ku* taupymas banke, 
negalima rasti. Kanados lietu-

ratūros leidimo ir paskledimo. 
Bendradarbiavo Viltyje, Šalti
nyje, Vienybėje, Draugijoje ir 
kt. JAV-se lankėse porą kartų, 
telkdamas lėšas lietuviškai spau 
dai.

Vėliau perėjo profesoriauti 
Vyt. Didžiojo universitete ir 
Kauno Kunigų seminarijoje. Iš 
jo stambesnių veikalų paminė
tini: Demokratija, Socializmas, 
Etika, Teodicėja, Bolševizmas. 
Lietuvoje buvo plačiai pažįsta
mos jo apologetinio turinio bro
šiūros.

• A. Vilainis-šid!au$kr.i ir 
Alb. Pliumpis-Valentinas sure
dagavo humoristinį priedą prie 
Užuolankos žurnalo — Ožio Ra
gą, kuriame duodama gerų ka
rikatūrų ir aktualaus humoro. 
Užuolankos naujame numery 
A. Merkelis rašo apie Vincą 
Krėvę, J. Rinkevičius — prisi
minimus iš knygnešių dienų, 
Alb. Valentinas apie pasikalbė
jimą su vysk. Valančiaus vežė
ju.

viai turi galimybės tik šeštadie
ninėmis mokyklomis tenkintis, 
o Amerikos parap'nėse mokyk- 

ir nustatyti ko mes siekiame ir j lose galima turėti ir lltuanisti- 
kiek mes galime pasiekti litu-; tinęs klases. Galima sakyti, jog 
anistiniame švietime. Šių pro-j nėra sveikas ir geras reiškinys 
blemų sprendime turėtų daly-Į lituanistiniame švietime, kad vie 
vauti ne vien tik mokytojai, nur įvedamos lituanistinės pa-j 
dirbą ar nedirbą praktiškai šiuo mokos į normalių pamokų tvar- | 
metu mokyklose, bet ir visos karaštį, o kitur turi tenkintis 
tos organizacijos, kurios tik iš- tik šeštadieninėmis mokyklo-

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ j

laiko mokyklas ir turi teisę jas 
organizuoti.

Tenka konstatuoti, kad da

nais.
Seselės ir tėvai 

Šių klausimų svarstymas ir
bartiniame lituanistiniame švie-1 sprendimas visu svoriu priklau-
time turima gan stambių spra
gų. Ir visa aiškinamasi ir den
giamas! sąlygomis, o tikrumoje

So tiems organams, kurie išlai
ko mokyklas ir prie kurių mes 
galime prisiglausti lietuviška-

slepiama nerangumas ar pasi- ‘jam reikalui. Kadangi Ameriko-
davimas aplinkai. P.'rmiausia, 
daug nevienodumų turime pa
čių lituanistinių programų išpil
dyme.

Šiuo metu turime visą eilę 
lituanistinių klasių parapinėse 
mokyklose, kurios veikia norma 
liu pamokų metu, ir šeštadieni
nių mokyklų. Jau šis faktas ro
do, kad mūsų lituanistinis švie
timas neturi vienodumo. Visur, 
kad ir lietuviškose parapinėse

je daugumoje privačias parapi 
nes mokyklas išlaiko lietuvis 
kos parapijos ir tose parapinė
se mokyklose išimtinai dirba 
seselės vienuolės, tad jų — pa
rapijų atstovų ir seselių vienuo
lių dalyvavimas Kongrese neiš
vengiamai reikalingas. Ir geriau 
si sprendimai ir puikiausios re-t 
zoliucijos padarytos Kongrese 
švietimo srityje bus neveiks
mingos, jei šių klausimų svars-

mokyklose, lituanistiniam švie-Į tyme nedalyvaus nei parapijų 
timui nesudaromos sąlygos, o atstovai, nei seselės vienuolės, 
kitur — kiek tik leidžia šio kraš kurios vykdo švietimo darbą 
to nuostatai. Tad ir turime ša- lietuviškose parapijose. Tad jų 
lia lituanistinių klasių, lituanis-1 dalyvavimas ar nedalyyavinnas 
tinęs šeštadienines mokyklas Švietimo sekcijos darbuose nu-

4038 Archer Avenua T«l. LA3-671? 
AUGUST SALČUKAS Prezidento*

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną. *

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Lietuviu Prekybos Namai

NAUJAUSIO STILIAUS
BE BROKŲ

BALDAI

SĄSKAITOS B 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $1 50-00—

en bu įvairiausių 
valgomųjų, Maha 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių, 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai................$ “I

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik .... $1

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39.00—$99.00

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų................................................. $59*09
Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik........................................... $175.00
Parcelano pečiai virimui: €rown, Universal, Norge ir daug kt $99" 1 49
Knygoms spintos stiklo durim tik .............................................................. $29-00

Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai...........................................$6 50

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai.........................$2-50

9X12 linoleum įvairių spalvų tik ........................................................................$6-50

FURNITURE CENTER, Ine
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die 

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.
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The New York Times (V.31) 
pranešė smulkutėmis raidėmis, 
jog Danijos Svedenborge mirė 
didis danų rašytojas Johannes 
Joergensen, susilaukęs 90 metų, 
vadinas, priklausęs dar mūsų 
Kudirkų, Jakštų, Maironių kar
tai. Mums, katalikams, jis bu
vo itin brangus ne vien dėl to, 
kad grįžo iš protestantizmo į ka 
talikybę, bet ir kad pagarsėju
siąja savo knyga prie šv. Pran
ciškų plačiai išpopularino pašau 
ly tą vertingąjį Šventąjį, o vien
kart ir tą literatūrinį žanrą —

o apie kitų tautų — na, argi 
britams jos taip jau rūpi?

Joergensen buvo studijavęs 
Kopenhagos universitete ir pr* 
dėjo rašytojo karjerą publicis
tikoj 1889. Redagavo “Taar- 
net” kelerius metus, o paskiau 
— “Katholiken”. Prieš pirmąjį 
Pasaulinį karą buvo asistentu 
profesorium Louvain universi
tete.

Kaip rašytojas, Joergęnsen 
danams buvo svarbus tuo, kad 
įžymiai pasidarbavo toje sro
vėje — mokykloje, kuri susi-

menišką hagiografiją, ar šven-:darė devynioliktojo amžiaus ga-
le, kaip reakcija prieš bedvasį 
natūralizmą. Bet jis pasišalino 
ir nuo modernizmo.

Buvo jis lyrikas, kas matyti 
ir jo pagarsėjusiose biografijo
se. Reikia paminėti jo eilėraš
čių rinkinius “Iš gilumos” bei 
“Gėlės ir vaisius”.

Te Dievas suteikia ištikima-

tųjų biografiją, kuri ir šiandien 
dar klesti. Tas jo Šv. Pranciš
kus buvo išverstas į daugelį 
kalbų, tarp kitko ir į lietuvių 
(išvertė neseniai Lietuvoj mi
ręs kan. Juozas Bikinas, o iš
leido Š. Kazimiero draugija).

Prieš dvidešimtį metų Joer
gensen parašė dar vieną gražią
šv. biografiją, būtent — apie jam savo tarnui amžiną atilsį, 
tą nuostabiąją moterį šventąją 
Sienos Kotryną, kuri gyveno 
keturioliktojo amžiaus Italijoj, 
jaunutė įstojo į trečiąjį Domi
nikonų ordiną, greit pagarsėjo 
savo šventumu bei stebuklinga 
įtaka žmonėms, didiems ir ma
žiems, jos patarimų klausė po

KRONIKA
• Marianapolio Paruošiamo-

, joje mokykloje mokslo metų
, užbaigimas įvyks rytoj, birželio
I mėn. 10 d. Iškilmingąsias šv.

...... , . ...... . mišias atlaikys Norwich vysku-pieziai ir kunigaikščiai: šaky-1 _ , T, . pas Bernardas J. Flanagan. Pašilo, jos patariamas ir meldžia- i , , , , . T.„ ... mokslą pasakys kun. J. Kaman-
XI ryzoB,ldu)to 4pPpam;idų įvyk8iančiose

grįz i iš . v. vin/mo ne ais- j§ĮųimgSe įžangos žodį pasakys
Ves i senovinę Romos sostinę.! , ,, ., . . į.mokyklos prezdentas kun. K.

Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapijoj bažnyčia, naujai pastatyta 
dabartinio klebono kun. dr. A. Deksnio rūpfcsčiu. Projektas pagamin
tas inž. architekto J. Muloko, panaudojant lietuvių liaudies meno 
motyvus. Vyr. darbų vykdytojas — inž. Jonas Stankus (Mūras Sta
tybos bendiovė). Pradėta statyti praeitų metų gegužės mėnesį; sie
nų statyba užbaigta šį pavasarį. Dabar valoma, ruošiami trys alto
riai, vargonai ir riedami vitražai. Pašventinimas įvyks šių vasarų.

Ta knyga yra išversta ir į ang- T. . ~ .. . , .
lų kalbų — tad ir lietuviai gali i ' 8 * 1 os, [Studijų pagilinimo (postgradu-

čia gauti pasiskaityti; o tu-imet0J3mS dovanos- Kun' Jon°l-te-t kur™ — R Savo kilme Šie
lėtų didelio pasigėrėjimo!

Norėjau gauti daugiau žinių
apie tą įdomųjį rašytoją ir ban-' reso atstovas Th. Dodd. Dipio-

XT • . r 1 r.- J - iate) kursą —8. Savo kilme šieNavicko MIC lordo st.pendų, abiturientai B Connecticut, 
gauna Vidmantas Rapsys. Į ab. Massachusett New York, 
turientus kalbą pasakys Kong-

dentai. bendrąjį kursą — 12,, mai arkiv. Skvirecko, vysk. Briz 
gi,o, Nottinghamo vyskupo,
min. Balučio, tėvo R. Lombardi. 
prof. K. Pakšto, kun. dr. K. 
Matulaičio ir kitų. Toliau šiame

Rhode Island valstybių ir net, leidiny — kongreso programa:
džiau rasti Britų Enciklopedi-: mus išdalins pats vysk. Flana- 
joj. Bet kur ten! Apie net ma-j gan. Diplomus gaus baigusieji 
žiukus anglų rašytojus — taip; gamtamokslio kursą 5 stu-

J0HNF.EUDE1KIS
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 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENA IR NAKTJ

iš Puerto Ricos. Iškilmės bus 
baigtos palaiminimu mokyklos 
koplyčioje. Iškilmių vedėjas — 
mokyklos dėstytojas J. A. Kend 
ratavičius.

• Du leidinėliai išleisti Ang
lijoje, ryšium su katalikų kong
resu: 1. “D. Britanijos lietuvių 
katalikų pirmasis kongresas. 
Programa”. Čia įdėti sveikini-

pamaldos, prof. Z. Ivinskio pas 
kaita “Katalikybės reikšmė lie
tuvių tautai”, koncertas, atlie
kamas Škotijos lietuvių Šv. Ce
cilijos choro, vadovaujamo Ver- 
naitytės-i.iullen. Šiame leidiny 
ypač įdomus atsiųstas vysk. Ma 
tulionio sveikinimas iš Sibiro, 
iš Mordovskaja ASSR, rašytas 
š. m. bal. 19 d. Tremtinys mūsų

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDbTUVię DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak 
4. Reikale šaukit*
03110.

J3LMm turime koplyčiai 
visose Chicagoe i 
Roselando dalyse i’ 
įlojau patarnaujam-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienu bloku nuo kapinių.
Didžiausiu Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

į Telef — GEdarcrest 3-6335

vyskupas rašo: “Kur mūs bro
lių lietuvių nėra! Nemalonus li
kimas išblaškė po platų pasau
lį. Belieka maldauti Viešpatį, 
kad duotų visiems malonę iš-

Z. ir ST. JURKŪNŲ
Moteriškų rūbų krautuvė 

(Marąuętte Park Purriers)
Parduodami geros rūšies moteriški 

rūbai neaukštomis kainomis. Pri
tverti ir kuo greičiausiai grįžti taikant už pataisymą nieko neskai- 
į Tėvynę pas savuosius. Labai tome. Priimam kailinius paltus iš-

valymui, nublizginimui ir sandėlia
vimui (storage). Krautuvės adresas:
2438 W. 63rd St. Tel. HE. 4-4321

dėkui už atsiųstą medalikėlį.
Prašau perduoti visiems bro
liams lietuviams mano sveikini
mus ir linkėjimus v'so geriau
sio. Su Dievu . ^ur^e par(juoįj ar išnuomo-

2. "D Britanijos Lietuvių Ka „ Bmuluių skelbimų
talikų kongresas. Už geresnį 
pasaulį!” Šiame taipgi 18 pusi. 
leidinėly yra įdėta popiežiau^ 
Pijaus XII didysis kvietimas vi 
siems būti aktyviems, Londono 
lietuvių parapijos klebono kun. 
A. Kazlausko, MIC, kvietimas, 
informacija — kaip dabar lais
vajame pasaulyje pasiskirstę 
658 lietuviai kunigai, pakarto
jama kongreso programa, duo
damas žemėlapis — kaip suras
ki kongreso vietą, duodamos 
kongreso himnas (žodžiai B. 
Brazdžionio, muzika K. Kavec- 
ko), dedamos mintys Pijaus XII 
ir kt.

Kongresas įvyko per Sekmi
nes — gegužės mėn. 20 d. Lie
tuvių Sodyboje, Healey Parke. 
Jame dalyvavo ir vysk. V. Pa- 
dolskis. šiuos leidinius paruo
šė P. P. Dauknys, MIC.

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaiztjų Albumas
LIETUVA

yra gerinusia dovana visokiomis 
[uogomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bckiltbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį gulima gauti:
ATEITIES administracijoj 

916 Willoughby Avė. 
BROOKLYN 21, N, Y.

• Kaina 6 dol.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, UI.

Telefonas — FRontier 6-1882
13IIIIIIIIII lllll lllllllll II lllllllllllll I lllllll III lllll l lllilillilllili ilii miiiimi iiiiiiiiiiiiiimi)

ItefcMlSIAS TWuįSrr

“ 15 TOLI IR ARTI *'■3
NAUJI OIDEU TROKAI ~ NAUJAUSI KRAUSTTMO (RANK/A! 

IIGU METU PATURIMAS - PIGUS IR SĄŽININGAS RATARMVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 VA 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tai. VAIbmok 5-9209

MOVING

JONAS GRADINSKAS
TELEVIZIJOS

Ir Radio Aparatu Taisymu
Sąžiningas ir garantuotai darbu 
M. RIMKUS, 4517 S. 8awyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

Kambarių vėsintuvai, vedintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio
jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis

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

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3575

ANTANAS M. PRILUPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET TeL SEeley 8-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOOD8IDE Itd., Riverside, U. TeL OLymple 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LJC1DĖS10 VALANDOJ

MAŽEIKA a EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6843 8o. Weotern Ava. Air Condltio»ed koplyčia 
REpobUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tlema. kurie vyvena kltoee miesto dalyae: taualme 
koplyčią arčiau JOaų namų.

III IIHIIHIIItlItlIlIlIltlI Itflllllltlll lllll llllll 
Tedei. REpublic 7-ot>u3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

1 I i to.a t
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960
lllllllllMJIItlIlltlIlIIHIlIlIlIlIHMHIIIIilHII

IūTverta?
S2.no ) metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėąink NEW ERA — per 
40 metų pasekminaai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už S oz. bonkų.

F. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, ColoradoJ

jlJRf D

^L III
FEOERRL 
5RVINŪ

A LOAN ASSN 2202 WEST CERMAK RGAD 
Tel. VIrginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKAS. Prsa.

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S

pataria:
1. Nepraleiskite tisų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

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

3. Planingas tai pymas visados moka 
gerus dividendus.

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-U38-113f ,

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, 01. Tel. OLymple 2-1008

IlGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. UCKAWIC2
2424 W. «9tt STREET BEpnbUe 7-1213 (
2314 W 23rd PLACE VlrgMa 7-4672,

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 $0. 50th AVĖ. 
CHIGAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — Gftevehill 6-2346 arba

T0wnhall 3-2109

GUŽAUSKŲ
RKVKRLY HILUS OftLINVrtA
O-risusios tffilfis <1*1 vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų p&ouoSimų.

244.1 WEKT 0.1RD STREET ’ 
Tel. PRuepect ir l’R ft-0834

MOVING
A. BENIULIS atlieka (vairius 
perkraustymus ir pervežimur 
d tolimų ir artimų atstumų.

Tek BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

Duoną ir (vairias skoningas 
bdlkatee kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. IJtuanlca Ava. 

Tel. Oliffside 4-6676
Pristatomo | visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat IR 
slunCia | visus artimuosius 

miestus.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEI NINGI PATARNAVIMAI.
TAUPYKITE TVIRTAI, APDRAUSTOJ SIO.OOO.OOA IŠTAIGOJE. AVKACI AIISIAS. NAI .IAI PADIDINTAS DIVIDENDAS t’* PAID IJP INVEHTMES 
TV SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OITIONAE. ItDNIiS, KAIitf l»V IR tAKACI.IV SKYRIAI. GALITE TAI PYTI IR PER I.AIAKEH ŠIT 
TAUPYKITE IŠLAIDAS IAKEICIANT ČEKUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS I1II.AS. VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. INKEICIAM IP 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOIAIS PtUKlNAMlALtfl OM SĄLYGOM. HUAINOT MėSŲ AUKNTA DIVIDENDĄ IK KITAS IN 
FARMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHII.L 0-71175.

CHICAGO SAVINGS Md LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM. 12 V AL. — S VAL.1 ANTRAD IR PENKT. 0 Ud « V AR. i BET. • HH G vM. v-dt.t TeaA UABARVTA VISA DIENA: »K*r • IKI 1 POPTFT

Chartered and Snpervised by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VAl^ANDOS: Kasdien nuo 9-toa ryto iki 6 vai. po pietų. Ketv 
nuo 9-tos vai. ryto iki g vai. vak. Sektad. nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p< 
.dėtų. Trečlad. visai neatidaroma.

NARIAI UETDVIV TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I N

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. W es te m Avė. Chicago 36, III.

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI.

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

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN A5SN.
1800 S. Hahtcd St. Chicago 8, III.
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Modernioji diagnoze
(Atkelta iš 3 pusk?

Didžiausias atradimas

VV'ilIiam James, kurį autorius 
laiko vienu protingiausių Ame
rikos žmonių, kartą yra pasa
kęs: “Didžiausias man# gent- 
kartės atradimas yra kad žmo
nės gali pakeisti savo gyveni
mus, pakeisdami savo mintiji
mą’’. Taigi, — primena N. V. 
Peale, išplauki iš savo gaivos 
tas išsisėmimo mintis. Pripil- 
dyki ją naujomis, kūrybingomis 
tikėjimo, meilės, gėrio mintimis. 
Tuo vyksmu tu gali atnaujinti 
savo gyvenimą.

Amerikiečiai per parą sunau
doja apie 12,000,000 miego tab
lečių. Paskutiniais metais mie
go tablečių naudojimas paaugo 
1,000 kartų. Kas antras pacien
tas JAV-se yra psichinis ligo
nis, kurs pateko į gydymosi 
jstaigą ne dėl užkrėtos, ne dėl 
kokios nelaimės, bet dėl neįsten 
gimo tvarkyti ir sudrausminti 
savo emocijų.

Kultūrine kronika Gali matyti mylią tamsoje
nuliuiIIIC Muilina American Research and De-|
• Meno institutą Chicagoje velopment bendrovė išrado apa- 

birželio 8 d. baigė šeši lietuviai. į ra^4, pavadintą, evaporograph, 
Dailiųjų menų diplomą gavo Ri-i sutrumpintai — EVA, kuriuo 
ta B. Stankus; dailių jų menų Kalima matyti’ net mylios nuo Į 
bakalaureato laipsnis buvo su- tolyje tamsumoje. Aparatas ne

naudoja jokios elektronų sro
vės. Jis veikia panašiai kaip ka
mera: yra toks lyg ekranas, su 
aliejinėmis medžiagomis, kurios 

Mickas ir dailiųjų menų magišt-. garuoja pagal tai, kiek jas pa-!
__  _   i IiaAiO i MA »« y-3 M i  t •

teiktas Ritai Žukaitei, Bronei 
Jameikienei ir Danutei Saka
lauskaitei; meno pedagogikos 
bakalaureatą gavo Leonardas

ro laipsnį — Vytautas O. Vir
• Illinois universiteto 226 

studentai, išėję atsargos kari
ninkų kursą, gauna pėstininkų, 
aviacijos ar jūrininkų leitenan
to laipsnius. Tarp jų yra su lie
tuviškomis pavardėmis: J. Vai
vada, iš Chicagos ir A. Sereika, 
iš Genevos.

• Šio Kultūros priedo sep-

liečia infraraudoni spinduliai. 
Nevienodai išgaravus tame ek
rane atsimuša vaizdas. Vaizdą 
perduoda ir spalvomis. Tą įtai
są galima panaudoti, fotografi
jai; Tuo tarpu jis brangus, kai
nuoja apie $9,500.
kau.

Privati JAV aviacija
JAV-se aviacijos susisiekimo

tintame puslapyje spausdinamai bendrovės turi 1,477 daugmoto- 
medžiaga apie siuntinius savo I rinius lėktuvus, o privatūs sa-
turiniu nepriklauso kult. priedui 
ir dedama dienraščio administra 
cijos iniciatyva.

• Spaudos laisvės atkovojimo 
50 m. sukakčiai paminėti leidi
nys jau baigtas redaguoti. Va-

Dėl to autorius pataria — kar jo redakcinė komisija: kun.
dažnai ir regulariai išvalyti tas 
nelaimingas žemas, nusivylimo 
mintis, savo dvasios žvilgsnį 
dažniau nukreipti į Dievą. Nors 
“tris kartus dienoje pakelkite 
savo akis į augštumas”. Tai pa
dės jums išbūti suderintu su die 
viška harmonija. Tai pripildys 
jūsų sielą ramybe.

Gydytojo pavyzdys 
Autorius primena New Yorko 

dr. Z. Taylor Bercovitz, kurs 
nutaikęs valandėlę tarp gausių 
telefono skambučių, tarp dau
gybės pacientų, nulenkęs galvą 
prie stalo, širdyje trumpai kal
ba su Dievu. Be kitų dalykų 
jis tada sako: “Dieve, aš sa
vo pacientus mokau laikytis ra
miai. Pripildyk! mane savo gy
dančia ramybe. Padėki man iš
saugoti savo nervų energiją, 
kad įstengčiau pagelbėti žmo
nėms, kurie pas mane ateina”.

Ir taip dano daugelis. Garsu
sis statistikos specialistas Ro- 
ger Babson — pamėgęs įeiti į

V. Bagdanavičius, dr. P. Joni 
kas ir J. Švaistas turėjo pasku 
tinį posėdį. Veikalas kolektyvi
nis, turės 12 straipsnių. Dabar 
perduodamas Lietuvių Bendruo 
menės Chicagos apygardai, ku
ri yra pasiryžusi tą knygą iš
leisti.

• Prof. dr. Antanas Maceina
nuo vasaros semestro pradžios, 
nuo gegužės mėn. 2 d., dėsto 
Freiburgo universitete. Skaito 
kursą apie Dostojevskio religi
jos filosofiją. Studentų turi ne
mažai — arti šimto. Atrodo, kad 
bus pakviestas dėstyti ir atei
nantį semestrą.

• J. Gliaudą su šeima lankėsi 
gražioje saloje — Santa Catali- 
na, Calif.

Miniatiūriniai įtaisai
— Išrastas įrankis, kuris galės 

išmatuoti sluogsnį, 16 kartų plo 
nesnį, kaip popieriaus lapas. Jį

vininkai tokių lėktuvų turi 
1,411. Be to — verslo organi
zacijos turi 2,437 daugmotori- 
nius lėktuvus.

Vienmotorinių lėktuvų priva
tūs ašmenys turi 63,464, o vers
lo organizacijos — 19,063.

Tirs pigmėjus
Martin Gusinde, vienuolis, Ka 

talikų universiteto profesorius, 
vyksta į Naująją Gvinėją stu
dijuoti pigmėjų, kurių dar joks 
baltaveidis nėra tyręs. Jį kvie
čia Australijos vyriausybė, o 
ekspediciją finansuoja Ameri
kos Filosofinė draugija Phila- 
delphijoje.

Šauja 7,000 mylių per
valandą greičiu

JAV Laivyno laboratorijose 
išrasta patranka, kuri gali iš
šauti kulką ar kitą dalyką 
7,000 mylių greičiu per valandą. 
Tą įtaisą planuojama panaudo
ti iššovimui modelių su instru
mentais, kurie padėtų studijuo
ti didelio greičio padarinius lėk
tuvuose, lekiojančiose bombose, 
dirbtiniuose mėnuliuose, ypač 
kas liečia atsiradimą tempera
tūros nuo trinties su oru. To
kia patranka užtaisoma sus-s 
paustu heliumi.

t
Amerikiečiai mažai skaito

Skęsdami laikraščiuose, ilgas 
valandas prasėdėdami prie tele
vizijos, amerikiečiai mažai te
skaito. Amerikos Viešosios Nuo 
monės institutas ištyręs ameri
kiečių skaitymo papročius, skel 
bia, kad 57% baigusiųjų augš- 
tesnę mokyklą pereitais metais 
neperskaitė nei vienos knygos 
taipgi 26% baigusių kolegiją 
per 1955 metus neperskaitė nei 
vienos knygos.

Maistas tūtelėse
Amerikiečiai ima domėtis 

maisto įpakavimu į metalines 
tūteles, kaip dabar vartojamos 
dantų pastai. Galbūt netolimoj 
ateity galėsime atsukę vožtu

vėlį ir paspaudę tūtelę gauti ke 
penų tešlelės, sūrio, malto rū
kyto kumpio, padažo, muštar- 
dos, Žalatinos, prieskonių, net 
skystos kavos. Taip paruoštas 
maistas turi būti sumaltas, kad 
ueužsikimštų per siaurą gurk
lelį, neturi nusistoti skirtingo
mis dalim s, neturi sukietėti.

Namų nelaimes nužudo 
daugiau vyrų

Metropolitan Life Insurance 
Co, pasiremdama duomenimis 
iš 1950-1954 metų, skelbia, kad 
iš darbingo amžiaus asmenų 
(15-64 m.) nelaimėse apie na
mus žūna daugiausia vyrų.

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas

1805 West 46 Street
Chicago 9, UI.

Tetari LAfayette S-SOSD 
Gamina Juostas, tabelius, Juosteles 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms.

išrado General Electric inžinie- 
tuščią bažnyčią ir praleisti susi Į ^Us panaudojamas, pvz. I
kaupimo valandėlę. Įtempimą nustatyti storumą automobilio i 
pergyvendamas rašytojas Dale dažų.

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

6402 S. Falrfleld Avė., Chicago 20 
Tel. HEmlock 4-8037 

VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI 
duoda pamokas. Prieš karą. baigęs 
Čikagos universitetų.

1 dol. 25 et. vai. — privačios. 
(0-člas augšt&s, durys po kairei, art! 
6S-člos gatves ir Callfoinla Avė.)

CAMP DUNCAN
For Boys 9 to 16 years of age.

Located in Lake County,
50 miles northwest of Chicago 

on Route 12

Season June 25th 
to August 801 h 

Six 11 DaV Periods
X""..-..................*21-75

plūs 75c for insurance.
For Camp Folder call or write 

JAMES MAHON, Director

DUNCAN Y.M.C.A.
1515 West Monroe Street

Chicago 7, Illinois 
HAymarket 1-7800

K
Our lOth Year — Thousands satisfied customers

100% INSURED - RECEIPTS
FURNISHED within 5—6 days delivery. 

vvithin 10—12 days.
GIFT PARCELS of Food and Clothing to Litliuania, Latvio, Esto- 
nia imd all parta of tlu> USSR. Medicines sent b.v air inail (7-8 days)
VV’e also ship your own self packed parcels with food, nevv 

and used clothing.
ALL DUTIES PREPAID

DĖTY FREE PARCELS to VVest and East Germany, Poland, Hnn- 
gary, Yngoslavia, ete. Ix»w duty parcels to Czechoslovakia. Ask for 
our detailed price lists.

GRAMERCY SHIPPING COMPANY
777 Lexington Avė., New York 21

33

Carnegie mėgdavo ketvirtį va
landos praleisti bažnyčioje, esan 
čioje netoli jo įstaigos New 
Yorke.

Mylėti žmones
Autorius primena,’^ad' vte-jvė išfadb garsintuvą,? kur3 te- 

name universitete psichologijos turi ?tik trintuko didumą. Taigi, 
mokslininkai nustatė, jog žmo-| galime tikėtis labai mažyčių 
gui reikia turėti 46 geras sa- (kišeninių radijo aparatų, 
vybes, kad jisai būtų kitų mė
giamas. “Krikščionybė tačiau 
moko, — rašo N. V. Peale, — 
kad viena pagrindinė savybė la
bai daug padės, kad žmonės jus 
pamėgtų: reikia nuoširdžiai ir 
pastoviai žmonėmis domėtis ir 
juos pamilti. Jeigu ši pagrindi
nė savybė bus ugdoma, kitos 
natūraliai išsivystys”.

Mirtis ir amžinybė 
Sutvarkius žemės gyvenimo 

dalykus dar pasilieka viena ( 
svarbi problema — kaip laiky-j 
tis tikrai ateisiančios mirties 
akivaizdoje. Autorius čia grą
žai primena amžinybę:

— Amžinybė neateina su mir-j 
timi. Mes esame amžini dabar. 1

Kanados rašytojas Aibert E.
Cliff pasakoja apie mirtį savo 
tėvo, kurį jau kankino mirties 
koma, bet jis atsigavo, pažvel
gė į sienoje išrašytą šūkį “Aš 
žinau, kad mano Atpirkėjas gy
vas” ir jį kartojo: •

— Aš žinau, kad mano At
pirkėjas gyvena, nes jie visi 
yra aplink mane — mano moti
na, tėvas, broliai ir sesers (anka 
čiau už jį mirę).

— Išrad. Tomo Edisono žmo
na autoriui pasakojo, kad mir
damas tas didis mokslininkas 
šnibždėjo savo gydytojui:

— Kaip labai gražu tenai,
anapus... I

Ir pats aprašomos knygos au 
torius V. N. Peale apie šią pas
kutinę problemą atsiliepia:

— Iš savo pusės, kai aš per- 
siėmiau tuo nepalaužiamu įsi
tikinimu, kad nėra mirties, kad 
visas gyvenimas yra nedalomas,

— Philco bendrovė išrado 
transistorių (vartojamą vieton 
radijo lempų), tokį mažą, kad 
20 jų sutelpa ant vieno dešim
tuko frionetos, Ta pati bendro-

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

STE I N TEXTI LE CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.
STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų: 

Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

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

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .......................................................98c.

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces“, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kalnas.
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

vier.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.'

STEIN TEXTILE CO. 
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., 1% bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.

AR NORITE BŪTI KUNIGAIS?
Ttvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
paa eave kandidatua J kunigus. Tfival Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas: redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltSs po Paneles Švenčiausios vėliava; 
stokite J TSvų Marijonų Kongregaciją; rašy
kite noviclų vedėjui. Laiške pažymėkite klek 
mokslo baigėte, klek amžiaus ir koks svei
katos stovis. Laišką siųskite žemiau paduotu 
adresu.

HB NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngregaclja kviečia pas save kandidatus J brolius, kurie 

dirbtų Įvairius „vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką koki amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

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

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

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 471h St., Tel. LA 3-9670

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

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

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—-6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4035 So. Richmond SI. Tai. FRonlier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pinnad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

kad šiapus ir anapus yra viena,

kad laikas ir amžinybė yra neat 
skiriami, kad čia yra viena vi
sata, aš radau labiausiai įtiki
nančią ir patenkinančią savo 
viso gyvenimo filosofiją.

OOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOO

Comptometro - Mašinraščio 
Mokykla

Pi Reslūno vadovaujama, persikė
lė į Gage Parką ir priima naujus 
kursantus.

Ten pat galima išnuomuoti ar 
ha nusipirkti ir comptometrą.

Dabartinis Mokyklos adresas* 
5543 So. Albany. Te|. VVAlbrool 
5-4315.
lOOOOOOOOC^JOOOOOOOOOOOOOOO

CATHOLIC BOYS CAMP
LIBERTYVILLE, ILL.

OPERATED BY FRANCISCAN FATHERS
FOR BOYS 8 to 14 

SEASON: JUNE 24 — AUGUST 26
KATES: $15 PER WEEK 

For Information, write
Rev. Pasėliai Wodek, O. F. M. 

LIBERTYVILLE, ILL.
6715

FOR THAT IMPORTANT DAY 
OF YOUR LIFE!

YOUR WEDDING 
FLOWERS From

PEOPLE’S FLORIST 
1850 W. 47th St. LA 3-1786

(Bob & Shirlee Bandyk)
Specializing in Corsages and artistic florai 

deaings for all occasions •

MES PERSIUNČIAME JŪSŲ SUDARYTUS
SIUNTINIUS | LIETUVĄ

ir visas kitas Rusijos valdomas sritis
iš naujų ar naudotų rūbų, avalinės, medžiagų, maisto, vaistų ir t.t. 

Visas išlaidas ir U.S.S.R. muitą apmoka siuntėjas. 
Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją. 

Siuntiniai apdrausti, siunčiame tiesiai iš Bostono. 
GREITAS PRISTATYMAS

Iš toliau ir iš Kanados siųskite siuntinius mūsų adresu, nedau
giau 21 -svaro. Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo 
adresus. Mes siuntinį perpakavę, pranešime Jums kiek kainuos 
persiuntimo išlaidos. >
Dėl smulkesnių informacijų skambinkite ar rašykite lietuviškai.

TRANS-ATLANTIC TRADING CO.
Eitis Noildiiig, Room 10 Tol AN 8-8784

409 W. BR0ADWAY, S0. BOSTON 27, MASS
šį skelbimą išsikirpkite

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- 
tėlis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai Iki $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance 

Corporation, Washlngton, 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

J?

oooooooooo<HX><xx>ooo<x>o<xxxxx><xx><XKxyooooooo<xxxx><xx>-ooo

L GASIŪNASm<Z“Xv
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329 

&.......................
Mes siunčiame apdraustus siuntinius j LIETUVĄ, Ukratjiną, Rusiją ir 
visus Rytų Europos kraštus. Pradedant 1956 m. didele nuolaida daik
tams, užsakomiems Anglijoje.

J- KAMIENSKI
JANIQUE TRADING C0.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
RAPORTO 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 J mūsų Jstaigą

dėl informacijų ir kainaraščlų.
{staiga atidaryta kasdien pirmad. — šeštad. nuo 12 vai. iki 8 vai. vak.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!

Chicago 8, Illinois Tol.: Vlrglnla 7 - 6430

šei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
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 INDEMNITT COMPANT

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 
MAS8ACHU8ETTS FTRE & MARINE INSURANCE CO.

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL ASSURANCE COMPANT

RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

WE8TERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WESTERN CASUALTT & SU RETY COMPANT

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CEntr&l 6-5206
*



Šeštadienis, birželio 9, 1956
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DIHNRAOTIS DRAUGAS, CHIGAGO, ILLZNO1B 
■......... —— ■ ..-------------

IŠSIKIRPKITE
, SIUNTINIAI LIETUVON IR KITUR 

Pranešu gerb. lietuvių visuomenės žiniai, kad atidariau
siuntinių Lietuvon, Sibiran ir kitur siuntimo įstaigą. Stengsiuosi 
patarnauti jums greitai ir sąžiningai. Tuo tarpu priimu užsaky
mus siuntiniams iž Anglijos sandėlių. Tuo būdu žymiai sutrum
pinsime savo artimųjų anapus laukimo laiką. Vietoje 4—5 mėn. 
jie gaus per 4—5 savaites, Sibire — per 6—7 savaites. Aty- 
džiai paskaičiavę pamatysite ir įsitikinsite, kad šis būdas ne 
tik nėra brangesnis, uet daigi pigesnis, kaip pačių paruošti ga
tavų rūbų siuntiniai. Jie yra žymiai vertingesni gavėjui ana
pus. Kruopščiai parinkę prekes, kuriems nėra perdaug augšti 
sov. muitai ir pašto išlaidos, sudariau nurodytus siuntinius— 
pavyzdžius, kuriais prašau pasinaudoti. į nurodytas kainas įs
kaityta viskas: pačių prekių kaina, muitas, draudimas, pašto 
ir patam. išl. etc. Gavėjui visiškai nieko nebereikia primo
kėti. O jei norite patys gilintis, rinktis — prašykite smulkių 
katalogų — prisiųsiu. Taip pat už $1.50, (oro paštu $2.50) ga
lite gauti visų siunčiamų medžiagų pavyzdžių albumėlį. Užsa
kymai per 3—4 dienas jau būna Europoje, kurie ten nedel
siant išpildomi. Siuntiniai yra pilnai apdrausti ir jiems even
tualiai žuvus, siuntėjui išmokama jo sumokėta suma, arba pa
siunčiamas kitas siuntinys, jei nevėliau kaip 10 mėn. po siunt. už
sakymo jis tokią, pagrįstą ir teisingą pretenziją pareikš. Pa
prastai siuntėjams grąžinamos gavėjų pasirašytos pašto per
laidų atkarpos.

Labai prašau gavėjų vardus bei adresus nurodyti visiš
kai tiksliai, jei galite, — taip pat ir rusiškoje rašysenoje.

Galima užsakyti vienu bendru siuntiniu betką, kas žemiau 
pažymėta, tik vienas siuntinys negali būti sunkesnis kaip 19 
svarų. Žemiau nurodytus siuntinius galite keisti, kombinuoti, 
vieną kitu papildyti, išskyrus paskutinius tris standartinius, 
kuriuos galima užsakyti tiktai kaip nurodyta, nes jie Angli
joj yra jau gatavai paruošti išsiuntimui.

Vaistus galima užsakyti atskirai, jei kas nori, su recep
tu ar be jo. Užsakius nemažiau kaip už $5.00, jie siunčiami 
specialiomis siuntomis paprastu arba oro paštu (primokama 
$1.) ir gavėjai gauna per 1—2 sav. Tačiau mišrūs siuntiniai 
išeina pigiau.

Del informacijų, patarimų kreipkitės, labai mielai atsa
kysiu, patarnausiu. Laukdamas užsakymų ir palankaus dėmesio 
mano naujai įstaigai esu pasiruošęs jums visada tinkamai 
patarnauti. Jūsų Dr. Gr. Valančius, — vedėjas

“A N A P U S” MAIL ORDER 
2712 St. George Street, Los Angeles 27, CaMfornia

SIUNTINYS NO. 1 
l'/2 yrd.—2,3 sv. vilnonė, mėlyna ar tamsiai pil

ka, medžiaga šiltam žiem. vyr. ar moter. 
puspalčiui ................................................................................ $ 9.40

1 yrd. x 4'pėd. pamušalas puspalčiui—............ 2.45
4 yrd. x 3 pėd. — % sv. mėlyna su baltais tašk.

šilk. krepo medž. moter. suknelei ...................... 8.90
4 yrd. x 3 pėd. — '/» sv. poplino medž., balta,

kremava ar įvair.—bliuskutėms ar marškiniam. .5.85
3 poros geros rūš. moter. kojinių—•’/« sv............  4.20
l‘/j sv. sviesto  ....................................................................... 2.20
l’/a sv. kiaul. taukų ........................................................... 1.80
1 sv. ryžių .................................................................. ............. 0.80
2'/, sv. ,gab. cukraus ............................................................... 1.20
2 sv. skalb. muilo .................................................... .. 1.30
10 buteliukų (1 gr. net) Streptomycin-Dihydro

—2/3 sv....................................................................................... 3.80
3 mil. vienetų 1x10 oc — 30 gr. penicilino ............ 1.50

Sov. licensija......................................................................... 6.50 $49.90
SIUNTINYS NO. 2

3 yrd. x 4y2 pd. — 2 sv., vilnonė, šilta, mėlyna, 
pilka ar juoda medž. moter. žiem. suknelei .... $16.35

3 yrd. x 6 pd. — 3'/z sv. vilnonė medž. vyr. kos
tiumui, ruda, pilka, žal., mėl............................ .. 24.50
3 yrd.—1 sv. dirbt, šilko pamušalas kostiumui .. 5.95

Maistas — žiūr. siunt. No. 1 .................... ...................... 7.30
Vaistai — žiūr. siunt. No. 1  ................................ 5.30
Licensija....................... ....................................... .. ........................ 6.50. .$65.90

SIUNTINYS NO. 3.
3 sv. juod. ger. rūš. chromo oda 3 por. batų ir

oda padams............................................ .. .............................$22.95
1% sv. vyr. viln. šilti apat. marškiniai su ranko

vėm ir ilgos kelnės ........................................................ 12.30
Nylon medž., balta ’ar mėlyna, moter. apatiniams 

— 2 yrd. x 3 pd..................................................................... 3.50
2 komplektai moter. šiltų apat. baltinių—* /j sv... 8.30
1 sv. įvairių spalvų viln. siūlų mezginiams .... 6.86
Maistas — žiūr. siuntinys No. 1 ................................ 7.30
Vaistai — žiūr. siunt. No. 1 ........................................... 5.30
Licensija....................................................................................... • 6.50 $73.00

SIUNTINYS No. 4.
3 yrd. x 41/2 ped.—4 sv., geros rūš. viln. veliūro 

medž.,—mėlyna, rusva, juokia—moter. paltui
su medž. pamušalui ..........................."............................$26.50

3 yrd. x 4*/2 pėd.—6'/» sv., sunki, grynos vilnos 
žiem. vyr. ar mot. paltui medž.—mėlyna, ruda 
ar tamsiai pilka—su pamušalu ...................................29.30

1 sv. įvairių spalvų viln. siūlų mezginiams............  6.85
Vaistai — žiūr. No. 1 ......................................................... 5.30
Maistas — žiūr. No. 1 ......................................... .. 7.30

Licensija ...................................................... —........................ 6.50 $81.75
STANDARTINIS SIUNTINYS MOTERIMS NO. 5

3 yrd. “Afgalaine” gryn. viln. mėlyna medž. šiltai suknelei 
3 yrd. “Veldur” geriaus. rūš. mėl. gryn. viln. medž. žiem. paltui 
Pamušalas ir visi priedai paltui.
Gryn. viln. storas, mėlynas megstukas su apykakle Ir ilg. rank. 
Dvi (32” x 32”) babuškos (kepurės), kašmėro viln.
Du komplektai šiltų apatinių, viln. ir rayon mišinys.
Dvi poros geriaus. rūš. viln. kojinių (sov. lic. įskaityta) $97.50

STANDART. SIUNTINYS VYRAMS NO. 6
3'/. yard. ger. rūš. viln. mėlyna—dryžuota medž. košt. su pried. 
3 yard. gryn. viln. tams. pilka medž. žiem. paltui su visais pried. 
Pilkas vilnonis megstukas su ilgom rankovėm.
Komplektas vilnonių šiltų apat. baltinių.
Šveiear., 17 akm., rankinis laikrodis (lic. įskaityta) ..$128.50 

STANDART. MAISTO SIUNTINYS NO. 7
1 sv. 30 gr. ger. rūšies “Lipton” arbatos

GEROS ŠIRDIES ŽMONĖS 
Apie duetinius } Lietuvą ii Sibirą

0k. S. VALANtlUS, Los Angeles, Calil.
Tūkstančiai laiškų iš tėvy- nai ir dviem seserim Lietuvoj 

nes kasdien pasiekia šį konti- J ir seseriai su švogeriu Krasno
jarske — Sibire. Patyrusi, 
kad siuntiniai, nors užtrunka 
4—5 mėn., bet tvarkingai ten 
gaunami, ji pasiuntusi keletą 
rūbų, maisto bei vaistų siunti
nių, vėliau ėmė siųsti viską, 
kas tik jos manymu, ten gali
ma gerai iškeisti ar parduoti, 
kad už gautus pinigus gavėjas 
galėtų nusipirkti kas būtinai 
reikalinga. Sutikdavau ją 
siuntinių agentūroj ir ji sakėsi 
esanti laimingiausia tada, kai 
grįžtanti išsiuntus siuntinį. 
Taip lengva ir gera esą jai ant 
širdies tais momentais.

nentą. Visi jie pilni pagalbos 
šauksmo. O jeigu tiesiai ir 
nieko neprašoma, tai tarp ei- 

. lučių lengvai išskaitome ko jie 
l iš mūsų laukia. Jie laukia pa
galbos, laukia siuntinių, laukia 
rūbo, maisto, vaistų. Nė viena, 
kad ir kiečiausia, širdis nelie
ka kurčia tam pagalbos šauks
mui. Tūkstančiai siuntinių 'iš
plaukia kasdien iš Chicagos, 
New Yorko, Toronto, Londo
no. Plaukia jie ilgą 4—5 mė
nesių kelią, kad pradžiugintų 
po ilgo, ilgo laukimo ten mūsų 
artimuosius, įkad pallenigv'intų 
bent truputėlį begalo sunkią jų 
dalią. Ir tai yra gražu, tai 
broliška ir krikščioniška.

Šis reikalas darosi labai 
svarbus ir visuomeniškai 'ben
druomeniniu požiūriu. Svarbus 
ir aktualus. Svarbus savo ap
imtimi, aktualus savo esme ir 
tikslu. Problema darosi visuo
tina, labai didelio masto. Ji ly
giai tiek svarbi ir aktuali, gal 
dar labiau, kaip savo laiku bu
vo Alto ir Balfo organizavimas 
arba pabėgėlių masių įkurdini
mas šiame krašte.

Mes negalime kaltinti nei 
Alto, nei Balfo už tai, kad jie, 
esą, nesiima tvarkyti šio svar
baus ir stambaus dalyko. Mū
sų visuomenėje gan dažnai gir
dimi priekaištai čia suminėtom 
organizacijom dėl jų tariamo
jo pasyvumo šiame reikale, 
manau, yra bereikalingi ir ne
apgalvoti.

O kaip wi Raudonuo ju 
Kryžium?

Panašiai juk elgiasi ir šios 
rūšies amerikonų organizaci
jos. Pavyzdžiui, ne vieno bu
vo kreiptasi į Amer. Rattd. 
Kryžių, prašant, jų pagelboB, 
tarpininkavimo persiunčiant 
siuntinius į kraštus ūž geleži
nės uždangos. Atsakymas jų 
buvo trumpas ir aiškus, — ne. 

j Šių eildčių autorius, draugų ir 
pažįstamų paskatintas, kreipė
si į visą pustuzinį Raud. Kryž. 
įstaigų Europoje tuo pačiu rei
kalu. Atsakymai buvo neigia
mi. Štai, šias eilutes berašant, 
atėjo negatyvus atsakymas iš 
Belgijos Raud. Kryžiaus, o 
prieš porą savaičių toks pat 
atsakymas gautas iš Vienos. 
Taigi greitesnio ir pigesnio ke
lio suradimas siuntiniams siųs
ti Ibent šiuo metu yra beviltiš
kas. Nieko kito nelieka kaip 
tenkintis tais, jau visiems ži
nomais persiuntimo kanalais,
nors jie yra ir brangūs, ir per
dėm ilgai užtrunkantys

Kas yra aišku
Trys dalykai šiuo metu yra 

aiškūs: niekas nesulaikys žmo
nių nuo masinio siuntinių siun- 

į timo 'bavo artimiesiems ana
pus; nė viena “oficiali” įstai
ga ar organizacija jų siuntimo

30 
“ 30 
“85 * 
“ 170 
" 85

deg. kavos pupelių 
4 dideles plytos šokolado 

4 pakietukai Van Houten kakavos 
2 skaidinės sviesto 
skardinės kiaulienos

3’/i sv. 3 skardinės kiaul. taukų
3/3 sv. gabal. cukraus
3 sv. 00 gr. ryžių (lic. įskait.)................................. ................... $$$.45

. (VAIRUS PASIRINKIMAS
Juodi ar rudi batai gu dvigub. padais—3 ąvarai  ......... $15,85
Juodi ar rudi mot. batai pusaukšč. kuln. stip. pad.—2vv. 16.35 
Juodi ar rudi od. mot. aul. botai su kail. pam., dvig. pad.

— 3‘/2 sv ................................................... .. ............................................. 18.95
Juodi vyr. aul. batai su kail. pamuš, ir stor. pad.—4 >/t av.81.95 
Mot. mėl., pilk., rud. ar žai. viln. megzt, su 11. raak.-’/.zv $.45 
Viln. vyr. mėl., pilk., ar rud. ilg. rankov. mėgstu kas-1 sv. 11.95
Viln. “babuška” (kepurė) — 00 gr.............................................. 4,45
Dvi poros geriaus. nylon kojinių — 60 gr.............. . . . . . . . 4.85
3 poros ger. rūš. viln. vyr. kojinių—</2 sv..................................... 5.85
3 poros ilgos viln. vaikams kojinės—% sv? ............................. 6.95
1 sv. “Lipton” ger. rūš. arbatos .................................................. $.20
1 sv. pirmos rūš. deg. kavos pupelių ........................................ 2.95
1 sv. —4 skardinės V. Houten kakavos ................................... 1.25
14 kar. auksinė “PARKER” plunksna — 60 gr..................... 6.00
Viln. antklodė, 0*1% pėdų, balt., mėl., rausva ar lal.-4sv. 17.95 
1 pora (paiym. vyr. ar mot.) ger. rūš. odln. piršt.—112 gr. 6.15 
TBC vaistai “RIMIFON ROCHE” — 1000 tabl. po 50

mgm. — ’/. sv...............  .................................... ..................... 10.85
500 tabl. kombinuota ABCD vitam. siunta—’/. sv................ 5.90

Užsakymus prašau tiksliai surašyti, nurodant IŠmieras, 
spalvą etc. ir su čekiais arba “Money Orders” siųskite oro {ni
tu šiuo audresu:

“A N A P U 8” Mali Order
Mngr. G r. Valančius

2712 St. George Street Los Angeles 27, GaHfomia
.......... — I8NIKIRPKITE ... I

nonę medžiagą vyr. kastiumui 
su pamušalu, už ką ten moka
ma iki 1,500 rublių.

Ar suvargusiems žmoneliams 
tenai reikalingas parfumuotas 
tualetinis muilas, kada su tokiu
“Ivory” gali tiek pat švariai augštą vertę. Mėsa, dešros ir 
nusiprausti, kaip ir su “Palmo- miltai siųsti nepatartina. Iš 
live” ar "D!al”? Jis tiek pat ge- maisto siųstini tik koncentruoto

komiso, paskaičiuokite, ko ver- ir lietuviškai hroliška pareiga, 
ti pasidaro jūsų dešros ir mil-' 2. Nesiųsk dažnai ir bile tik sun 
tai ir kokia iš jų bus nauda kius siuntinius, nes permoki, 
gavėjui. Taigi, įrankiai siųstini siųsk nors rečiau, bet vertin- 
tik visai išimtinais atvėjais, ne- gus — p’giau ir efektingiau. 3. 
sunkūs ir tokie, kokie ten turi Iš keturių siuntinių vienas te-

ras, kaip ir šie, tik nekvepia, 
o muitas imamas už kvepalus 
muile. Manau, ne tik aš vienas, 
bet ir daugelis visiuomet prau- 
siamės “Ivorjr’ muilu, o jis 
siųsti tekaštuoja vos tik 17% 
to, ką kaštuoja tualetinis mui
las.

Laikrodėlis? Jai kaštavo su 
pataisymu, muitu ir visom ki
tom išlaidom apie 40 dol., pri
skaičius ir ji min. kainą. Gi 
anapus vidutinį rankinį laikro
duką perka už 450 rublių. Tuo 
tarpu kai už tuos pin’gus gali
ma pasiųsti puikiausios angliš
kos, vilnonio krepo medž’agos 
dviem moteriškom suknelėm, už 
kurią ten gautų 1200-1400 rub
liu.

Taigi, trumpai ir aiškiai, ne
siųskite nieko tokio, už ką ima
mi augšti muitai, nes tuo jūs 
šelpiate ne tą, ką norite šelpti. 
Nesiųskite naujų gatavų rūbų, 
nes už juos imama 100% mui
to, tuo tarpu kai už medžiagas 
— 50%. Taip pat gerai apsigal
vokite siųsdami vartotus rū
bus (80% muito), nebent jau 
visai žrinai jie būtų įkainuoja
mi. Nepamirškite gerai apskai
čiuoti jų naudą gavėjui, ar jie 
bus pilnai tinkami jam pačiam 
vartoti. Jei gavėjas vartoto rū
bo pats negali nešoti ir yra 
priverstas jį parduoti ar iš
keisti, tai jau neapsimoka siųs
ti, daug geriau tada siųsti nau
jas medžiagas. Ir apskritai, kiek 
vienu atveju, naujas medžiagas 
s’ųsti išeina pigiau ir nepaly
ginamai naudingiau, nes tada 
gavėjas turi laisvas rankas ir

Tačiau vieną kaitą ji visdėl 
to nebuvo laiminga. Nusiminu
si ir susirūpinusi galvojo, svar
stė. Kas gi nutiko, paklausiau.
Baisiai nulupo, atsakė kuo ne 
verkdama. Pasiėmęs jos siųs
tų dalykų sąrašą ir susiradęs 
katalogus, sovietiškų .muitų 
specifikacijas ir kitą medžiagą, 
sėdausi ištirti, kodėl ji už 18 
svarų ne kažkokios ypatingos 
vertės siuntinį sumokėjo apie 
80 dolerių, neskaitant to, kad 
per 30 dolerių buvo jau sumo
kėjusi už pačias prekes. Ir štai 
ką suradau.

Pasirodo, kad ana geros va
lios ir jautrios širdies mote
ris į savo siuntinį, be poros var
totų suknelių ir baltinių, naujų 
skarelių, seno moteriško laikro
dėlio, skardinio maisto ir vais
tų, ką visi paprastai siunčia ir 
už ką sovietiški muitai yra nors 
augšti, bet sakykime — norma
lūs, įdėjo dar tokių naujų da
lykų, už kuriuos muitai yra ne
normaliai augšti ir kurie jokiu 
atveju nesiųstini. Štai: — 2 
sv. tualetinio muilo, už kurį gali pasielgti kaip jam geriau
vien muito sumokėjo $4 08; bon 
kūtę kvepalų (kosmetikai mui
tas yra 250% nuor jų vertės), 
už kurią muito paimta $4.50, 
nors kvepalus pirko už $1.80; 
už sesers vaikui pasiųstą ar
monikėlę, pirktą už $16.00, mui
to sumokėjo $24.00, nes muzi
kos instrumentai muitinami 100 
— 150% jų vertės; įdėjusi ir 
5 tūbeles įvairių dažų, girdi, 
motina negauna nfr ar nepajė
gianti jų nusip'rkti, o norinti 
išsidažyti apšepusį savo trobe
lės vidų, o už dažus muitas yra 
150%; nepamiršusi seserų vai
kams įdėti žaislų (muitas — 
100%) sąsiuvinių, vokų, blok
notų, paišelių už keletą dol., ne
žinojo vargšė, kad šios rūšies 
prekės muitinamos 110% jų 
vertės.

Viską sudėjus ir gausime aną 
didžiulę sumą, dėl kurios gerą- 
jai samaritietei taip širdį sus
paudė. Beje, dar žodelis apie 
minėtąjį auksinį laikrodėlį. Jį 
prieš siųsdama davė laikrodinin 
kui išvalyti, sutvarkyti, nušveis 
ti. Užmokėjo $7.00. Atrodė kaip 
naujas. Kiek vargšė nemaldavu
si, agentas tenusileidęs tik iki

viešai nei paskatins, nei atkal- $14.00. Taip ir užrašė 100% 
bės, ir trečia, jų persiuntimas 
kaip buvo, taip neribotam lai
kui ir liks privačių biznierių ir 
firmų rankose.

Dabar, kas esamose aplinky
bėse darytina, kad toji našta 
siuntėjui būtų bent truputį len
gvesnė ir kad siuntiniai taip 
nežmoniškai ilgai nekeliautų ir 
jų gavėjai neturėtų kuone pus
metį jų laukti.

Tebūnie leista man pasida
linti su laikraščio skaitytojais 
kaikuriais samprotavimais ir 
patyrimais. Daugelis daro ne
maža klaidų. Sakyčiau, ne klai
dų, bet nepakankamai apskai
čiuoja tą naudą bei efektą, ko
kį jis nori atsiekti gelbėdamas 
savo brangiesiems tėvynėje ar 
Sibire.

Būdingas pavyzdys

Paryškinsiu tai vienu būdin
gu pavyzdžiu. Viena pažįstama 
ponia reguliariai siunčia kiek
vieną mėnesį po vieną siuntinį, 
kartais ir dažniau, savo moti-

arba $14.00 muito. Tokie daly
kai, seni ar nauji, muitinami 
100% nuo jų vertės. Kaip žino
me, tik vartotiems rūbams mui
tai yra 20% mažesni, kaip nau
jiems.

Siuntinių antikslinimas

Moteriškė išleido daug pini
gų, nauda iš ano siuntinio gavė
jui nebuvo didesnė, negu pavyz 
džiui iš gerai apskaičiuoto $50. 
00 vertės naujų daiktų siunti
nio. Taigi, nesiskriausk me sa
vęs, siųskime taupiai, ekonomiš
kai, su apskaičiuota maksimum 
nauda gavėjui. Skitu protu, o 
ne jausmais ir širdim vadovau
kimės tokiais atvejais. Štai, vai
kiška armonikėlė tai moteriškei 
kaštavo su muitu $40.00, pridė
jus persiuntimą, lecenzijos, 
draudimo ir agento išlaidas, 
bus apie 45-50 dol., o ten didelė 
armonika perkama už 400-500 
rublių. Tuo tarpu už tą sumą, 
konkrečiai už 38 dol. su visom 
išlaidom, galima buvo nusiųsti 
labai geros rūšies anglišką vil-

pobūdžio produktai, kaip svies
tas, taukai, arbata, cukrus ta

būną vartotų rūbų (80% mui
to, užtrunka 4 5 mėnesius ir il
giau) ir trys — naujų medžia
gų siuntiniai iš Europos sandė
lių (užtrunka tik 4-5 savaites,

pie 15 kartų turi ten augštesnį kartais truputį ilgiau, 50% mui- 
vertinimą kaip miltai, o per- to), — sutaupysi pats, žymiai 
siuntimo kaštai beveik tie pa- greičiau nueis ir daugiau nau- 
tys), eventualiai — kava, ry- dos bus gavėjui. 4. Į kiekvieną 
žiai, pieno milteliai. O pvz. sū- siuntinį įdėk nors kiek maisto
ris (32 c. muito 1 sv.), šokola
das (68 c. sv.), kakava (91 c. 
sv.), kond. pienas (23 c. sv.), 
turint galvoj jų muitą ir svorį 
bei kitas aplinkybes, — nepa-

ir bent dviejų suminėtų rūšių 
vaistų. Į vartotų rūbų siuntinį 
įdėk smulkmenų, kaip siūlų, a- 
datų, segtukų, guzikų ir pan. 
5. Siųsk ne tik Lietuvon, bet ir

tartina siųsti. Tabakas ir eiga- Sibiran, — t'krai nueina. Ta
rėtės (60% muito? Kaip sau čiau tik tokiu atveju, jei prašo 
norite, manau, kad ten to gero (tas reiškia, žino, kad gaus), 
apsčiai ir nebrangiai. Vaistams kitaip nusiusi ne kam reikia. 6. 
ir vitaminams muito imama tik Vietoj brangių megstinių ir ki- 
25% jų vertės. Tačiau jie patys tų trikotažo išdirbinių (75% 
yra brangūs, dėl to siųstini tik muito), verčiau siųsk geros rū- 
sunkiausiai ten gaunami ir la-šies mezgimui siūlų (50% mui- 
biausiai branginami, kaip strep-to). Jie patys pasigamins, kas 
tomicinas ir pen'cilinas. Speci- labiausia reikalinga. Tas pats 
finiais atvejais, su anų ar čio-su avalyne (75%> muito). 7. Di- 
nykščių gydytojų nurodymu dėsnį dėmesį kreipk į vilnones 
siųstini ir kiti geri vaistai ir medžiagas šiltiems rūbams, ne- 
vitamlnai. gu į lengvas sukneles ar balti-

Beje, dar žinotina, kad už var P,rieS
totų rūbų dezinfekavimų ima- ■‘P"’““™* muitą, pašto išku
rna, ekstra 1,25-1,75 dol. mo. das, svori ,r ypač naudą be. yer 
kestig tę gavėjui. 9. Turėk omeny lai

ką, kada gaus, ypač siunčiant 
Išvados vaistus sergančiam, kaip ir

Einant į galą, kokios gi bend- maistą alkstančiam ar šiltą rū- 
ros išvados? Norėčiau jas su-bą šąlančiam. 10. Sek ir su
sumuoti šiuose punktuose: 1. prask, nė cento nepermokėk tar 
Siuntinius siųskite, nes tai yra pininkams. Siųsk taupiai, ekono 
mūsų žmogiška, krikščioniška miškai, efektingai.

ir naudingiau.
Visai panašus reikalas yra su 

avalyne, neš ši dar nepalygina
mai sunkiau prisitaikinti varto
jimui. Geros rūšies chromo o- 
dos medžiaga trims poroms ba
tų, su oda padams ir visom per
siuntimo išlaidom, kaštuoja tik 
23 dol. Kurpių Lietuvoj yra. 
O pagalios, gal gavėjas savo 
šeimai siūdinsis tuo tarpu dvi 
poras avalynės, o trečios me
džiagą pardavęs pirksis sau ki
tą būtiną reikmenį. Duokime 
jiems laisvės, nes laiškuose jie 
mums savo reikalų negali išaiš
kinti.

Kai kas samprotauja: — kam j 
man, girdi, siųsti naujas bran
gias medžiagas ir mokėti 60- 
70 dol. už siuntinį, jei už 40 dol. 
aš galiu pasiųsti krūvą varto
tų rūbų, žinoma, jų pačių nieko 
neskaitant. Tačiau užmrištama, 
kad vietoj pasiųsto rūbo jis pats 
sau pirks ;s naują, taigi antru 
kartu mokės pinigus. Juk šląmš 
to, išmetimui skirtų skudurų, 
neBiunčiama. Siunčiama rūbas, 
Kuris gavėjui būtų naudingas, 
tinkamas ir geras vartoti. i

Pašto išlaidos
Ne vien tik fnultus reikia tu

rėti galvoje, bet ir pašto išlai
das. Dažnas, pvz., siunčia įvai
rius įrankius, mėsą skardinėse 
dešras ir net miltus. Klaida! 
Tilt paskaičuokite. Tiesa, kad 
muitai šiems dalykams paly
ginamai nėra labai augšti (įran
kiai — 30%s mėsos 1 sv, — 
36-40 centų, dešros — 40 c., 
miltai — 6-8 c.), bet neužmirš
kite, kad tokios prekės greitai 
“šoka” į svorį. Įprasta siųsti 
galimai pilną leidžiamą svorį, 
19 sv., plius 3 sv. tarai, nes li
cenzijos 6 dol. 50 c. mokestis 
yra tas pats betkurio dydžio 
siuntiniui, išskyrus specialias 

vaistų siuntas.
Tačiau toks svoris iš ką 

tik suminėtų prekių greit pa
sidaro, o iš Amerikos 22 sv. 
siuntiniui vien pašto išlaidų su
sidaro 5 dol. 73 c. (iš Anglijos 
truputį pigiau), pridėjus 6 dol 
50 c. licenzijos mok., 11% so
vietų įvertinimo mokesčio, pus
antro dol. siuntinio inspekcijos 
mok., 5% draudimo ir 5-6 dol. 
(dažniausia daugiau) agento

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 Weit,59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CES AS, patyręs aato spedaUsta*

Roeseveit FlirnHure Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00 

✓ •
Į šį setą įeina lova, dreseris, ko

moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Ui 6 mėnesių išmokėjimus neima
ma jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2610 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 3 - 4711

FeUx Raudonis, uav. Ir menadierla
Krautuve atidaryta sekma dieniais nuo 11 Utį

SELFv SERVICE

Liųuor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALI PH0NE9 - NALMOOK S-BŽB2

m

BIRŽELIO 7, 8,

•

9 d. d.

KRON-BKANNVIN AQUAVIT 
DistiUed from potatoes Flfth $4.89

IMPORTED BLACK FOREST 
KIRSCHWASSER Flfth $ę.79

GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Flfth $4.89
BARCLAY LONDON DRY OIN 

90 Proof Full Quart $3.29
KUAFA WINE Sth $-|.69
C1NZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Flfth $1.39
METAXA THREE STAR BRANDY, Flfth $4.98
ASBACH URALT Flfth $5-59
NORTHERN SCOT 8COTCH Flfth $3-98
PABST, HAMM’S SCHLITZ OR

MILLEB’S, Caee of 24 cans 
A

g"  .........8.——■ B 1 ' " ."E

$3-89

33
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Redaguoja ST. SEMENIENE, 3130 S. Halsted St., Chicago 8.111., Tel. Dflnube 6-6887; VItginia 7-0618

Paskutinis birželis Lietuvoje
SOFIJA OŽELIENE, Manteno, III.

gos sueiti į nuoširdi us ryšius Į pirmininkė yra išrinkta olandė
su kitų kraštų atstovėmis ir 
patirti jų krikščidb'škos meilės 
pareiškimą. Austrės, šveicarės, 
venezuelietės sakėsi, kad jos

Vendrik.

Veiklos krypti* ir protestas dėl 
persekioj’tnų

Galutinėse kongreso rezoliu-Paskutinį pavasarį tėvynėje, no rūpesčiai ir mūsų mažame yra sudariusios būrelius, kurie^cijose buvo kon,tatuota ypač 
vieną birželio popietę, užklydau į nemelyje buvo daug džiaugsmo, j nuolatos meldžasi už mūsų ken. didelis reikalas rei sinio sąmo
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VELYKŲ KARSTAS SIBIRO IŠTRĖMIME

f'in dedame kiek padidintą iš Irkutsko pantą nuotrauką lietuvės 
tremtinės prie tautiniais audiniais išpuošto Velykų karsto, naniošto 
1956 m. Vidury rėmuose išsiūti žodžiai: “Jėzau, j>er Tavo sv. kry
žių bus išganyta mano siela. Jėzaus, atleisk Alūs nuodėmes. 1956 m.’’

į Kauno kapines paskutinį sykį 
lyg atsisveikindama su amži
nam poilsiui liekančiais tėvynė
je.

Džiūgaujantis saule ir gėlė
mis pavasaris užviešpatavo am
žinojo liūdesio vietą: seni pa
krypę ir apsamanoję kryžiai ir 
naujai supilti kapeliai, su ne
spėjusiais nuvysti vainikais, šio 
je spindinčioje pavasario die- liau: 
noje dvelkė tylia melancholija 
ir nebuvo taip beviltiškai klai
ku. Amžinoji tiesa — mirtis ir 
prisikėlimas triumfaliai žygiuo
ja drauge...

Budavo, jpuls Antanėlis, kaip^iančią tėvynę. Lietuvaičių da-|ningumo vispuBiško išsiug.
“* . ...................... . ~ gavimas su tautiniais drabu- dym0 jaunos:oms šio meto ka-

žiais nepaprastai įspūdingoje, erai suprastos ‘ir
naktinėje Kryžiaus Kelių eise-, praktikuojamoa mdldos bei ve
noje su žibintais, atskirai su( koiekcijų svarba. Pasisakius, 
rusaitėmis Tylinčios Bažnyčios kad gaU j rturi būti giliai krikš. 
grupėje, žadino minių simpati- čioniškas dabartinio 
jas. Taip pat katakombose.bu

žaibas; vis skubėjo, visur jo 
pilna buvo: sueigos, šauliai, 
skautai; apkabins, išbučiuos: 
“Nebeilgai vargsi, Motul,” — 
sakydavo. “Greit baigsiu moks
lą, pailsėsi, mano jaunoji senu
te”, — taip juokais pravardžiuo 
davo mane. ~

Kiek patylėjusi, ji tęsė to-

Pro apvalųjį Dariaus ir Girė
no mauzolėjų pasukau prie par
tizanų kapų. Vienodais kryže
liais, išrikiuoti vienoje eilėje, 
jie žiemą-vasarą skendėjo gė
lėse. Ne tik artimieji, bet ir sve
timieji, niekad neaplenkdavo 
didvyrių gynėjų, padėjusių savo 
galvas pačioje jaunystėje. Prie

— Jautė mano širdis nelai
mę. Nei vienos dienelės nebu
vau rami, kai užplūdo bolševi
kai Lietuvą. Antanėlis iš pat 
pradžių įsijungė į slaptą prieš 
komustinę veiklą, namuose re
tai nakvodavo — slapstydavo- 
si. Ir kaip jis džiaugėsi, kai pra 
sidėjo karas ir visa tauta su
kilo prieš okupantą... Susirado 
giliai paslėptą ginklą ir išsku
bėjo su partizanais vyti rusus 
iš Lietuvos. Grįžo trečiadienį, 
kupinas džiaugsmo. “Motul, tė
vynė laisva”, — sušuko vos pra

mo ir gamtos grožio nieko kito 
nerasite.

. . . . . ... . O svarbiausia, mažieji lietu-žmogus, nusmtatyta tekamai,viukaj {,a bus auklėjaJmi 
vertmt. v,sau is esmes uepne.inai Hetuviškoje dvasi<e. mieseo
smgas religijai šio meto gyve- , . .. ... . . ,. . £

Naujoji pirmininkė — olandė nlmo formas bei apraiškas ir tlk ™"al d1™*1 Plkn'-
stengtis jas sudvasinti savo «^ta dulketan

■ . > , . ... pailsėję dvasiniai ir mini tą die-dievmtu buvimu ir veikimu.

vo laikomos šv. mišios už Ty
linčią Bažnyčią.

Kongreso uždarymo metu, pa 
nelė Hemptine, buvusi Federa
cijos pirmininkė, didelė lietuvių 
simpatikė, tarė atsisveikinimo 
žodį. Kiekvienos tautos atsto
vės, kaipo padėką už jos nuo
širdų darbą, įteikė jai savo kraš 
to vaizdų albumą, jų tarpe ir 
lietuvaitės. Naujoji Federacijos

amžiaus

' Kongreso dalyvės pasiuntė 
Jungtinėms Tautoms protesto 
telegramą dėl katalikų perse
kiojimų komunistų valdomuose 
kraštuose, reikalaudamos, kad 
jos padarytų žygių užkirsti ke
lią šiam nežmoniškam elgesiui.

ną, kaip nepamirštiną.
Motinos turėtų jaustis laimin

gos, kad joms suteikiama pro
ga išleisti jų mielą atžalyną pa
sidžiaugti gamta, sustiprėti dva 
šioje ir bent trumpam laikui ati 
tolti nuo įkaitusio dulkėto did
miesčio su visomis blogybėmis.

St. S.

Saugokitės vilkų
Popiežius Pijus XII perspėjo 

Romos tarnaites saugotis d’.d- 
vilkų”. '

Iš motery pasaulio
* Visoms ateitininkėms po

piežius Pijus XII siunčia Apaš
tališkąjį Palaiminimą ir padėką 
Ateitininkių tarybai už dovaną 
— lietuviškų vaizdų albumą, 
kurį ateitininkių atstovės Jani
na Liustikaitė ir Prudencija Bie 
kienė įteikė Šv. Tėvui Tarptau
tinio Katalikių Mergaičių ir Jau 
nų Moterų Federacijos kongre- 
£jn metu Romoję. Kongresas 
vyko balandžio 3-8 d.d.

* Juzė Daužvardienė pereitą 
savaitę išvyko su sūnumi į Ca- 
liforniją. Ten ji aplankys savo 
brolį ir tetą. Aviacijos leitn. Fa
bijonas Daužvardis išvyko gi į 
savo paskyrimo vietą netoli Los 
Angeles, Calif.

* Elena Kiaurakytė, “Daina
vos” ansamblio choristė, birže
lio mėnesio antroje pusėje iš
skrenda į Vokietiją. Ji ruošiasi 
sukurti šeimos židinį su lietu
viu, esančiu dabar JAV kariuo
menėje Vokietijoje. E. Kiaura-

80-ties metų Šv. Tėvas kai- kYtė- Putnam seselių auklėtinė,

vieno kapo, ant suolelio sėdėjo vgręS duris. Maniau širdis ne- 
moteris, sielvarto parblokšta, atsilaikys, kai ir vėl plevėsavo 
Norėjau praeiti pro šalį neuž-(laiavai mūsų trispalvė... Deja,
kalbinus jos, bet ji pakėlė gal 
vą. Valandžiukei jos išsiblaškęs 
žvilgsnis susitiko su manuoju. 
Pažinau ją, nors mūsų gyveni
mo keliai seniai persiskyrė: lai
kas nuo laiko susitikdamos pri
simindavome savo nerūpestingai 
praleistas vaikystės dienas ma
žame šiaurės Lietuvos mieste
lyje.

— Štai kur tenka mums su-

neilgai truko mūsų džiaugsmas
— vakare iššaukė Antanėlį su 
partizanų būriu išvalyti Alek
sotą nuo besislapstančių bolše
vikų. Greitomis atsisveikinęs iš
vyko... išvyko amžinai.

Nakčia pakvietė mane, prie 
sužeisto sūnaus. Blaškėsi, klie
dėjo; paryčiui, atgavęs sąmonę, 
pažino mane. “Motul, tu čia?”
— ištarė sukepusiomis lūpo-

sitikti — prie mano Antanėlio' mis. “Atleisk, apleidžiu tave 
kapo, — pasitiko ji mane. Pa- ’ vienišą senatvėje, neliūdėk, Mo- 
žvelgiau į paminklo užrašą:
“A. A. partizanas studentas 
Antanas N. žuvo kovoje su ko
munistais 1941 m. birželio 25 
d.”

— Šiandieną šv. Antanas — 
atėjau pas Antanėlį... pasvei
kinti jį... Ir mano šiandien var
dinės... — pradėjo ji, kai susė
dome ant suolelio.

— Būdavo, rytą, vos tik at
sikėlęs, skubėdavo mane pasvei 
kinti su kuklia dovanėle. Mažy
tis neapsakomai meilus buvo.
Sakydavo: “Mamyt, kai aš už
augsiu — niekam neduosiu ta
vęs skriausti”. Mat, suprato ir 
atjautė mano, našlės, vargą...
Antanėlis tėvo net neprisimi
nė, anksti likau viena ir nema
ža pakėliau rūpesčių, kol užau
ginau jį. Laimei, mokėsi gerai, 
studijuodamas teisę, turėjo pa
kankamai pamokų, atslūgo ma

tui”... sųšmė savb karštomis 
rankomis mano galvą kaip kad 
mažas darydavo. Tyliai kuk
čiodama, tęsė. “Neverk, neliū
dėk”, ramino mane... “Neveltui 
mūsų aukos, tėvynė bus laisva. 
Atleisk... pasimelsk už mane... 
neverk”, vis kartojo, kol pra
dėjo gęsti.

O kai Karmelitų bažnyčios 
varpai suskambėjo rytmetinei 
maldai ir už ligoninės lango su
čirškėjo saulutę pasitikdama 
kažkuri paukštelė — užspau- 
džiau sūnaus akis. —

Nutilo ji. Veltui jieškojau sa
vyje paguodos žodžių — jie 
taip blankūs, nereikšmingi ro
dėsi man akivaizdoje šios am- 
ž'nos žaizdos motinos širdyje...

Suskambėjo senos kapų kop
lytėlės varpelis, pasitikdamas 
naujai įžengiantį į amžinojo po
ilsio vietą.

MOTINOMS, BESIDOMINČIOMS 

VAIKŲ VASAROJIMU
Spaudžiant Čalumet vieškeliu 

(Highway) p0 60 mylių į va
landą iki 41-jo kelio, juo pasu
kant į dešinę iki 8 kelio, šiuo 
gi pravažiavus į kairę 2 mylias, 
privažiuojamas ženklas, rodan
tis, kad pasukus į dešinę ar
tyn Cedar Lake ežero (2 my-

Viena šeima, sukvietusi tris
dešimt savo draugų, keliomis 
mašinom’s išvyko pas salezie
čius piknikauti. Vaikai, vieni 
baidare, kiti laiveliu raižė eže
rėlį. Vienas šešiolikmetis per 
kelias minutes pagavo karosą, 
po kiek laiko — kitą žuvį su

lias), lengvai pasiekiama sale- žvejojo. Berniukai žaidė beisbo- 
ziečių idealiai graži vieta vai- lu plačiose pievose, mergaitės
kų vasarojimui (kelio rodyklė
se įrašyta “Salesians”).

Anykščių šilelio mums nie
kas neatstos, bet saleziečių va
sarojimo vieta Indianoje bent 
šiek tiek primintų mums gra
žiąją Lietuvą: švaria, nedulkina 
žolele dengtos kalvelės, gėlėti

medžiais apaugusioje aikštėje 
žaidė badmintoną (oro tenisą) 
ar kumštinį. Mamytės kepė deš
reles, maltinius, virė kvepiančią 
kavą ant specialiai įrengtos pui
kios virimo krosnies čia pat 
lauke, kur aikštėje baltavo ir 
žaliavo išrikiuoti naujai dažyti

slėniai, ošiantieji medHai, ra- S£ai 8U Z“/“8 ir ”et kMėm 
mus ežerėlis. Saulei besislepiant -foW,als J auke d“
naktigulto, išgirsti taip mielą 
miesčionio ausiai muziką — var 
lių kurkimą.

Saleziečiai, lyg skruzdėlės, 
skuba su statyba, kuri vyksta 
pilnu tempu. Šiais metais nori
ma pastatyti 4 namelius ber
niukams vasaroti. Gi iš viso no
rima net 12 tokių pristatyti.

Motinos, besidominčios vaikų 
vasarojimu, turėtų pačios tą 
vietą aplankyti ir apžiūrėjus įsi 
tikinti, kad vargiai ar galima 
berasti geresnę vietą. Salezie
čius galima visad aplankyti. 
Ten galima suruošti puikiausias 
gegužines.

gimo ir išalkusių susirinkimo. 
Buvusio milięnieriaus savininko 
ligi smulkmenų puikūs įrengi
mai, pradedant nuo puikios vi
los, oranžerijos. šokių pastato, 
kur vienuoliai dabar įrengė kop 
lytėlę, ančių mokymosi šaudyk
lės, ežerėlio vandens atnaujini
mo mašinerijos ir baigiant pui
kia lauko virtuve su gongu, pik 
nikavimą paverčia vienu malo
numu. Gi didžiulis Cedar ežeras 
tik už 1/4 mylios, vos 5 minu
čių kelio pėsčiomis. Jei kam te
ko matyti stovyklavietes, pilnas 
dulkių, tai čia be švaros, ramu-

DVASINIS GYVENIMAS
TECHNIKOS PASAULYJE

B. KULYtfi, Maspeth, N. Y.

Šių metų balandžio mėn. 3-8 Ateitininkių atstovės turėjo pro 
d.d. įvyko Tarptautinis Katali-! gos įteikti lietuviškų vaizdų al
kių Mergaičių ir Jaunų Moterų, bumą ir įšreikšti ateitin'nkių 
Federacijos kongresas Romoje. Į klusnumą ir meilę jam, žadant, 
Šio kongreso pagrindinė tema kaip anksčiau, taip ir ateity už 
buvo: “Dvasinis gyvenimas
technikos pasaulyje”.

I

jį melstis. Mūsų ateitininkės iš
girdo Šv. Tėvo žodžius, pilnus 
me lės suraminimo ir paguodos. 

Meldžiasi už Lietuvą 
Kongresas įvyko Italijos Ka-

Kongrese buvo atstovauja
mos 34 tautos; jų tarpe Lietu
va ir Rusija tremtyje. Lietuvos 
ateitininkes atstovavo Janina 
Liustikaitė ir Prudencija Bič- talikių Mergaičių rūmuose Do- 
kienė. Dalyvių buvo arti 1,500. mus Mariae. Kongresą atidarė

AVIENA SU PIKANTIŠKU PADAŽU

Dauguma jų buvo iš Europos, 
taip pat iš Afrikos, Azijos, In
dijos ir kitų kraštų.
Kongreso dalyvės pas Šv. Tėvą 

Kongreso pradžioje atskiro
je audiencijoje buvo priimtos Šv.
Tėvo visos kongreso dalyvės. 
Šv. Tėvas savo soste priėmė 
atskirų tautų atstovių dovanas, 
tardamas kiekvienai padėkos 
bei tėviško padrąsinimo žodį.

malda Federacijos protektorius, 
Jo Ekscelencija kard. Pizzardo. 
Baigiantis atidaromajam posė
džiui, kard. Pizzardo pakvietė 
visus dalyvius sukalbėti “Tėve 
mūsų” už kenčiančią Lietuvą 
ir kitus, už geležinės uždangos 
esančius kraštuB.

Lietuvaitės ir rusaitės

Lietuvos atstovės turėjo pro-

Nebrangiai kaštuojąs, bet skanus valgyti ir labai patartinas svei
katos atžvilgiu yra avienos' patiekalas su rūgščia grietine.

Žemiau nurodytas gaminimo metodas yra sveikiausias ir labiausiai 
rekomenduotinas.

2 sv. avienos (supjaustyta, nuo sprandio), /s puoduko miltų, V/2 
arb. šaukt, druskos, '/• arb. šaukšt. pipirų, 2 valg. šaukštai taukų ar 
aliejaus, % puod. smulkiai pjaustytų svogūnų, 3 buljono kvadratė
liai, 3 puod. verd. vandens, 1 valg. šaukšt. vyno (balto) arba 1 valg. 
šaukšt. citrinos sunkos, 1 puod. rūgščios grietinės.

Miltus maišyti su prieskoniais. Mėsas gabalus volioti miltuose. 
Gerai apkepti karštuose taukuose. Sudėti viską, išskyrus rugšč. 
grietinę (buljono kvadratėlius išleisti pirma verdančiame vandeny). 
Uždengti puodą ir ant labai lengvos ugnies pavirti 2 vai., pridedant 
kiek vandens, jei išvirtų.

Po to avieną puode pastumti J šalį, pridėti rūgšč. grietinės. Vėl 
užkaisti. aGalima duoti į stalą su virtais makaronais, apibarsčius 
paprika arba smulkiais svogūnėlių lapeliais. Užtenka 4 asmenims.

ROMĖNIšKA

Pier Augeli, gabi Hollywoodo žvaigž
dė, italė, demonstruoja naują madą. 
Pirmiausia ji suriša savo plaukus 
ryškia skarele, tada uždeda šią mažą 
smaila viršūne kepuraitę iš Romos 
dryžuoto šilko ant savo galvos.

bėjo 15 min. pereitą sekmadienį 
tūkstančiai tarnaičių ir kitoms 
namų apyvokos tarnaujančioms 
mergaitėms, susirinkusioms Va
tikano salėje metinei audienci
jai. Tai buvo jo pirmoji kalba, 
po to, kai buvo susilpnėjęs jo 
balsas prieš penketą dienų.

Popiežius peržvelgė ekonomi
nį ir socialinį progresą, kurį yra 
padariusios šios tarnaujančios 
merginos. Jis priminė, kad jos 
paliko namus dėl darbo, o ne 
jieškodamos nuotykių, pridėda
mas:

“Mes tikime, kad visos paliko 
fe motiną ašarose ir tėvą susi- 
rūpnusį, brolius pažemintu.!, 
kad jie negalėjo apsaugoti jus 
nuo išvykimo, vien dėl nepklan- 
kumo jų pačių kuklių įplaukų

Pirmas didmiesčio įspūdis 
J jus pripildo susižavėjimu. Jūs 
negalite nė įsivaizduoti, kokie 
šešėliai slepiasi už kaikurių švie 
sų žibėsiu”.

Jis ragino mergaites laikytis 
savo krikščion'ško auklėjimo ir 
vengti “netikrų pranašų, kurie 
sėja neapykantą jūsų širdyse” 
ir “akiplėšiškų vilkų, po priedan 
ga avinėlių”.

Moteris moderniame Inicialai sidabre

pasaulyje Senovėje, kai mūsų mamytės
dovanodavo ištekėjusiai ir be- 

, Medicinos daktarė Eva Fir- sįkurįariįjaį dukrelei sidabri- 
kėl, kuri šalia medicinos dar gi- njUs vaigyrbo įrankius ir įvai- 
linosi gamtamokslyje, psicholo- riug baltinįūs, buvo paprotys 
gijoje, metafizikoje ir teologi- juos sužymėti jaunosios mer- 
joje, davė naują studiją “Wo- gautine monogi.ma. Ištiesų tai 
men in the Modern World . Vei ! kiaįdinantis paprotys. Dabar,

gimnaziją baigė Benton Harbor, 
Indianoje. Dalyvaudama “Dai
navos” ansamblyje, veikale ‘Ves 
tuvės be piršlybų” ji turėjo vie
ną stambesnių rolių. Birž. 2 d. 
dainavietės suruošė atsisveiki
nimo pobūvėlį. Daug pastangų 

\dėl pobūvio dėjo Irena Pietuš- 
' kaitė-Radienė, kurios neseniai

kalą išleido Chicagos leidykla 
Fides, kurios vadovybėje dirba 
lietuvis J. Vilimas. Knyga turi 
211 puslapių ir kainuoja $3.50. 
Autorė dabar praktikuoja psi
choterapiją ir turi gilų patyri
mą.

Veikalas apima daugelį mo
derniosios moters problemų. Iš 
pradžių dėstoma apie moters 
prigimtį — jos bendroji cha

vestuvėse Elenutė buvo pamer
gė.

* Jaunosios menininkės Chi
cago je. Antano Nako fortepi
jono studijos metiniame moki
nių koncerte gegužės 27 d. Wes- 
tern Ballroom salėje, pašvęsta
me Mozarto 200 metų gimimo 
sukakčiai paminėti, be k tų mo 
kinių dalyvavo: Janina Kately- 
tė, Giedra Trečiokaitė, Daiva 
Blinstrubaitė, Rymantė Vansau 
skaitė ir Onutė Kreivėnaitė.

Šios mok'nės studijoje moko
si kelerius metus. Koncerte jos 
atliko solo ir dviem fortepijo
nais su savo mokytoju sudėtin
gus, reikalaujančius nemažos 
technikos ^muzikos kūrinius.

Janina Katelytė lengvai pas
kambino technškai sunkų Cho- 
pino valsą op. 70 No. 1 ir Fede- 
rio rapsodiją B minor, skirtą 
solistui ir orkestrui.

Giedra Trečiokaitė puikiai 
paskambino du Čiurlionio pre
liudus ir Pasųuet dviem forte
pijonais koncertą.

Daiva Blinstrubaitė sklan
džiai nugalėjo techniškai sunkų 
Chopino Polonezą As dur.

Rymantė Vansauskaitė pas
kambino Liszto Vengrų rapso
diją.

!(>nutė Kreivėnaitė lengvai 

64tiek lovos, vonios ar asmeniški | £eika ChoPino val"ą °P 
baltiniai, tiek sidabras, yra jau °' '
žymimi ištekėjusios inicialais.

Monograma gali susidėti iš 
vienos, dviejų ar trijų raidžių. 
Vienam inicialui geriausia var
toti pirmąją raidę jaunojo šei
mos pavardės. Vartojant du ini
cialus, tenka paimti pirmąją rai 
dę jaunosios šeimos pavardės
ir pirmąją raidę jaunojo Šeimos 

rakterist.ka, jos vertė krikščio- paVardės 
nybėje, moters fizinis pobūdis,! Tpi vr„
moters psichiniai tipai, moters 
psichinės ligos. Antras skyrius 
— moters išsivystymas iš jau
nos mergaitės į subrendusį mo
teriškumą, moters pas’ruošimas 
vedyboms, jos vedybinis gyveni 
mas, meilė ir iš to kylančios 
problemos, motinystė, našlės 
problemos.

Autorė plačiai nagrinėja ir 
netekėjusios moters padėtį, jos 
ilgesį, jos draugystes (su mo
terimis, vyrais, su kunigu ir su 
D!evu). Pagaliau — speciali 
knygos padala — senstančioms 
moterims. •

Paskutinė knygos dalis — a- 
pie tobulą moterį. Veikalas, at
rodo, praktiškai sudarytas, su 
juo patartina mūsų moterims 
susipažinti. Leidyklos adresas: 
Fides, 746 E. 79 str., Chicago 
19, III. Knyga yra versta iš vo
kiečių kalbos.

Koliojimosi aštrumas atsigrę
žia prieš tą, kurs nori kitą su- 

' žeisti * — Goethe

Jei yra vartojami trys inicia
lai, tada paprastai būna jauno 
sios mergautiniai inicialai ir

Iš atliktų kūrinių išpildymo 
matyti, kad šios mokinės pada
riusios d dėlę skambinime pa
žangą ir būtų linkėtina, kad jos 
muzikaliai tobulintųsi dar dau
giau.

Kiekviena iš jų parodė talen
tą muzikai, o viena-kita, jautei, 
įdėjo ir daug darbo valandų, 
kad pasiekus tokių puikių rezul
tatų. Todėl, linkint jaunosioms 
menininkėms pasiekti naujų 
laurų, tenka pagirti ir jų ma
mytes, kurios rūpinosi savo

priedo jos ištekėjusios pa var-Į dukrelių muzik'nių gabumų la- 
dės inicialas. vinimu. St S.

Piknikautojų pamėgtame parke Echo Glen Washingtone atspėjo 
viceprezidentienės Nixon svorį — 112 svarų


