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DAILĖ TRIUMFUOJA... Genė Buračaitė

II visuotines lietuvių dailininkų parodos proga 
ST. TAMULAIT IS, Chicago, III.

ŠOKI s

Kol tautoje klesti menas, tol 
tauta nežuvusi. Kol. šviesuolis- 
inteligentas domisi knyga, dai
lės paveikslu, menišku šokiu, dai 
na arba muzika (drauge neuž
miršdamas savosios vidinės kul
tūros reikalų), tol jis gyvena tik 
ruoju žmogišku gyvenimu.

Kurti ir veikti, kas kitų su
kurta suprasti ir įvertinti, bent 
retuomiais pajusti savyje naujo 
žavingesnio pasaulio vizijas — 
štai prasmingesnis mūsų žemiš
kos būties kelias.

Menas šį kelią lengvina. Meną 
kurią ir menu besidomį žmonės 
visad lengviau suranda tikrąjį 
savąjį “aš”. Nepaniekinę proto, 
jie stipriai iškelia antrąją sielos 
galią — jausmą. O jausmas vi
sad nuspalvina pasaulį gražesnė
mis ir tikresnėmis spalvomis. To 
dar maža. Jausmas ir širdis pa

Dail. Pov. Puzinas

jėgia įsikverbti net ten, kame 
proto išvedžiojimai bejėgiai. 
Štai dėl ko menininkas ir meno 
gerbėjas nuolat jpums atrodo 
esąs jaunas, įkvėptas, siekiąs, 
gyvenąs (ne vegetuojąs) ir vis 
patinąs tolimos — ne jutulinės, 
o dvasinės — laimės atošvais
čių.

Jei menininkas ir meno ger
bėjas visad ir visad, net dienų 
kasdienybėje, pilnos tyros ir švie 
sios dvąsios, be tamsių užkuli
sių ir vidinių pelėsių, — jis 
mums, eiliniams ir mirtingie
siems žmonėms, nuolat yra nau
jojo gyvenimo vaidila, šventasis 
žynys, kunigas, laikąs savo pirš
tuose raktus į nuostabias, nepa
tirtas būties paslaptis.

Kol klesti menas — tauta 

nežuvusi
Jokia meno rūšis taip staiga 

nepagauna žmogaus širdies ir 
taip, vienu mostu, vienu akies 
užmetimu, nesužavi visų žmo
gaus pajautų, kaip dailė. Nebu
vo dar rašytinio meno, nebuvo 
muzikos ir architektūros, o dai
lė — tegul ir primityvi — jau 
buvo; ji žavėjo žmogaus akį ir 
širdį.

Užtat kartojame ir sąkome: 
Hol klesti menas, ypač dailės me 
nas, tol tauta nežuvusi, gyva, 
jauna, veržli, siekianti ir... gy
venanti, gyvenanti amžiais.

Tokios mintys kyla mums, 
žvelgiant į didžiulę meno galeri
ją, esančią Morisson viešbutyje, 
Chicagoje, kur birž. mėn. 28 d. 
iškilmingai buvo atidaryta di
džioji visuotinė lietuvių dailinin
kų paroda .

40 lietuvių dailininkų

I
AZiauotin’oii dailės paroda su

ruošta tautinių šokių šventės ir 
jaunimo kongreso proga. Oficia
lus jos tikslas — papuošti šią re 
prezentacinę šventę vaizdinio 
meno darbais. Tikrasis ir fakti- 
nasis jos tikslas — leisti ir sa
viesiems, ir svetimiesiems pasi
grožėti nenuilstamomis lietuvio 
dailininko pastangomis.

Parodą suruošė L. Bendruo
menė Chicagoje, vadovaujama 
dviejų aktyvių savo narių, dr. 
J. Bajerčiaus ir T. Blinstrubo. 
Prie organizacinio darbo daug 
prisidėjo Lietuvių dailininkų s-’ 
gos pirm. Z. Kolba ir dail. J. 
Pilipauskas. Tačiau sunkiausią 
darbų naštą paėmė ant savo pe
čių parodos komiteto pirminin
kas kun. J. Borevičius, S. J., tal
kinamas narių: T. Blinstrubo, T. 
Galinionio, J. Pilipausko ir V. 
Virkau.

Išstatyta buvo viso 194 dai
lės darbai (nors kataloge dėl 
techniškų kliūčių tefiguruoja tik 
171 darbas). Dailininkų skaičius 
impozantiškas — 40. Dalyvauja 
visi žinomesni lietuviai dailinin
kai, gyveną šiapus Atlanto. Jei 
ko mes pasigendame, tai pasi
gendame daugiau lietuvių daili
ninkų, kaip Valiaus, Petravi
čiaus, Virkau ir kt.

Parodos reikšmė
Parodos pasisekimas — dide

lis. Ligi liepos 8 dienos parodą 
aplankė 1300 žmonių, tarpe jų 
registruotų — 850. Daug svetim 
taučių meno mėgėjų ir meno kri 
tiku intensyviai studijavo pa
siektus mūsų dailininkų rezul
tatus ir tarė ne vieną svarų kom 
plimentą to ar kito autoriaus 
adresu. Parodoje regime jjenuo- 
sius ir jaunuosius lietuvius dai
lininkus. Šalia Adomo Varno, Ši- 
leikio, Galdiko, Jonyno, Puzino, 
Rukštelės, Pautieniaus, Skupo, 
Šlapelio ir kitų, matome: Vede- 
gytę, Žukaitę, Sadauskaitę, Tre
čiokaitę ir jauną, daug pažangos 
darantį dail. J. Tričį.

Dailės kryptys

Čia atstovaujamos šios dailės 
kryptys: realizmas, impresioniz
mas, abstraktizmas, kraštutinis 
modernizmas ir simbolizmas. 
Daugiausia darbų, bene 95 nuo
šimčių, sukurti realizmo ir im
presionizmo dvasioje. Apie tai 
reiktų ilgiau išsikalbėti...

• Žanrai. Parodoje figūruoja šie 
dailės žanrai: tapyba, akvarelė, 
mozaika, grafika, skulptūra ir 
keramika.

Dail. Z. Kdlba

Amer. Liet. Dail. s-gos ir Liet: A- 
mer. Meno klubo pirm. •

Čiurlionio galerijai atrinktieji 

darbai

Chicagos menininkų klubas, 
vadovaujamas pirmininko Z. Kol 
bos, šį rudenį Jėzuitų namuose 
atidaro Čiurlionio vardo dailės 

’ galeriją.
Iš visuotinės lietuvių dailės 

parodos šiai galerijai yra at
rinkti šių autorių darbai (Ju- 
ry komisijos sprendimu): Sku
po, Janušo, Kaminsko, Marčiulio 
nio, Murino, Palubinskaitės, Pau 
tieniaus, Paukštienės, Puzino, 
Raulinaičio, Šileikio, Valaičio ir 
Varno.

Įdomesni parodos darbai »
Parodoje aptinkame ne vieną 

dėmesio vertą dailininko kūrinį. 
Mūsų asmeninį dėmesį ypač pa
traukė šie būdingesni ir išskir
tini dailininkų darbai:

Puzino — “Žuvys” ir “Užmirš 
ta gatvė”.

Ai tik žinau, kad aplink mus šoka baltos balerinos.
Kad jų stiprių kojų pėdos nulenktos žemyn,
Kad jų veidai išdidūs, čia nuolankūs ir vėl niekam nepaliečiami. 
Kad jų rankos baltos ir tekančios kaip upės.
Aš tik tai žinau kai atsiremiu į tavo petį 
Ir mes taip kalbame.

MIESTAS
Sūrių vandenų skalaujamas krantas,
Bangų' sulaižytas smėlis.
Tyli ir sausa lyguma atsistoja 
Prieš kalnuotą ir šėlstančią jūrą.

Savo stambų kūną išsklaidęs,
Miega akmeniniu miegu miestas.
Jo rudas zigzaguotas šešėlis 
Mirksta giliam vandeny,
Vandeny, kuriame matai 
Šia šimtmečio žmones.

Žmonės yra šio miesto kraujas,
Bėgiopantis plačiom venom — gatvėm.
Jiems taktą muša auksinis laikrodis,

- Pulsuojantis virš visko kaip širdis.

O jūra šėlstanti, o jūra!
Kodėl tavo širdis plakasi 
l šį nevertą nieko miestą?
Ir geležiniai tavo pirštai sminga į krantus 
Pakilk augštyn, paplauki laikrodžio bokštą 
Ir sviesk jį žemėn, kaip žiaurų valdoką.

Šileikio — “Pavasaris” ir 
“Prieplauka”.

Cooper ■— “Skulptorius” ir 
“Mano sūnus”.

Varno — “Saulėlydis prie Chi
cagos”.

Murino — “Alyvos”.

Pautieniaus — “Rudens šešė
liai”.

Kolbos — “Šventasis Veidas”.
Paukštienės — “Gėlės”.

Kaminsko — “Alkana žemė”.
Dailė triumfuoja

Lietuviai menininkai, gyveną 
šiapus Atlanto yra itin veržlūs. 
Tai malonu ir džiugu konstatuo
ti. Visdėlto, šiaip ar taip, verž
liausi ir kūrybingiausi už visus 
yra lietuviai dailininkai.

Antai, rašytojai, yra stipriai 
susiorganizavę į savo profesinę 
Rašytojų s-gą, kuriai vadovauja 
aktyvus idealistiškai nusiteikęs 
rašytojas B. Babrauskas. Ir ką ? 
Visdėlto' lietuviai dailininkai ir 
savo kūrybiniais darbais ir sa
vo viešu pasirodymu aiškiai nu
rungia rašytojus. Jie aktyvesni 
ir kūrybingesni. Jų veikla stebi
na kiekvieną. Nulenkdami gal
vą prieš mūsų dailininkus, mes 
linkime jiems vieno — reprezen
tuoti lietuvišką meną tarpe sa
vųjų ir svetimųjų.

Pastaba: Parodos darbų įver
tinimą ir nuosaikią kritiką duo
sime sekančiame straipsnyje, ki
to šeštadienio numeryje.

• Lituanistikos institutas For 

dhamo universitete liepos 5 die
ną pradėjo dart>ą. Pirmąją są- 
vaitę paskaitas skaitė dr. A. Sa
lys, dr. J. Puzinas ir dr. A. Va- 
sys. Antrąją savaitę į darbą įsi
jungė lituanistas St. Barzdukas 
ir dr. K. Pakštas. Nuo liepos 15 
dienos be minėtų lektorių pas
kaitas skaitys dar dr. A. Sen- 
n’as ir geografas A. Bendorius. 
Vėliau, be nuolatinių lektorių, 
specialias paskaitas skaitys dr. 
Juozas Kazickas, dr. J. Aistis, 
dr. S. Sužiedėlis, prel. J. Balkū- 
nas, prof. Vytautas Jonynas, mo 
tina M. Aloyza, kun. prof. St. 
Yla ir prel. M. Krupavičius. 
Prof. J. Brazaitis, instituto nuo
latinis lektorius, paskaitas pra
das liepos 22 dieną.

Rugpjūčio 8 dieną ruošiama 
Lituanistikos instituto šventė. 
Tą dieną institutą aplankys Jo 
Eksc. Vincentas Brizgyg ir skai
tys paskaitą .

• Dail. Z. Kolbos, Am. Liet. 
Dail. s-gos ir Liet. Amer. Men. 
klubo pirm., kalba apie meno 
parodą Chicagoje ir apskritai a- 
pie mūsų menininkus, įrekorduo 
ta Amerikos Balso ir bus per
duota į Lietuvą.

• Dailininkas Romas Viesu

las daro aplanką Lietuviškos pro 
zos antologijai, kurios pirmas 
tomas baigta spausdinti praėju
sią savąitę. Pirmasis tomas turi 
607 puslapius. Jame telpa pen
kiasdešimties lietuviškos prozos 
kūrėjų geriausieji kūriniai. Tie 
kūriniai yra sudėti pagal autorių 
gimimo metų eilę. Iš eilės eina: 
Simanas Daukantas, Motiejus 
Valančius, Antanas Tatarė, Fro 
mas Gužutis, Silvestras Dovy
daitis, Jonas Gerutis, Žemaitė, 
Vincas Pietaris, Žmona, Vincas 
Kudirka, Bitė, Ksaveras Vana
gėlis, Pranas Mašiotas, Aišbė, 
Dėdė Atanazas, J. Gintautas, a- 
bi Lazdynų Pelėdos, Jadvyga 
Juškytė, Vaižgantas, Meškuitis, 
Dobilas, J. Uosis,* J. Kmitas, J. 
A. Herbačiauskas, Margalis, Šat 
rijos Ragana, Pranas Penkaitis, 
Jonas Biliūnas, A. Vienuolis, K. 
Jasiukaitis, V. Krėvė, A. K. Pui
da, M. Vaitkus, Vaidilutė, S. 
Čiuriionienė, R. Striupas, I. Šei
nius, P. Bajoras, J. Savickis, J. 
Švaistas, Pušaitė, A. Giedrius, 
V. Mykolaitis Putinas, Aklas- 
matė, V. Bičiūnas, A. Šalčiuvie
nė Gustaitytė, K. S. Karpius ii 
Marija Aukštaitė.

Prozos antologijos redakto
rius yra Bernardas Brazdžionis. 
Leidžia Lietuviškos Knygos klu
bas, Chicagoje.

• Rūta Kilmonytė, lietuvė fil
mų aktorė, liepos mėnesį lanko
si New Yorke.

Ibtil P. Puzinas Malūnas

Kultūrinė kronika
• Algirdas Jurėnas išvertė į 

lietuvių kalbą protestantų Nau
jąjį Testamentą, kurį peržiūrė
jo jų dvasininkų komisija: A. 
Trakia, J. Pauperas, P. Dilia, K. 
Burbulys, kas savaitę posėdžiau
dami ir lygindami tekstą. Ati
duota spausdinti Britų Biblinei 
draugijai, kuri išspausdins jiems 
nemokamai. Dabar Alg. Jurėnas 
verčia protestantų Senąjį Tes
tamentą, pasitraukęs nuo kitos 
tarnybos ir atsidavęs tik šiam 
darbui; sudaryta finansų komi
sija, kuri parūpintų jam pra
gyvenimą.

• Sol. V. Verikaitis liepos 14 
d. 10 vai. 30 min. ryto bus gir
dimas sekmadienių rečitalių pro 
gramoje per CJBC radijo* stotį 
Toronte.

Liet. Dail. parodoje

Vida Dudėnaitė laiko keraminį ku
rinį “Kristus”. Klišė Chicago Ame
rican. Tame dienraštyje St. "Pieža 
gražiai aprašė parodą.

• Kazys Obolėnas, neseniai 
iš D. Britanijos į New Yorką 
atvykęs laikraštininkas, išrink
tųjų į centro valdybą kandidatų 
posėdyje tapo Lietuvių Žumalis 
tų sąjungos pirmininku. Vicepir
mininkais išrinkti Salomėja Nar 
kėliūnaitė ir Algimantas Šalčius, 
sekretorium Vincas Rastenis, o 
iždininku Domas Penikas. Cent
ro valdybos būstinė bus New 
Yorke •

Per tuos pačius rinkimus, ku
rie vyko korespondenciniu bū
du ir baigėsi birželio 15 d., po 
visą laisvąjį pasaulį gyvenantie
ji Sąjungos nariąi išrinko Kont
rolės komisiją su būstine Chica
goje ir Garbės teismą su būsti
ne Bostone.

Kontrolės komisijon išrinkta 
dr. K. Sruoga, kun. dr. J. Pruns 

į kis ir dr. Br. Dirmeikis. Į Gar
bės teismą išrinkti K. Mockus, 

. dr. J. Leimonas ir D. Cibas. Bal- 
į sų skaičiavimo komisijoje dirbo 
j brooklniečiai Juozas Valakas ir 
i Stasys Butkus.

• J. Tininio knygos pagerbtu-

vės. Lietuvos visuomenei iš pe
riodikos ir kitokio literatūrinio 
veikimo pažįstamas rašytojas 
Juozas Tininis 1957 liepos 1 d. 
iš Terros leidyklos Chicagoje ga 
vo pirmą savo originalios kūry
bos novelių knygą “Sužadėtinė”.

Ta proga liepos 4 d. puikiame 
“Chalon” restorane buvo pagerb 
ta “Sužadėtinė”. Dalyvavo bū
relis jo artimųjų bičiulių, dau
gumoje literatai. Pasikeista nuo 
širdžiais pasakojimais, atsimi
nimais. Autoriui palinkėta ne
laukti dar kelių dešimčių, metų 
iki antrosios knygos pasirody- 

i mo... ir pagalvoti apie gyvą su
žadėtinę...

J. Tininis yra uolus visuome
nininkas, kultūrininkas. Šiuo 
metu yra Los Angeles Dailių
jų M epų klubo narys ir “Lietu
vių Dienų” žurnalo literatūrinio 
skyriaus redaktorius. Kaip as
muo yra nepaprastai kuklus ir 
santūrus, labai draugiškas ir bi
čiuliškas su visais.

Drauge su J. Tininiu ir jo drau 
gaiš literatais lietuvišku džiaugs 
mu prie reikšmingo kultūrinio 
laimėjimo prisideda ir kiti Los 
Angeles, Calif., lietuviai. Kiek
viena kolonija džiaugtųsi tokio 
įvykio proga. (lg.)

• Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademijos ChicagcA židinys lie 
pos 5 d. turėjo savo posėdį, ku
riame buvo svarstyta ateinančių 
metų studijų semestro temų 
klausimas. Kun. dr. A. Baltinis 
pateikė devynių temų projektą, 
kurios galėtų sudaryti pagrindą 
ateinančių metų studijų semest
rui. Dėl temų pasisakė kun. dr. 
Celiešius, inž. J. Rugis, P. Mal- 
deikis, kun. J. Urbonas ir kun. 
V. Bagdanavičius. Pavesta komi 
sijai galutinai temas suformu
luoti.

• Dail. Povilas Puzinas New
Yorke įsigijo didelę ir erdvią 
studiją Columbus Circle, visiš
kai netoli nuo kolizėjaus patal- 

i pų, kur vyksta tarptautinės pa
rodos.

Netrukus dailininkas ketina 
surengti įkurtuves, dalyvaujant 
savo lietuviams ir amerikiečiams 
kolegoms. Šiuo metu Puzinas 
piešia eilę portretų, jų tarpe lat
vių žurnalisto H. Rudzičio ir jo 
žmonob, med. dr. Jurgėlos ir kt. 
Be to, Puzinas yra pradėjęs reng 
ti bažnytinės dekoratyvinės ta
pybos eskizus.

• Dail. R. Kuprevičius, gyve
nąs Argentinos sostinėje Bue
nos Aires, Maironio 25 m. mir
ties sukakties minėjimui nupie
šė dailų velionies portretą. Mai
ronio mirties sukakties minėji
mas tame mieste buvo surengta 
Ats. Karių ir Kovotojų sąjun
gos pirm. V. Diminskio inicia
tyva.

• Prof. M. Biržiška jaučiasi 
sveikesnis negu buvo praeitą žie 
mą bei pavasarį ir atsidėjęs ruo
šia spaudai savo brolio a.a. Vac
lovo knygą Aleksandryną — se
nųjų lietuviškų rašytojų, rašiu
sių prieš 1865 m. biografijas, 
bibliografijas ir biobibliografi- 
jas.

• Feliksas Vereika, prieš 75 
m. miręs Pušalote lietuvis kul
tūrininkas, buvo autorius vieno 
iš' senesniųjų religinių veikalų 
(išspausdinto 1853 m.): “Griesz- 
nikas, priverstas metawoties”, 
kurio išėjo 11 laidų. Buvo gi
męs apie 1822 m. taipgi Pušalo
te.

• Dali. A. Žmuidzinavičiaus

darbu paroda šią vasarą buvo 
suruošta Estijoje, Talino muzė- 
jaus patalpose. '

• Arch. Jonas Mulokas suda
rė projektą lietuvių liuteronų 
bažnyčiai Chicagoje.

• Kun. V. Bagdanavičius at
siuntė savo straipsnį knygai 
“Mano pasaulėžiūra”.

• Konip. Juozas Strolia lie
pos mėn. 11 d. sulaukė 60 m. 
amžiaus. Yra gimęs 1897 m. Ve- 
lykūnų kaime, Leliūnų par., U- 
tenos apskr., ūkininkų šeimoje. 
Jau 1919 m. įsibrovus bolševi
kams buvo Utenoje uždarytas į 
kalėjimą. Nepriklausomybės ko
vose dalyvavo kaip savanoris. 
1921-1924 m. lankė Kauno kon
servatoriją, smuiko klasę, pra
gyvenimą uždirbdamas valdine 
tarnyba. Pąskiau iki 1929 m. 
lankė Klaipėdos Valst. konser
vatorijos smuiko ir kompozicijos 
klases, bei dalyvavo logikos, psi 
chologijos ir bendrosios pedago
gikos seminare. Baigęs studijas 
iki 1936 m. mokytojavo Taura
gės gimnazijoje ir vadovavo vie
tiniam šaulių chorui. 1936-1940 
m. dėstė muziką Šiaulių Moky
tojų seminarijoje, vadovavo vie
tos Šiaulių chorui; nuo 1939 m. 
— Šiaulių Muzikos mokykloje 
buvo smuiko, harmonijos ir mu
zikos istorijos mokytojas.

Mokytojaudamas rinko liau
dies dainas, kurių surinko dau
giau kaip 2,000. Iš jų 504 įteik
tos Tautosakos archyvui, o kitos 
buvo dar tvarkomos. Išvykstant 
mūsų kompozitoriui 1941 m. į 
Vokietiją visas šis turtas liko

Komp. J. Strolia

pas pažįstamus; likimas nežino
mas. J. Strolia kaikurį laiką bu
vo smuikininku Drezdeno teat
ro orkestre. Vėliau — gilinosi 
kompozicijoje ir muzikos peda
gogikos studijose. Kaikurį laiką 
mokytojavo Hanau lietuvių gim 
nazijoje, Detmoldo gimnazijoje, 
Uchtės V. Kudirkos gimnazijoje, 
Wehnen-01denburgo liet. gimna 
zijoje, vadovavo įvairių stovyk
lų chorams.

Išspausdinta jo vadovėliai: 
Solfedžio pratimai augšt. mo
kyklai, Muzikos teorijos konspek 
tas, Trumpa muzikos istorija, 
23 žygio dainos. Yra sukūręs 
daugiau kaip 300 didesnių ir ma
žesnių lietuviškais tautiniais mo 
tyvais ir religinės muzikos kū
rinių. Daug jo kūrinių žuvo bom 
barduojant Drezdeną.

Nuo 1952 m. gyvena JAV-se 
(dabar — Philadelphijoje). 1947 
m. Amer. Liet. R. K. Vargoni
ninkų sąjungos dainų ir giesmių 
konkurse už savo komponuotas 
dainas ir religinės muzikos kū
rinius laimėjo pirmą premiją 
(1. Anksti rytą — sudėtingas 
choro kūrinys, 2. Šienapjūtės 
daina — liaudies daina moder
niame stiliuje, 3. Tremtinio gies 
mė — Brazdžionio žodžiai, solo, 
mišriam chorui ir vargonams). 
Be to paskutiniame dainos ir 
giesmės konkurse laimėjo pre
miją už savo giesmę Marija.

• Juozas Gobig šios savaitės 
pabaigoje iš Los Angeles išvy
ko į Clevelandą pas sūnų, su ku
riuo planuoja pakeliauti po Mi- 
chigano, Pennsylvanijos valsty
bes ir po Kanadą. Į Los Angeles 
grįš rugpj. 5 d.

• Kan. K. Steponis (Stepona
vičius) ruošia spaudai stambes
nį veikalą. Kadangi daug laiko 
jam atima kapeliono pareigos 
šv. Juozapo ligoninėje, Burbank, 
Calif., tai knygos paruošimas 
užims ilgesnį laiką.
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Pavojai Europos kultūrai
BRUNIUS ZUMERIS, Australija

“Abschied von Europa?”. Ši- 
tokiuo vardu guli štai prieš akią 
ant stalo mūsų mielojo prof. J. 
Ereto knygelė, trečioji laida, Lu- 
zern, 1957, vokiečių kalba. Ka
dangi ši knygelė jau susilaukė 
net trečiosios laidos, tikiu, kad 
ir “Draugo” skaitytojams, bent 
trumpai, bus įdomu susipažin
ti, kokias mintis beria mūsų mie 
lasis profesorius senelei Europai 
josios istorinio pavojaus kryž
kelėje.

Profesorius šioje knygelėje 
kalba a'pie Europos likimą. Trum 
pais būdingais žvilgsniais perme 
tęs Europos istorijos bruožus 
ryšium su istoriniais Rytais, pro 
fesorius klausia, kur stovi šian
dieninė Europa grėsmingojo ko
munizmo akivaizdoje? Ogi prieš 
vienintelę dilemą — būti ar 'ne
būti. Europa nebus Europa, nors 
ji imtų ir žydėte žydėti ameri
kiečių medžiaginės paramos pa
vėsyje. Europa, .kaip amerikiečių 
provincija, nebūtų daugiau Eu
ropa. New York, Chicago, San 
Francisco, Hollywood niekada 
neatstos Atėnų, Romos, Pary
žiaus, Weimaro (p. 12). Ameri
kiečių pagalba yra parama su
žeistajam. Bet ramščiai nėra 
žmogus ir jis jo nepagydo (p.
12) . Taip pat ir ginklai nėra vie
nintelė pajėga. Europos jėga y- 
ra tame, ką ginklai saugoja (p.
13) .

Toronto šokėju grupė Gintaras

Iš kitos pusės — rusiškasis 
komunizmas. Profesorius aiškiai 
ir nedviprasmiškai pasisako 
prieš vadinamą koegzistenciją. 
Ką ji reiškia? Kodėl ją sovietai 
taip primygtinai siūlo laisvajam 
pasauliui? Išnagrinėjęs visą eilę 
faktų, sovietų vadų pasisaky
mus, profesorius padaro teisin
gą išvadą — palikite mus ramy
bėje, kad mes nekliudomi galė
tume sustiprėti, o sustiprėję, 
mes jus sunaikinsime. Tai yra 
tikroji koegzistencijos mintis, 
kurią slepia Kremliaus valdovai 
po šiuo nekaltu žodžiu. Šios min 
ties teisingumą akivaizdžiai pa
tvirtina visa eilė vergijoje pri
spaustų tautų, apie tai primyg
tinai kalba dvi Europos, dvi Ki
nijos, dvi Kopėjos, dvi Indokini- 
jos, dvi Vokietįjos. Sovietams 
rūpi koegzistencijos miglose už
liūliuoti laisvojo pasaulio bud
rumą, jį tarpusavyje suskaldy
ti, kad jis vėliau, kaip išnokęs 
vaisius, nukristų sovietams į ran 
kas. Jeigu Europa patektų į so- 

xvietų rankas, tai nuo čia baig-

1957mT

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai Įsigyti TV aparatą., nes mums 
reikia paruošti vietą naujiems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIGIN1OTIT

Instaliacija ir garantijos veltui

tusi Europos istorija ir prasidė 
tų Eurazijos istorija. Su tikro 
sios Europos istorija tuomet tel 
tų atsisveikinti.

Kame gi glūdi Europos liki
mas? Pačių europiečių rankose 
Europa bus išgelbėta, kai euro
piečiai išeis mirti ir kovoti už 
Europą kaip Aeschylas prieš pei 
sus, kaip Cameons prieš ara- 
bls, kaip išdidusis ispanas Cer- 
vantes prieš turkus, kaip Byror 
graikų laisvės kovose. Nato py
limas nėra vienos kurios vals
tybės karinis pylimas, bet visos 
Europos pylimas už nepamaino
mą vertybę — Europą. Naciona 
liniai 19-jo amžiaus šūkiai, ko
kius vartojo anglai — Right or 
tvrong — my country; prancū
zai — Gesta Dei per Francos; 
arba vokiečių — ‘ Deutschland 
ueber alles — šitoje kovoje, 
prie šito bendrojo pylimo, neeg
zistuoja. Europos galia — euro
piečių vienybėje be valstybinių 
ambicijų ir nacionalinio egoiz
mo. Mes gyvename Europoje, 
mes gyvename iš Europos ir to
dėl privalome dėl Europos gy
venti (p. 21). Tai yra gyvenimo 
tikrovės diktuojamas dėsnis. 
Jam nusilenkti privalome visi, 
be išimties, visos Europos tau
tos ir valstybės. Priešingu at
veju būsime priversti jėga, ne 
savo noru, atsisakyti. Tik šį kar 
tą atsisakyti ne dalies tautinio 
ar valstybinio suvereniteto, bet 
viso to, kas ligi šiol pasauliui 
spinduliavo, kas buvo gražiausio 
sukurta krikščioniškoje dvasio
je, kas įprasmino patį gyveni
mą, kas buvo amžių bėgyje lai
mėta tautų ir atskirų individų 
laisvei bei gerovei. Ir jeigu bū
tume priversti nuo to viso atsi
sakyti, tai iš tikrųjų būtų ne 
atsisakymas, bet atsisveikinimas 
ir, atsisveikinimas visam laikui. 
Europos istorija būtų baigta.

Šitoje knygelėje iškeltos min
tys yra aktualios ne tik vokiš-

kai skaitančioje visuomenėje, • Trys Lietuvos institucijos 
bet ji ne mažiau aktualumo tu- tarptautinių geofizikoj metų pro 
retų ir anglo-saksų pasaulyje, ga įsijungė į tarptautinių-Jyri- 
Angliškai kalbančiai visuomenei, nėjimų programą: Lietuvos hid- 
Gi prof. J. Eretui linkėtina, ne- rometeorologinės tarnybos val- 
žiūrint amžiaus naštos, būti ener dyba, Mokslų akademijos Geolo- 
gingu kovotoju už Europos, o gijos ir Geografijos institutas 
tud pačiu ir už mielosios Lietu- ir Vilniaus universitetas. Tyri-

• Vytauto Maželio foto nuo- • Kazimieras Kūrenas, “Eu- 
raukų paroda, prasidėjusi bir- ropos Lietuvio” redaktorius, jau 
sėlio 17 d. užtruko visą savaitę baigė spaudai paruošti lietuvių 
■Villoughby foto reikmenų krau- literatūros antologiją “Sauja 
.uvėje New Yorke. Daugiausia derliaus”, apie kurią plačiau jau 
juvo portretinės nuotraukos, buvome painformavę anksčiau. 
Tai jau iš viso ketvirta didesnio Spaustuvė jau įpusėjo knygos 
masto Maželio foto nuotraukų linkimą. Knygą leis Nidos klu- 
oaroda New Yorke. Ateityje Ma bas. Veikalo bus du tomai. Da
lelis yra numatęs surengti eilę lis egzempliorių 'bus įrišta.
3avo foto nuotraukų parodų di- _ „. „ , , • ' ,, i- - , , 1 • Stasys Barzdukas išvykoiesnese lietuvių kolonijose. ... JĮ New Yorką, kur Fordhamo u-

• Motiejus lx>zoraitis, drau- niversiteto vasaros semestre dės 
ižiamosios spaudos bendradar- i (_yS lietuvių kalbą ir literatūrą, 
bis, yra miręs 1907 m. liepos
mėn. 18 d., taigi šį mėnesį suei
na 50 metų nuo jo mirties. Bu
vo gimęs 1866 m. Baltrušiuose,
Griškabūdžio valse. M. Joniškio 
slapyvardžiu bendradarbiavo 
Šviesoje, Varpe, Ūkininke. Bu
vo pasižymėjęs lietuvių kultūri
ninkas caristinės okupacijos me 
tu.

• Balio Sruogos atsiminimai 
apie Stutthofo kacetą — “Dievų 
miškas” — bus atspausdinti 
penktajame Sruogos “Raštų” 
tome, kuris dabar Lietuvoje ati
duodamas į spaudą. Tie atsimi
nimai šiemet išeisią ir rusų kal
ba.

• K. Čibiras uoliai bendradar
biauja Pietų Amerikos ispaniš
koje spaudoje. Liepos mėn. pra
džioje dienraštis “Ei Pueblo” 
išspausdino jo straipsnį ryšium 
su tragiškųjų birželio įvykių su
kaktimi.

vos laisvę.

KRONIKA
•-Rimas Kregždė baigė Brown 

universitetą magna eum Įaudė, 
įgydamas bakalaureatą užsienio 
santykių srityje. Toliau studijas 
tęs Čolumbia universitete. Ri
mas yra brooklynietės veikėjos 
M. Kregždienės sūnus.

• Dail. T. Valius Lietuvių na- r /, .
mams Toronte piešia Vytį ir ke-1 nus neseniai PerSlkelS i 
tūrių didžiųjų Lietuvos miestų butą ir dabartinis jo adresas y- 

ra: Roma, Via Verbania 28, int. 
18. '

i nėjimai vykdomi visoje Lietuvo
je ir Baltijos jūrose. Kaliningra
de (Karaliaučiuje) Lietuvos ty
rinėtojai organizuoja ekspedici
ją jūros stebėjimams. Ir dirbti
nio žemės palydovo (satelito) 
stebėjimas organizuojamas Lie
tuvoje, netoli Vilniaus. t E.)

• Prof. Z. Ivinskis, nepaisy
damas didelių Romos karščių, 
dirba archyvuose, rinkdamas

• Prof. J. Kuprionis su savo
studentais miškininkais Louisia- 
nos valstybėje nusikėlė į girias 
ir gyvena stovykloje, kur dėsto 
vasaros kursą — miškų mata
vimą. Prof. J. Kuprionis prieš 
keletą dienų atsiuntė savo straip 
snį knygai "Mano pasaulėžiūra”. 
Iš viso tai knygai jau yra at
siųsti 57 autorių pasisakymai- 
straipsniai.

• Kun. Stasys Yla renka me
džiagą apie Šiluvos Marijos ap
sireiškimo pamaldumo pamink
lus Šiaurės ir Pietų Amerikoje.

Ofiso Ir buto tel. OLympic 8-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1407 So. 49tb Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—J 2 vai.

Tel. REli&uoe 6-1811
DR. WALTER L KIRSTUK

ŪDYTOJAS IK CHIRURGĄ 
i H»rTTVTs o r omu »o

3925 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. • Trečiad. ir šeštad. X—4 v. 
P P.

herbus

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. . 

Telef. YAlbrook 5-7670 ir
Glbson 8-4938

i Generalia kontraktorius nau
ji ji, namų statybai, įvairiems re- 

montams ir namų pertvarkys 
mąrns • Turime didelį patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai. ♦

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
perkraustymas
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
d rauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 \V. 67th Pi., Chicago, 

■ III. WAlbrook 5-8063

SKOLINK IR TAUPYK
Standard Federai Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
, įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau

sioji ir saugiausioji įstaiga. >
Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 

taisyti. «

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

. 2300 West 51 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 1 

.>81 valandos skambinti telefonui 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan Išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Re*, tel. GRovehlU fl-5608

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-73X3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt.
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.__________________

DR. ANNA BALIUNAS~\
KKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GT’TIKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South YVestern Avenue 
ai. kasdien 10-12 vai t. 7-9 vai. 

/ak Šeštadieniais 10-- vai Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Res tetef. WAlbrook 5-5076

OR. VL BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenne 

(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048 

)___________________________________ ___
"'ii. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penKC. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

FEDERAL —

TCLCVISIOn
(sales- Service)

Sav. Int. A. RFMRNA8 
8321 8. Halsted — OUffstde 4-5665 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais
Ir ketvirtadieniais 9—9

SOPHIE BARO US
RADIO PROGRAMA

Ifl WGEP stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—S ▼. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:80 ryte

RF.KMAD. 8:80—9:80 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2418

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

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federai 
Savings and Loan Insurance Corporation.

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACK1EWICH, JR., Vice-Prcsident

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant Šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto- iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 Sonth Western Avenne 
Chicago 29, III 

telefonas REpuhlic 7-49OO 
RezMenda: GRovehlU fl-8‘161
pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

» 4157 Archer Avenne
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036. 

Resklend^os tel. BEverly 8-8244

Duoną It įvairias skoningas| 
bailintai kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 8. Litmuilca Ava. 

Tel. Cl.lffside 4-A378
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame . Į visus artimuo
sius miestns.

Standard Federai Savings
MTĮĮliljllllil

AND LOAN ASSOCIATION 
; OF CHICAGO 

- 4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 
[, (Archer Avė. of Socramento)

PHONE: Vlrginia 7-114 I

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Ros. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akuierija ir moterų ligų 

2454 West 71st Street
(71-os ir Oampbell Avė. kampas)

Atostogose iki liepos 
15 dienos

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Realdencljos — HTewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 W«it 85th Street
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvl) 

VAL 1—4 Ir 6:86—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidaro 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8838, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHTRITROAA 
(LIETTTVia OVDTTO.1AŠ)
25A0 West BSrd Street

v M. ksndler nuo 2 -4 p n ir 7:8 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šeši. uždaryta

Telefonas ORovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTTT T.IOU SPECTATJSTe 
— PRTTATKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—V v. v. pagal 
■III- susitarimą Išskyrus trečiadienius.

B&fiilMSfeSttiŠAHįfiKaS 1422 W. llarųoette Road

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Sk, Cicero 

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. rak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUNĄS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAK. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 v 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South VVesp-rn Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

PlrmaC. antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai. ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168
Res. tel. WAIhrook 5-3765

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SpedalybS — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Orthopedas - Protczlatas

Ai aratal-Protezai. Med ban
di tai Spec pagalba kojom 

(Arch Supporta) Ir 1.1. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDMOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St.. Chicago 29, III

TeL PRoapeot 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4239 W. 63rd St 
Ofiso tel. REUance 5-4410 

Rezld. telef. GRovehlU . 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik. po pietų.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Y

Ofiso tel. CLlffslde 4-2896 
Realdenctloe: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TŠLUT-KELPŠ*
Ofisai 20 North Wacker Drtve 
(Clvlo Opera Hotlse, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
TeL CEntral 6-2294

9009 West 16Ui Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai *

Tel. TOvvnhall 3-0959 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
gydytoja m chirurge

Office: 10748 South Mlchigan Avė.
Bato 1653 W. 103 St., Beveriy milą

Vai.: kasdien nuo 6 v. ▼. jU 9 V. vlą 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

lšsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet

Tel,: Ofiso — PYHlman 5-6799 
Buto--BEverly 8-8946

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

DR. A. NARBUTAS
PIiACČHŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 We«t 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarimą 

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6;’ 7-9. 

fleštad. 10—12. Trečiad uždaryta
IJAfayette 3-4949.

Namų — CPslarereet 8-7786

-DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 Sonth Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctbry 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd Rt, tel. RepnbUc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-1598

DR. AL RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRITRGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS
2745 Weet 69th Street

Priešais flv Kryžiaus ligonine 
Telef. REpnblIc 7-2290 

r AL.: Pirm., antr.. Kevt., penkt 
nuo 9 Iki Ii ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis It pritaiko aklnina 

keičia stlklns Ir ršmns 
4455 8. Oalifornla Are. Y A 7-7S81
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. at
daryta), šeštad. 10 ryto Iki a ▼. p. p. 

uždarytas

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ilgos)
Ofisas Ir res.: 5100 S. Western Avė 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TDMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71 st Street 
(71«t Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

P-mos dienos

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS ,
(Vaškevičlūtč)

GYDYTOJA IR CHTRURGB
6248 Sonth Kedzie Avenne

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

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 1-074-

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

TeL ofiso PR. 3-6446, rez. HE,.4-8IMI

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marądette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Ir šeštad. pagal sutarti
nuo 

Trečiad.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6658 

Rezld. 6600 S. Artealan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182T 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Went 35th Street

nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tr» 
nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir

šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p p

vai.
člsd.

DR. S. VAITUSH. OPT.
Palengvinu aklų įtempimą, kurte 

yra priežastis galvos skaudšjlmo be* 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę Ir toltregys 
tą. Prirenki! teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažlaualuf 
trflkumus. Speciali atyda kreiptame 
į mokyklos vaikus.

4712 Sonth Anhland Ava. 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad. Ir treč. uždara.

/
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SAULES D6ME PRADĖJO TARPTAUT. 
GEOFIZINIUS METUS

1>K. R. ZALUBAS, Washington, D. C.

Liepos mėnesio pirmą dieną 
prasidėjo vadinamieji “.Tarptau-' 
tiniai Geofiziniai metai”, kurie 
tęsis iki 1958 m. gruodžio 31 d. 
Jų pradžia nebuvo triukšmingai 
minima, kaikur vietinio pobūdžio 
susirinkimai įvyko ir spauda 
trumpai paminėjo. Sovietų Są
jungos politbiuro sukratymas, 
kad ir triukšmingas, manau, ne
priklauso prie Geofizinių metų 
programos... Saulė šių metų pra
džią atžymėjo didžiul. dėmės pa
sirodymu, šios dėmės skersmuo 
yra didesnis negu mūsų žemės. 
Prieš metus laiko apie dėmes 
“Drauge” buvo rašyta, bet da
bar jas prisimename tik trum
pai, nes mėgėjams yra patogi 
proga jas pamatyti.

r
Plika akimi matomos dėmės

Šiuo metu yra matomos netgi 
be žiūronų trys didelės dėmės. 
Kad saulė akių neišdegintų, rei
kia pavartoti filtrą, tai gali būti 
tamsus arba .stipriai spalvotas 
stiklas, arba nauja fotografinė 
filmą; kai pramoninių filtrų nė
ra, galima vartoti labai stipriai 
aprūkytus stiklus, ką ir Lietu
vos ūkininkai darydavo. Žiūrint 
per filtrus didžiausia dėmė ma
tosi netoli jos centro ir po vie-

Jel tenka kentėti nuo užkietėjusių

KORNŲ (nuospaudų)
ir nuotrynų, tai vartokite naujų 
ir skubų skausmų naikintojų 
X - IT. Bonkutė kainuoja tik 
$1.00 jūsų apylinkės drugštoryje.

Union Drugs, 3459 S. Halsted 
Prėskus, 11012 S. Michigan 
43rd St. Store. 2735 W. 43rd 
J & J, 2557 W. 69th 
Charles, “■ 5460 S. Kedzie 
Nieks, 6558 S. Kedziė 
Archer Big Store, 4193 S. Archer 
Cragin, 5100 Grand Avė.
Koman’a, 3000 W. 59th 
Maranda’s, 2659 W. 63rd

ną kiekvieno saulės poliaus link 
me. Dėl saulės sukimosi apie sa
vo ašį (per maždaug 25 dienas) 
dėmės nepasiliks visą laiką toje 
pat vietoje, slinks artyn į jos 
kraštą, kol nebesimatys. Kadan
gi saulės radiacijos stebėjimas 
yra vienas iš labai svaibių punk
tų šių metų programoje, tai dė
mės tuojau sujudino dirbti tos 
srities specialistus. Saulės dėmių 
atsiradimas yra paprastai suriš 
tas su kitais saulės reiškiniais, 
kaip jos medžiagos išsiveržimu 
į enivę.

Ta proga lauktina ir šiaurės 
pašvaistės pasirodymo, kyri yra 
sukeliama saulės medžiagos da
lelių, kai jos susiduria su mūsų 
atmosfera. Auroros reiškinių 
stebėjimas duoda galimybes ge
riau pažinti mūsų atmosferą, 
nuo ko priklauso radijo bangų 
perdavimas. Šiuo metu auroros 
— šiaurės pašvaistės stebėjimas 
yra gana sunkus, nes šiaurėje 
dabar paulė visai nenusileidžia, 
kiek toliau nuo poliaus naktys 
yra trumpos ir šviesios. 

Dirbtinis satelitas

Pažinimas aukštesnių mūsų 
atmosferos sluoksnių yra labai 
reikšmingas ir dirbtinio sateli
to iššovimui. Gi dirbtinio sateli
to pasirodymas yra pats drama
tiškiausias įvykis, kuris turėtų 
pasirodyti Geofizinių metų pro
ga, Mes žinome, kad satelitas 
sveria 21 svarą, kad jo viršus 
paauksuotas, kad jo greitis tu
rės būti 18,000 mylių per valan
dą ir jis skries 300 mylių augš- 
tyje nuo žemės paviršiaus ir 
daug kitų daylkų, kurie nekar
tą buvo spaudoje aprašyti. Ta
čiau vienas dalykas vis dar nėra 
tiksliai žinomas, tai iššovimo da 
ta. Vis dar yra bandomos jo 
atskiros dalys: neseniai Laivy
nas išbandė dviejų laipsnių ra
ketą tokio tipo, kokia, turėda-

mylių per valandą greitį. Stebėto 
jų tinklai radijo bangomis ir te
leskopais yra pasiruošę ir daro 
paskutinius patikrinimus su dirb 
tiniais objektais. Nors dirbtinis 
satelitas ir nebus šviesus, bet 
su gerais binokliais galėtų būti 
matomas žinant jo vietą. Jo ma
tymą dar labiau apsunkina ta 
aplinkybė, kad jis būdamas dąr 
labai arti žemės tegalės būti ma 
tomas tik prieblandu metu.

Satelito sekimas ir jo 
informacijos

Kad stebėtojai galėtų pama
tyti ar “išgirsti” satelitą, reikia, 
kad jo orbita būtų skaičiuoja
ma visą laiką ir pranešama kur 
jo reikia jieškoti. šį uždavinį 
mokslininkai gali išspręsti pasi
naudodami IBM-704 skaičiavimo 
mašina, kuri yra paruošta spe
cialiai tam uždaviniui ir yra 
Washingt,one, D. C. Ši mašina 
technikinį skaičiavimą atlieka 
per kelias sekundes, kur kito
mis priemonėmis truktų valan
domis ir net dienomis. Tokiu

Nekalto Prasid. pensionato Putname, Conn. šokėjos su vadove sės. Paule.

3

Pirkit Apsaugos Bonus! , ųia tris laipsnius, turės paleisti
satelitą. Ši raketa pasiekė 3500

ORO VĖSINTUVAI
■—AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHOMOGRAPHAI — 1958 modeliai 1

NUOLAIDOS IKI 50% 1«
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RAGIO, INC-
3240 South Halsted Street Tok CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

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

Univemal Savings and Loaa Aesodation užtikrina Mugamą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų ValstyMų valdžios agentėm 1U 
$10,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi venarvai, o pelną —* 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų p—*—y—

ar per laiškas. Bos grel-Galite taupyti atvykdami 
tas ir draugiškas patarnavimas.

-Dėl paskolų ir visais finansiniais

f
kreipldtėe į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOOATION 

1800 S. Halsted Street, Ghicago 8, Mitinis
J

būdu per labai trumpą laiką ga
lės būti pranašaujama, kur ir 
kokiu greičiu satelitas keliaus 
ir kaip ilgai galės jis išsilaikyti. 
Satelito paleidimas bus pakan
kamai didelis įvykis, kad galima 
būtų pateisinti ne tik jo paren
gimo išlaidas, bet ir visas kitas 
Geofizinių metų išlaidas, kurių 
susidarys šimtais milionų.

JEI TIK BALDŲ REIK,

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

žemiausios kainos Chicagoje. Išsimokejimui iki 3 m.
Air eonditioner, Emerson, Admiral, Hot Point,

Westinghouse ir kiti tik ..........  ............................ $149.00
8 cub. pėdų šaldytuvai, Frigidaire, Admiral, Westing-

house, Norge ..........................................  ..................... $159.00
Virimui gesiniai porcelano pečiai ........  ........................ $ 89.00
Skalbimu mašinos geriausių firmų . ... ....................... $ 89.00
Automatiško, skalbimo mašinos........ ............................... $189.00
Gesiniai ar elektriniai džiovintuvai......... ......................... $149.00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Sofos dienai, nakčiai lovos parduodamos po $69.00

pas mane tik ...................  ...............................................$ 39.00
5 dalių svečių kambario baldai (sofa, kėdė, otoman>

<5 pagalvėlės) kitur pardundama po 150.00 dclerių
pas mane tik ............................ ............  ........................ $ 99.00

2 dal. Nylon setai išpardavimuose siūlomos po $289.00
pas mane tik ...................  .................................................... $229.00

MIEGAMO KAMBARIO BALDAI
Metalinės lovos visų dydžių tik ........... ........................... $ 9.95
Medinės, ąžuolo lovos ............. ,................................... .. $ 29.50
Vatiniai matracai ............... ..;..............  ............................... $ 12.50
Spyruokliniai .matracai parduodami po $39.95 dabar tik $ 26.50
2 dalių ąžuolo miegamo kambario baldai reguliariai

parduodami po $199.50 dabar tik ............... • $ 99.00
4 dalių miegamo kambario baldai vertės $400.00 tik $249.00
3 dalių miegamo kambario baldai visur parduodami po

$199.00, pas mane tik ............... ................. •• $149.00

KILIMAI
9x12 kilimai pardundami pc $59.00 dabar tik............... J 39.00
9x12 kilimai vertės $99.00, pas mane tik ................... J 69.00

RADIJO IR TELEVIZIJAS
17 inchų televizijos $149.00 vertės tik ..............  ........... $ 99.00
21 inchų televizijos $189.00 vertės .......... ................... $149.00
24 inchų televizijos $209.00 vartės tik .... ................. $199.00

Atsilankę rasite daugybę kitų prekių, kurias pirkaite že
miausiom! kainom Chicagoje. •

Perkant baldus, nežiūrint kurioj ChicagtK daly gyvena
te, Jums apsimokės aplankyti mane, palyginti kainas ir pirk
ti pigiau, negu bet kur kitur.

MAJOR FURNITURE,
3207 So. Halsted Street

INC.

Telefonas _ CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS 

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai.

Liepos ir rugpjiūčio men. krautuvė sekmadieniais bus uždaryta.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS

Iš satelito tikimasi gauti ži- žemės pluta ir branduolys, van- 
nių apie žemės masės pasiskirs- denynai ir ledynai, atmosfera
tymą ir žemės formą, apie augš- 
tutinę atmosferą, apie jonosferos 
fiziką, žemės magnetizmą,-me
teorus, saulės radiaciją, kosmi
nius spindulius ir kita. Kompli- 
kuotumas paleisti šį mažą sate
litą rodo, kad dar daug darbo 
ir laiko reikės, kol bus galima 
bandyti pasiųsti pirmą sviedinį 
į mėnulį. Kita vertus, ši paskir
tis pastūmės ir tą projektą ge
rokai pirmyn.

Tyrinėjimų projektai 
nauda

ir jų

8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, 
Telefonas — FRontier 6 1882

THANK YOU CHICAGO! - Especially You Wonderful 
LITHUANIAN’S For Buying So Many BUICKS From Us.

Van Malė Sold More BUICKS In JUNEThan Any Chicago Dealer
• FOR THIS WE OFFER A GREAT JULY BONUS SALE •

wp FRANK KISSEL atvan malė buick co.SEE i ivru^rv. IUJOEL 7)ST 4 WESTERM mHUE

ir jos reiškiniai, žemės magne
tizmas, arktika ir antarktika.

Iš šių visų programų tikimasi 
nemažai ir praktiškos naudos, 
būtent, pagerinimo radijo per
davimo, ypač į, didelius atstu
mus, išaiškinimo oro ir vandeny
no srovių ir tuo būdu pagerini
mo oro ir vandens navigacijos, 
pagerinimo iš anksto oro atspė
jimo ir žemės derliaus padidini-

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 

dovanoms.
W. 69th St. RE. 7-1941

i mo, iš žemės plutos studijų ti
kimasi surasti galimybes iš anks 
to atspėti žemės drebėjimus. Ti 
kimasi surasti vietas, kur bus 
galima laidoti atomines radio
aktyvias atmatas, kad būsimoms 
kartoms nebūtų pavojingos. Ir 
daug dar kitų dalykų tikimasi 
išmokti per šiuos 18 mėnesių.

Šiame darbe bendradarbiauja 
55 tautos su 5000 mokslininkų. 
Normalus darbas eina visą laiką. 
Pastebėti saulės ypatingi išsi
veržimai ar kiti nepaprasti gam
tos reiškiniai tuojau radijo ban 
gomis pranešami viso pasaulio 
bendradarbiaujantiems moksli
ninkams. Tuos visus pranešimus 
centralizuoja ir siunčia The Na
tional Bureau of Standards ra
dijo stotis, kuri yra Fort Bel- 
voir, Va. Žinias gautas iš čia 
toliau perduos regionalinės ir 
kitų valstybių radijo stotys. 
Kiekvieną dieną 4 vai. po pietų 
Greenwich arba pasauliniu lai
ku speciąlus mokslininkų komi
tetas nutars, kurioje srityje ste
bėjimus reikia suaktyvinti se
kančią dieną ar net ilgesniam 
laikui.

Be čia paminėtų yra daugy
bės kitų tyrinėjimo projektų, 
kurie per šiuos metus bus ypa
tingai suintensyvinti, kaip tai:

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 

GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

i a r j a

19 5 7
CHRYSLER

N S NAUJA
19 5 7

PLYMOUTH

S

*2811 *1732
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER — PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515

u
T
U

— \ o
INSURED | "
-UPTO-/ ■ "L. I 
FEDERAL 
5AV1NG5

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...
1905 m. Suorganizuota pagal valstybės čarterį.

Bendrovė visuomet stengėsi pagerinti 

ir padidinti patarnavimus skolintojams 

ir taupytojams.

1933 m. įsijungė į Federal 

sistemą.

Home Loan Banko

(Iharterert A HnpervlaM 
toy the 17. S. Governmen*

1934 m. įsigijo Federalinį Čarterį.

1935 m. gavo Federal Savings & I^oan Insurance 

Corporation, Wa»hington, D.C., aĮidrui- 

dą. Visų sąskaitos apdraustos iki 

$10,000.00.

1941 m. J. A. V. Iždas pasirinko bemlrovę savo 

agentu valstybės taupymo bonams 

pardavinėti. x

Nuo pat įsikūrimo mokėjome ir 

mokame aukštus dividendus.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

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

JOHH J. KAEAKAD8KA8, Pma.

Okartered ir Snpervleed by the United States Oovammeat
Jitjigoe VALANDOS: kaadim nuo u toa ryto iki & vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-toe valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeitadieniais nuo B vaL ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma
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New Yc'rko moksleivių tautinių šokių grupė

• Marija Antanąvičiūtė-Aly- 
tienė mirė prieš 40 m. 1917 me
tais Saratove, Rusijoje. Drauge 
su savo vyru K. Alyta aktyvia' 
dalyvavo Vilniaus liet. scenos 
darbe. Išvertė kelias dešimtis

paveiksluotų knygučių vaikams, 
o taip pat ir vieną scenos veika
lą. Be to, išvertė “Filotea”, nors 
tai ir nebuvo išspausdinta. Rank I 
aštyje dar liko eilėraščių lenkų 

kalba ir muzikinių kompozicijų.

PERK RAUSTAU
B A L l> U s . 

Virtoje ir iš toliau

K. E I D U K 0 N I S
2313 W. 91st St., Chuago, Iii. 

Tel. PRrseott 9-2781

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimą*, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir LL Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

Architektūros genijus
x Corbusier paroda Šveicarijoje 

INŽ. J. SABALIAUSKAS, Vokietija

Zueriche, Šveicarijoje, Dailės j uždarytą kiemą — veranda, 
namuose buvo atidaryta archi- virtuvė ir prausykla su W. C.

tumu, ko negalima pasakyti apie 
jo paveikslus ir skulptūras. Ten
ka konstatuoti, kad jo pašauki
mas — architektūra, bet ne dai
lės kūriniai. Jis pasireiškia kai
po architektūros genijus.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
^?rd • ........... $8.25 Murcery 49-81 ................. $8.95
Ohev. Ali 1987-58 ....... 8.25 Olds, 4 cyL 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 .............  9.95 Plymouth 42-50 ........... .... 9.95
Chrysler 6, 42-52 . ... 9.91 Pontiao 37-54 .............. 8 95
Dodge 6, 42-56 .............. 9.95Buick 87^52 .......................‘ 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiemr automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary. 
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

MOVING
A BENIULIS atlieka įvairina 

perkraustynius bei pervežimua 

<š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

tekto Corbusier darbų paroda. 
Dabartiniu metu yra penki ar-, 
chitektai, kurie priskaitomi prie 
pasaulio garsenybių: ameriko
nas Frank Lloyd Wright, kurio 
mūsų laikų statyba pasireiškia 
egzotikos ir romantikos fantazi
ja, Walter Gropius ir Mies van 
der Roge, vokiečių didnamių sta 
tytojai, austras Richard Neutra 
su savo liuksusiniais “bunga- 
lons” iš stiklo ir šveicarietis Cor
busier.

Šitame iš visų pusių aptvertame 
patio žaidžia vaikai, moteris at
lieka ruošą ir dažnai metų bė
gyje ten ilsisi ir miega visa šei
ma.

Chandigarh išaugo naujas 
miestas su valstybiniais, kino, 
prekybos, meno, gyvenamais pas 
tatais ir plačiomis gatvėmis. 
Chandigarh yra charakteringas 
Indijos miestas, nepanašus į ki
tus, sukurtus dėl ateity priaug- 

I siančios kartos.
Corbusier yra sūnus vieno švei Parodoje išstatyti foto dviejų 

caro laikrodininko iš La Chaux-' maldininkų lankomų bažnyčių — 
de-Fonds. Veltui jieškotum jo' Ronchampo ir prie Besancono, 
statybų pačioje Šveicarijoje. Jo Į Prancūzijoje, suprojektuotų Cor 
pastatus surasime Marseillėje, busiero
Nantes, Berlyne, Tokio mieste, 
-Chandigarhe, Ahmedabade ir kt. 
Išstatyti parodoje modeliai ir fo
to rodo pastatytus bei supro
jektuotus šedevrus. Kuo pasižy
mi jo stilius? Didžiausi kubiniai 
blokai iš betono rytmiškai išsi
rikiavę kaip domino lošime. Jo 
statyba apibūdinama kaip bičių 
korių architektūra. Milžiniški 
butų komodai — pagal plotą ir 
proporciją pritaikinti kultūringo 
žmogaus gyvenimui. Tai mažas 
miestas viename bloke. Jo fan- 

* tastiškai sukurtas architektūri
nės formos — buvo sensacija ir 
atkreipė žinovų dėmesį. Tokia 
statyba tinka ten, kur yra neri
bota perspektyva ir plotis, kaip 
griuvėsių laukas Tiergartene, 
Berlyne, arba naujai pastatyta
me mieste Chandigarhe.

Indijos Rytų Pakistanui rei
kėjo naujos sostinės, naujo mies 
to — pusės milionų gyventojų. 
Tas miestas buvo pavadintas 
Chandigarh. Jį sukurti buvo pa
vesta Corbusier su bendradar
biais Pierre Jeannrel, Jane 
Drew ir Maxwell Fry.

To miesto klimatinės sąlygos j 
— 10 mėnesių šviečia saulė, 2 ; 
mėnesiu lyja lietus. Didžiausia Į 
problema statant buvo apsisau
goti nu0 karščio. Apšildyti yra 
pigiau, negu dirbtinai vėsinti. 
Aprūpinti pigius butus elektri
niais ventilatoriais — neapsimo
kėtų. Sugalvota, kad tą užduotį 
gali atlikti oro srovė: kai saulė 
kepina — kitoje, — atvirkščioje 
namo pusėje, oras tirštesnis — 
iš čia nuolatinė oro trauka. Be- 
to, gyventojų patalpų atvėsini- 
mui buvo pavartota pati per sa
ve paunksmę duodanti namo sie
na, paliekant mūre tam tikroje 
reljefinėje tvarkoje neužpildytas 
plytomis vietas. Fasadas atrodo 
duobėtas, tačiau tas sudar0 de
koratyvinį vaizdą ir fasadą pa
gyvina. Langų, atvirų koridorių 
ir patio apsaugojimui nuo sau
lės ir monsuno lietų sudarytos 
tam tikros gilios ni^os, — “bri- 
se-sotoil”.

Atsižvelgiant atsikirų gyven
tojų sluogsnių materialio pajė
gumo, buvo suprojektuota 13 
tipinių namų. Pvz. žemesniųjų 
tarnautojų ir amatininkų butas 
kainoja apitikriai 3500 rupijų.
Į gatvę išeina du kambariai ir

Apart to, Zuericho parodoje 
buvo išstatyta Corbusiero 40 pa

KRONIKA
• Lietuvių Menininkų klubas

Chicagoje užsireigstravo ir da
bar yra Illinojaus valstybės pri
pažintas kultūrine organizacija 
šiuo nauju vardu: Lietuvių-Ame 
rikiečių Menininkų Klubas (Li- 
thuanian-American Art Club). 
Registruojant klubą reikėjo pri
dėti žodį “amerikiečių”.

Šio klubo juridinius reikalus 
tvarko advokatas K. Šidlauskas 
(2501 W. 69 St., Chicago, telef.: 
WA 5-5431).

• Aktorius — kankinys. Nuo 
Kazimiero Alytos mirties suėjo 
15 m. (1942 m. liepos 3 d. nu
žudytas bolševikinių banditų). 
K. Alyta buvo 1905-1914 m. lai
kotarpiu vienas iš aktyviausių

veikslų, 4 skulptūros ir 8 kili- Vilniaus lietuvių vaidintojų — 
mai. Jo kilimai pasižymi grakš- žymiausias anuometinis komi-

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė.,__________ Chicago 36, III

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.. Chicago 32. III

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

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

kas. 1913 m. pasirodė viena' jo 
komedija. Buvo išvertęs kelis 
veikalus. itiunkilc dii'ii llrauga'

JOHN PAKEL, SR, President

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ BALDŲ 

FKI.Il A KAI DONIH, NKLUB MEKTIblS, Sav

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

Krautuvą atidaryta •nkmadlaniala nuo 11 Iki S:»0

-/y

[k
SPECIAL for July.., Savings placed by The 15th of the Month 

will tam a full month’s Dividend.

JUIY 6, 13, 20, 27... 1957

Padėkite mums atšvęsti mūsų šešių mėnesių jubi- 
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-tos d. Chicago Savings švenčia savo šešių mėnesių 
darbuotę gražiuose naujuose namuose, šešių mėnesių 
laikotarpyje pas mue buvo atidarytos 2,826 naujos 
sąskaitos, mūsų turtas padidėjo $2,313,936.92, ir 
dabar pasiekė naują rekordinę $22,344,636.58 sumą. 
Mes išdavėm virš 300 naujų (morgicių) paskolų na
mams pirkti arba naujiems statyti, viso daugiau kaip 
$4,500,000. Mūsų biznio apyvarta viršijo $18,000,000.

Jūsų taupmenos pas mus pilnai apsaugotos Fede 
ral Savings ir Loan Apdrauda. Nuo Chicago Savings 
inkorporavimo 1924 m., taupytojai nėra turėję nė 
vieno cento nuostolių. Per 33 metus kas pusmetį mūsų 
taupytajame buvo išmokėti augšti dividendai.

Ali (ONIIIIOIIB 

OFIKIS

IIITIII

wihio«

tilt
RARKIH6 LOT

JAU
DUOSI! IOIES

-rar

H

MUSIC

MAIIC U0»T 

iRHANCi OOUIS

KAI (RTItlCE 

FIOM TAIKINS 101

CHICAGO SAVIKGS

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug jvainų 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, ’iepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki I v. p. p. ir 
ketvirtadienio vakarais, liepos 11, 18 ir 25 nuo 5:30 
iki 7 vai. vak. visi aplankusieji mūsų įstaigą bus pa
vaišinami kava ir riestainiais. Atsiveskite visą šeimą...
Bus visokių dovanų vaikams ir suaugusiems.

Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, vė 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Reikalui 
esant paskambinkite.

&

T«M

STSIIK

JIKRIlt JAKUS 

(0UNUI

■ OKI lUNNINC

■ SOM

MO N 101 

(llii. ^t.li.SS

FREE PIRATE 
AND TREASURE 

CHE-5T AND 
OTKER GifIS 

to oll 
Children 

arcnmponied 
by on adult.

0 UEVITOI KTWHN

1 tlUunS

& LOAN ASSCCMIOn

6245 SOUTH WESTERN AVENUE •’ CHICAGO 36, ILLINOIS GR 6-7575
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Ekskursijos į Lietuvos senovę
ANT, BERNOTAS, VVaterbury, Conn.

1 P. Tarasenka, DIDŽIŲJŲ TY
RULIŲ PASLAPTYS, iliustra
vo dail. V. Jankauskas, Vals- 

'tybinės Grožinės Literatūros lei 
'dyklos leidinys, Vilnius, 1956 
m., 288 pusi. ,
, Žinomasis Lietuvos archeolo
gas ir kraštotyrininkas pulk. P. 
Tarasenka parašė vidutinio mo
kyklinio amžiaus vaikams ponu- 
larią knygą, kurioje jaunuosius 
skaitytojus supažindina su Lie
tuvos praeitimi archeologinių iš
kasenų, istorinių paminklų ir p2 
sakojimų, legendų bei padavi- 

’ mų šviesoje. Ši knyga įdomi ne 
j tik jaunimui, bet kiekvienam, be 
’sidominčiam Lietuvos praeitimi 
ąjr jos istorija. Kaip pats auto
rius sako, jis pats nieko nėra 
prasimanęs, bet griežtai prisilai
kęs archeologams nustatytų 
mokslinių metodų, visur rėmę
sis iškasenomis ir išlikusiais pa
minklais, tik kaikur ataudęs ar

t

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA
RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

atpynes tai, ko paprastas skaity
tojas negalėtų išsiaiškinti.

Remdamasis archeologiniais 
radiniais, autorius pirmiausia j 
nupasakoja mamutų medžioklę, | 
buvusią Lietuvoje prieš 15,000 , 
metų, kada iš mūsų krašto bu-1 
vo vos pasitraukę didieji ledy- į 
nai. Ar tie mamutų medžiotojai 
jau buvo lietuviai, autorius ne
siima spręsti.

Toliau eina taurų medžioklė 
Didžiųjų Tyrulių pelk'ėse (kur 
nors Marijampolės apskrityje) 
— ir tai prieš 5000 metų!

Skyriu je “šukelės prakalbėjo” 
pasakojama, kaip iš kelių nežy
mių šukelių, rastų kur nors se
novinėje sodybvietėje, piliakal
nyje, milžinkapyje, senoviniuose 
paprastuose ar degintiniuose ka 
puošė, iš puodų ar urnų išdirbi- 
mo būdo, formų ar papuošimų 
galima nustatai, kokiai maž
daug erai priklauso radiniai. Au 
torius pats ar su saVo mokiniais 
yra apkeliavęs didelius Lietuvos 
plotus ir daręs archeologinius 
kasinėjimus ir tyrinėjimus. Ir 
čia jis pasakoja apie archeolo- 
ginius radinius srityje nuo Kau-

Hamilton, Ont. tautinių Šokių grupė.

sitete buvo nervų ligų, o taip 
pat ir psichinių ligų vyr. asis
tentas. Išvertė vieną anatomijos 
veikalą ir kelis vadovėlius iš sa
nitarijos srities. Medicinos, Lie-’ 
tuvos ir kt. spaudos bendradar
bis.

• Nu« Aleksandro Būblio gi-'
mimo dienos šiemet suėjo 85 m. i

Į A. Būblys buvo Tėvynės Sargo,
Lietuvių Laikraščio ir kitų laik

raščių bendradarbis. Jis mirė 
JAV. Buvo tėvų marijonų kon- 
gregncijos narys.

• fstojo j Amerikos Lietuvių 
Dailininkų sąjungą: V. Raulinai- 
tis (Cleveland, Ohio), A. Tamo- 
liflnas (Ghicagon atvykęs iš Ar
gentinos), A. Kairys (Brazili
ja), P. Puzinas, C. Janusas ir 
W. VVitkus (visi trys New Yor- 
ke.

Atliekame dideliu; 'r ir "Aus automobilių remontui. Lyginimą^ da
žymas, Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” - A. Stanevičius, Sav 

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman flve.) 
Telef. PRospect 8-9842. Namų tel. Wfllbrook 5-5934

S T E I N T E X TIL E BENDROVE
dabar švenčia savo JUBILEJŲ. Pirkdami medžiagas da
bar Jūs gausite dar ir spesialią dovaną ir mokėsite žemas 
kainas už Jums reikalingas medžiagas.

v*

kus ir tyrinėtojus įspėja — ne
naikinkite, neardykite ir betiks
liais negriaukite, nes, neišma- 
nydaųii, daugiau padarysite ža
los, negu naudos.

Bendrai, su autoriaus išvado-

čių”, kad jau XV amžiuje Lie
tuvoje vykusi “klasinė liaudies 
išsivadavimo kova”, kad tų am
žių “feodalai turtus kaupdavo 
eksploatuodami kitus”; netgi 
senų amžių kapuose randamos

K';

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

• / 
Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOwnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIŠ, sav.

no iki Rumšiškių, Punios pilia
kalnio artumoje, Samantonių 
kaimo laukuose (prie Švento
sios) ir kitur.

Remdamasis archeologiniais 
radiniais, vokiečių kronikų už
rašais ir padavimais, jie mums 
smulkiai ir labai įdomiai papa
sakoja Sudargo, Kernavės, Pi
lėnų, Kauno pilių istęrijas. Vė
liau nukelia į Žemaitiją ir jau
nuosius skaitytojus ragina bū
tinai domėtis, susipažinti ir ty
rinėti jos piliakalnius, pilikes ir 
piliukus, pats smulkiau apsis
todamas tik ties Jurbarko, Ve
liuonos, Medvėgalio, Bilonių, Ge 
gūžių, Gandingos, Bubių, Bur- 
baičių ir kaikuriais kitais pilia
kalniais. Taip pat plačiai kalba 
apie Žemaičiuose randamus sta- 
bakuliua, kūlgrindas ir visoje) 
Lietuvoje randamus visokius 
“stebuklingus” akmenis, Mokus, 
“velnių sostus” ir panašiais var
dais vadinamus archeologinius 
paminklus.

Autorius su nepaprastu atsi
dėjimu ir meile nori jauniesiems 
įkvėpti savo tėvynės, savo kraš-i 
to meilę ir kalte kala: mylėkite, 
branginkite, gerbkite savo kraš
tą, savo praeitį ir savo žmones. 
Tačiau kartu jaunuosius istori-

mis ir teigimais kiti istorikai iškasenos rodančios, kur buvęs 
ir kraštotyrinininkai gal ir ne- palaidotas koks feodalas, o kur 
visur sutiks. tik paprastas žemdirbys.

Autorius, taikindamasis prie Senieji Lietuvos kunigaikščiai 
naujos linijos ir okupanto už- vadinami feodalais ir visa tų lai 
mačių, į pasaldintą Lietuvos mei kų santvarka —: feodaline sant- 
lės ir praeities medaus statinę varka; neužmiršta pavaryti pro- 
vis ir vis įpila ir po šaukštą de- pagandos “už taiką” visai ar 
guto, kuris daug kur gadina beveik visai besirūpinusi arche-
taip gražiai statytą Lietuvos pra 
eities rūmą.

Pavyzdžiui, labai nesmagiai 
skamba pasakojimas, kaip seno
vės Lie£uvos mažesni kunigaikš 
čiai, norėdami įsigalėti ir pratur
tėti, plėšė žemdirbius ir tiesiog 
jėga iš jų lupo jų sunkiai už
dirbtą mantą, javus ir gyvulius. 
Pasakojama, kad XIII amžiuje 
mažesni kunigaikščiai susijungė 
į vieną Lietuvos valstybę tik

ologinių paminklų globa, tyri
nėjimais ir apsauga, kad tik ko 
munistinė valdžia pradėjusi juos 
globoti ir vertinti ir t. t. Rašy
damas, kad toks ar toks įvykis 
buvo prieš Kristų ar po to, rašo 
“n. e.”, kas reiškia: “naujosios 
eros” ar prieš, “naująją erą”.

Užsiminęs apj^;, neseną Lietu
vos praeitį, autorius sako, kad 
“Lietuva darbo žmonių valia ta
pusi tarybine šalimi” (tarsi ne

tam, “kad lengviau galėtų apsi- raudonosios armijos okupacijos 
saugoti nuo bruzdančių valstie- dėka) ir kad tik ši “tarybinė ša

fiklp’t* SELF□ IMl O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUF

ALL PHONES — WALBROOK 5-8207
LIEPOS-JULY 11, 12 ir 13 d.

IMPORTED NAPOLEON BRANDY Fifth

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
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

ROPHI, Imported French Cognac Fifth

$3.39

$4.98

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5.09 

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet Fifth J.|39

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p,

PRAGER BEER, BOCK OR REGULAR
Case of 24 cans Case $3.>9

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

IMPORTED VODKA, 80 Proof Fifth

JONAS GRflDINSKflS
J. G. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

1958 m. TV, radio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionarinis —

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. Iki G vai. Sekm. uždaryta

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS “Thh'-S”
2556 WE8T 47th STKERT LAfayette 8-10**

B. R. Pietldetvicz, prez.; K R. Heikiewi»£, nekr Ir advokatai
Mokame aiekMiia dividendu*. Keičiame čekiu*. Parduodame ir perkam- 

valNtyhPa bonus. TaupytoJama patarnavimai Bemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sa^katia šiandien. Apdraueta Iki 010,000

LMrbo valandoa. pirmad ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai vakaro; 
antr. ir penk 9 iki B; treė uždaryta, o s«št. nuo 9 iki vidurdienio

--------f----------------
HANNA & HOAG OR SCHENLEY 

IJONDON dry gin
IMPORTED TUBORG BEER 

Case of 24 botties

Fifth

Case

$4.98

$2.69
$7.95

SCHLITZ, PABST, MILLER OR HAMMS 
Case of 35 — 7 oz. botties Case $3.29

lis” ėmusi viskuo rūpintis, tarp 
kitko ir nusausindama didžią
sias Tyrulių pelkes (tarsi anks
čiau nebūtų buvę jokios meliora
cijos ir pelkės nebūtų buvusios 
sausinamos...).

Autorius papasakoja, kad 
okupantai yra kasinėję ir res
tauravę didesnę Kauno pilies da
lį, kad po pilimi rasti įdomūs 
požemiai ir stengiasi nupasako
ti tų požemių atsiradimo istori
ją

Knygos gale yra pridėtas spal 
votas Lietuvos žemėlapis, kuria
me paveikslais atžymėta dauge
lis Lietuvos archeologinių ir is
torinių paminklų ir nurodyta ko 
kiam laikotarpiui tie paminklai 
priklauso.

Knyga gausiai iliustruota įvai 
rių senienų, iškasenų ir senovės 
paminklų piešiniais.

Knygos išleista 15,000 egz., 
jos redaktorė — P. Žemaitytė, 
techn. red. V. Zdancevičius, ko
rektorės D. Barkauskaitė ir I. 
Meciūnaitė.

KRONIKA
• Gyd. Jonas Brundza mirė 

' 1927 m. rugpjūčio 21 d. Palan
goje, o palaidotas Kaune, taigi 
prieš 30 metų. Po I Pas. karo 
specializavosi Leipzige nervų li
gų srityje. Vėliau mūsų univer-

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JOS V B A LD US!
STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

lAes

0įviden<k*

MIDLAND
1 Savings and Loan^jJ 

Association
niRSURlDf

PER 40 METU 
VISU lietuvišku 

KOLONIJŲ 
saugiausia i* 

pelningiausia 
taupymo 

• e NOROVf

4038 Archer Avease Tol. LA3-A7ie 

AUGUST SALDUKAS Prark
J

ŠTAI PAVYZDYS KAINŲ:
• i

Geriausio! ANGLIŠKOS bei “vrorated MEDŽIAGOS kos
tiumams, kūnų kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.5(1

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

colių yilnonėe medžiagos ir “ flannel’' vyriškiems ir 
moteriškiems kosti ūmams tiktai ............. $1.89

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

Grynu spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09
Atvykite j STEIN TEXTILE ir patys įsitikinsite. Su kiek- 

viei.n pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
Kaip dovaną.

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 kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytos nuo Halsted St., li/2 bloko { pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

FREE GIFTS
FOR JULY SAVERSDABAR GAUSITE 

AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!

PLIAŽUI ANTKLODE 
UŽ $200.00 SANTAUPAS

Ši puiki antklodė ir dėžė yra 
dovana Jums kai sutaupote 
$200.00 įdedami į jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda
mi naują. Tai praktiška dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

ilsi

24 GABALŲ - ŠAKUČIŲ - 
ŠAUKŠTŲ SERVIZAS 
UŽ $500.00 SANTAUPAS
Nemokamai, kai Jūs atidarote tau 
pymo sąskaitą padėdami $500.00 arba 

įdėdami tokią pat sumą j jau esa
mą sąskaitą. Šis servyzas, kaip 

įtik tokis, kurio Jus pageida
vote, kad galėtumėt juo nau 

dotis prie vandens ar
ba šiaip kur nors 

iškeliavus . . .

ATOSTOGŲ KLUBO TAUPYTOJAMS 
PASKUTINE PROGA
gauti vieną iš šių
praktiškų ir gražiai įpakuotų druskinės ir 
pipirinės komplektų nemokamai. Tik pra
dėkite Atostogų Klubo Taupymo su $1.00 
daugiau savaitėje ir mes Jums duosime 
šią praktišką dovaną.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Court • Cicero 50 • TO 3-8131

Sovings Insured ...Since 1938

/Ąy J/VZ *o»« \

INSURED

♦
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Raudonoji knyga

J. KIZM1CKIS,^Anglija

Gili leidykla Airijoje ką tik, čiau vaizduojamas tikinčiųjų beil 
išleido vertingą knygą, kurios Run gų šnipinėjimas, atspausdi-: 
antraštė — “The Red Book of' nant Gladkovo, vidaus reikalų 
the Persecuted Church”. Vado- vicekomisaro, 1940 m. spalio 2) 
vaujantis anglų katalikų savait- d. potvarkis — “absoliučiai tjla'pi
rastis “The Catholic Herald”, 
pranešdamas apie šią nepapras
tą knygą savo skaitytojams, pir 
ma jame puslapyje paskelbė: 
“Mums didelė garbė šią savaitę

tai; nepaprastai svarbu“ ir skir
tas Alytaus apskrities virš. Pa- 
levičiui ir visų kitų apskričių 
slaptosios policijos viršinin
kams. Kad komunistai buvo pa- ‘K

pranešti apie nepaprastos reikš sišovę atsikratyti kunigais, įro- 
mės knygą. Joje aprašomi ken-i doma Guzevičiaus raštu (“ab- 
tėjimai, pereiti nuo 1939 metų i soliučiai slaptai”), paskelbtu 
Šv. Tėvo pavadintos Tylinčios į 1941 m. sausio 21 d. • 
Bažnyčios narių. Vienas egzemp
liorius yra įteiktas Popiežiui“. | Antroji okupacija

Objektyvi informacija

' Pradžioje pažymima, kad de
šimt komunizmo viešpatavimo 
metų žmonėms už geležinės už
dangos atnešė vargą, beteisiš
kumą, priespaudą, pažeminimą 
ir desperaciją. Marksistinis ko-

Pagaliau paskutiniame skyre
lyje (The Second Soviet Occu- 
pation) duodama faktų apie to
limesnę komunistų veiklą ir ak
ciją prieš Kat. Bažnyčią, kuni
gus ir tikinčiuosius. Čia patiekia 
ma žinių, kąip buvo suimti vys
kupai V. Borisevičius, Pr. Ra-

■ ' ' T

munizmas, ar jis pasirodo sta- manauskas, T. Matulionis ir ar- j
KRC

® Lietui.
lininės tironijos, ar Chruščevo 
taikios koegzistencijos pavida
luose, niekad negali reikšti kito,
kaip vergiją ir priespaudą.♦

Šios knygos leidėjų tikslas 
buvo duoti objektyvių informa
cijų apie komunizmo persekioji
mą, pasinaudojant tikrais do
kumentais. Šalia dokumentų nau 
dotasi įvairių liudininkų paro
dymais. Šioje didelėje 470 psl. 
knygoje apstu patikrintų faktų, 
tikrų šaltinių ištraukų, įvairių 
vardų, datų ir vietų. Ne be rei
kalo “The Catholic Herald“ šią 
knygą pavadino didžiausia mar- 
tiriologija, kokią Kat. Bažny
čia parengė po romėnų persekio 
jimo.

Apie Lietuvą

20 šios knygos (63-82) psl. 
skirta Lietuvai. Patiekus trum
pą Lietuvos nepriklausomybės 
kovų apžvalgą, ilgiau sustojama 
prie “Kat. Bažnyčios Lietuvo
je.“ Paskutiniu nepriklausomy
bės metu Lietuvoje, kurios 80 
% gyventojų yra katalikai, re-

kiv. M. Reinys, paliekant laisvu joj. S. Pai 
vieną vysk. Kz. Paltaroką. 1948 ninku su ! -.' 
m. pradžioje pavergtoje Lietuvo-1 tetą pastatyti 
je buvo vos 700 kunigų, kurie sostinės centre, 
tesudarė 1940 m. kunigų tik pu-Į los didmiest i y 
sę. 1954 m. kunigų skaičius su-i Lietuva y/a 
mažėjo iki 400, nors yra mano- išlaisvini; o 
ma, kad jų yra dar mažiau.

1952 m. buv0 įsteigtas keliau
jantis “Religijos istorijos mu- 
zėjus”, kurio tikslas — “įrodyti 
Kat. Bažnyčios reakcinę.veiklą”
ir vyskupų bei kunigų ryšius liauskas, kan 
su Šv. Sostu. minas-Ališas,

Pabaigoje pažymima, kad šiuo sionierirs ’ 
metu Bažnyčios padėtis Lietu- dr. Li. ’ 
voje yra labai sunki. Juo blo-į n^s> a£r- • 
giau, kad nematyti jokių pra- ^as Kaz. >

/.s
V’.’f

nizmo. Čia bus t b 
ta Lietuvos ir ' 
nių švenčių p. . 
laisvojo parm.;'. 

Komitetą :

dipl. ek. I c. 
lavičiai,
V. Abraitis. i

giedrulių. Kai 1946 m. buvo už
daryta Telšių Kunigų seminari
ja, šiuo metu visoje Lietuvoje 
liko tik viena Kaune. 1946 m. į kas ir :n< 
Kauno seminarijos mokomasis j vilon 
personalas buvo išblaškytas ir j prt>: 
arbitrariniu būdu visai, Lietuvai į 
buvo palikta vos 150 studentų.
Vėliau tas skaičius buvo suma
žintas iki 75. Vyskupų galios 
apkarpytos. Katalikų spauda

ligija žydėte žydėjo. 1939-40 m. draudžiama. Tokiu būdu Sov. 
daviniai rodo, kad šešiose vys- Sąjunga nori religiją palikti vi- 
kupijose buvo trys arkivysku- sai privačiu ir menku dalyku,
pai ir aštuoni vyskupai, 900 baž 
nyčių ir koplyčių, iš kurių 800 
sudarė parapijų bažnyčias ir 
daugiau nei 1,500 kunigų. Ke
turiose kunigų seminarijose ir 
Kauno universiteto Teologijos 
fakultete buvo apie 600 studen
tų. Santykius tarp Bažnyčios ir 
valstybės reguliavo 1927 metų 
konkordatas. Visose pradžios ir 
vidurinėse mokyklose tikybos 
mokymas buvo privalomas. Ka
talikų spauda su dienraščiu “X^ 
Amžius” turėjo daugiausia skai
tytojų krašte.

Sekančiame skyrelyje (Pro- 
clamation of the Lithuanian So
viet Socialist Republie) dokumen 
tuotai atvaizduota, kaip Lietu
va prievarta buvo prijungta prie 
Sov. Sąjungos. Tikinčiųjų padė
tis pasunkėjo. Komunistai ypač 
susirūpino antireliginiu auklėji
mu. Katal. mokyklos buvo už
darytos. Tuo pačiu susirūpino 
vyskupai, kurie patarė tikėjimą 
mokyti bažnyčiose bei zakristi
jose. 1941 m. kunigai versti pa
sirašyti pasižadėjimus, kad jie 
nemokys tikėjimo nei mokyklo
se, nei vaikų namuose, nei kle
bonijose, nei — žodžiu sakant — 
niekur. Kartu pradėta kova prieš 
lietuvių katalikiškas tradicijas, 
uždraudžiant Dievo Kūno pro
cesijas. Visų šventę paverčiant 
darbo diena ir gavėnios bei ad
vento metu rengiant įvairius pa 
silinksminimus. Tam pailiustruo 
ti patiekiamas Guzevičiaus, vi
daus reikalų komisaro, 1940 m. 
gruodžio 12 d. potvarkis. Pla-
loooooooooooooooooooooooooo 

Pakeiskite senus mediniais rė- 
maia sietelius j MODBRN. AI.UMI-
NUM SIETET.IU8. Nesurfldys nei ne- 
Iftkryps. Niekuomet nereikia dažyti. 
Galima gauti pusės arba pilno lango 
dydžio. Skambinti MAirsflcIiI (t-IIINU 
nemokamiems apskalėiavtmams. 

KCONOMY SASH * ŠCRKKN 
722 M. Cicero Are. 
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o Bažnyčios instituciją — “pa
maldumo praktika” tik valdžios 
leidžiamuose namuose.

Apžvelgia plačiau 
Knygos autorius Albert Gal- 

ter šalia to duoda komunizmo 
kovos prieš tikėjimą vaizdus 
Sov. Sąjungoje, Latvijoje, Uk- ąonor; ■ 
rainoje, Albanijoje, Bulgarijoje,
Kinijoje, Korėjoje, Vengrijoje,
Lenkijoje, Rumunijoje, Čekoslo
vakijoje, Viet Name ir Jugos
lavijoje. Knygos pradžioje duo
dami šie du skyriai — komunis
tinis persekiojimas ir propagan
da.

Knyga, kaip pradžioj minėta, 
gerai dokumentuota ir parašy
ta objektyviai. Kas ją skaitys, 
gaus pilną vaizdą, kaip komu- ■*■03 p25*»J
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nizmas naikina tautas ir žmonių 
tikėjimą. Reikia tikėtis, kad an-1 
glosaksų kraštuose gyveną hetu 
viai dabar turės ką papiršti ir 
tiems, kurie ligšiol vis dar ne
įžvelgia komunizmo siaubo.

TERRY’S PM 'MAINO HEATINO
• Skubus patarnavimas visiems

Apšildymo ir kanalizacijos patai
symas.
• Nemokamas planavimas ir apskai
čiavimas.
• Joks darbas nei per didelis nei 
per mažas.

• Darbas garantuotas kainos, ku
rias jūs išsigalite mokėti.
TAylor 2-S1S5. 1242 S. Halrtisl St.

MERAS
AHO suppues

MARQUCTTE 
PHOTO SUPPLY

Gifts for Camera Fans — Au- 
torized Dealer of Kodak, Anaco, 
Leica, Bolex, Revere and Bell 
& Howell.

8314 W. 63 rd Street 
PRospect 6-8998
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FLORIDA — FLORIDA
Atvažiavę į Floridą sustokite, 

Neptūno Viloje, p&j p. Šeštokus. 
Jie jums patars kur geriausia 
jums apsistoti arba apsigyventi. 
666 — 76th Avė., St. Petersbarg 
Beach, Fla. Tel. 21-8204.

POLLMAR ANIMAL 
NOSPITAL

12335 S. Halsted St. W.4 8-5571 
DR. JUOZAS LESECKAS 

Vrterfnjiry Ncrvlrv
O IhNiriling. o llatlilng, o OnaniiliiK 

O Triinmlng
Office hours: Daily 9 A, M. to S:30 
P. M. .Thurs.: 9 A. M. ta 12 Nonn 
and 6—8:30 P. M. Haturdays: 9 A.M.
to 5:30 P. M.

Teki. IlUmb kll 6-3373
IIIIHIIUIIIIIIttlSHUll!

Cbirugo* tanai i. . hh' 
niškhiu.MHs **>'
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83rrl and VJJInvv Sąi-inųs Re 
Willow Spriiu.

■. s Princetowno univer- 
, r r.isorius, kalbininkas-

. Liet. etimologini^ žo 
a...urius. Jau miręs (JAV).

. O Pranės Lapienės vasarvietė- 
; tony Brooke pastaruoju me- 

; įvyko dvi parodos. Pradžioje
; _.vo k statyti suomių kilmės a- 
• .t c LsIrene Aunio (Saasto)

Imt paveikslų. Vėįiau bu- 
ii'seniai mirusio P. Kiaulėno

y., veikslų paroda.

• . . nulio lietuvių žinynas,
>yraas Aniceto Simučio,

1 e, žada išeiti apie šių 
i jb’saųą. Dėl techniškų

..'kKainas žymiai suvėla- 
im.’o numatyta, kad išeis

r Ją vasarą.

Dideli darbai Šv. Lauryno 
upėj

Paruošiant Šv. Lauryno upę 
ir didžiuosius ežerus jūros lai
vams. reikia atlikti didelius dar
bus. Ypač didelis uždavinys — 
sutvarkyti 190 mylių Šv. Lau
ryno upės tarp Ontario ežero 
ir tarp Montrealio miesto. Šia
me ruože reikės iškasti 48,400, 
000 kubinių jardų žemės ir uo
los iš šonų ir išimti 12,700,000 
kirbinių jardų iš upės dugno, 
kad susidarytų 27 pėdų gilumo 
upės vaga. Reikės iškelti kitur 
8 miestelius ir kaimus, kuriuo
se' dabar gyvena 6,500 žmonių. 
Vietomis reikės kitur nutiesti ge 
ležinkelio bėgius ir vieškelius, iš
kalant tunelius uoloje. Vietomis 
reikės perkelti kanalizaciją, te- 
lefono-telegrafo linijas.

Upės vagoje kaikur nukasa
mos salos, yietomis .vandens pa
viršius pakeliamas 50 pėdų augš 
čiau dabartinio lygio. Abiejose 
upės pusėse statomi parkai, ke
liai. Visas tas darbas galbūt 
pareikalaus tpliono dolerių. A- 
tidarius jūrų kelią, numatoma, 
kad juo bus kasdien perveža
ma apie 30 milionų tonų krovi
nių, iš kurių apie 10,000,000 to
nų bus geležies rūdys iš Labra
doro.

Chemikalai padidiną ūgį
Beltsvillės, Md. Žemdirbystės 

Tyrimų centre susekta, kad kai- 
kurie chemikalai ir riešutų pie
nas taip paveikia į augalus, kad 
jie išauga net tris kartus dides
ni, negu paprastai. Minėti che
mikalai gaunami iš giberela gry
belių rūšies. Tuos chemikalus 
jau anksčiau japonai buvo iš- 
skyrę ir naudoję ryžių kultiva
vime.
Dėl ko atleidžia tarnautojus

American Management Asso- 
ciation New Yorke pravedė ty
rimus, norėdama nustatyti dėl 
kurių priežasčių dažniausiai at
leidžiami tarnautojai. Nustatė, 
kad svarbiausios priežastys yra 
šios; kaikuriomis dienomis ne
atvykimas į darbą, menkas dar
bingumas, nesutarimas su ben
dradarbiais, melagingi pareiški
mai prašyme darbo, vagystės.
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IMMEDIATE

DELIVERY

< \rbon 

SC Fuel Oil
■’ waaw bros. 

•’ W.’63rd St.
is;nouth 7-8020
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2TINE MEDŽIAGA 

I PALTAMS

.•V.

s ''V1 Y z

rr.RPKS VILNONE PAL- 
T VMS MEDŽIAGA už žymiai

į sa pigintą kainą

AUSDINTO ŠILKO OREPE 
vartė ,$2.50 už jardą ir aukse.

,!(■< aliai už ji^rdą
. lik

' \1 AIKŠTELES AUTOMOBI- 
k J. PATOGI - Vedinama ir erdvi

TEXTILE
^ANY

■''Siaa:: MOnroe 6-1210 
SEeley 3-6606

p D

D iVANOS
. i \ r

n, /skaitant ir sekmadienius, nuo 
■ m šeštadieniais uždaryta

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

Pirkit Apsaugos Bonus!

oooooooooooooooooooooooooo 
Nauja moatia ir tabletės atnaujina 

vtltj kenčiantiems nuo

ARTHRITIS-RHEUMATISM
Ši nauja kombinacija, AMERPOL, 

skubiai palengvina sanarii) uždegi
mo sukeltą skausmą, paraudimą ir 
sumažina skaudančių raumenų suti
nimą, kurį sukelia arthritis ir rheu- 
matismąs. Mostis: Skubiam paleng
vinimui reikia įtrinti ryte ir vakare. 
Tabletės: Ilgesniam palengvinimui
imti 2 tabletes 3 kart į dieną po 
valgio.

Mostis, 98c: Tabletės, 13.50 pas 
jūsų vaistininką arba šiuose vaisti- 
nAso!

Shimkus, 3301 S. Halsted
Dargis, 2452 Marųuette Blvd.
Pullman’s, 11254 S. Michigan
Kartanas, 2458 W. 69th
Olidewell’s, 3557 W. 63rd
Biestek, 3000 So. 52nd, Cicero
Slkytas, 2635 W. Blst 
bewicki’s, 5558 a Pulaski 
Kopec, 5109 W. Fullerton 
Rakus, 3201 S. Halsted 
Arba rašykite tiesiog j

AMERPOL, 957 N. Ashland Avė.. 
Chicago 22, III.

oooooooooooooooooooooooo^ę

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite nMtlkrlntl ano ognlee namas, baldas, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintą jums polisą por mūsą kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokią nemalonumą.
GENERALINIAI AGENTAI šią kompaniją:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDINO COMPANT
AMERICAN INDEMNITT COMPANT
DUBUQUE PIRE A MARINE INSURANCE COMPANT
PIREMAN’S PUND IN8URANCE COMPANT 
FIREMAN'S INDEMNITT COMPANT

INDU8TRIAL INSURANCE COMPANT 
MAS8ACHUSETTS PIRE A MARINE INSURANCE CO

PACIFIC NATIONAL PIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL ASSURANCE COMPANT

RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVER8AL INSURANCE COMPANT

WESTERN PIRE INSURj^ICE COMPANT 
WESTERN CASUALTT A 8URETT COMPANT .

Mes esame pirmaklasiai, nariai Chicago Board of Underwritere'

O’MAHEY and MtKAY. Ine.
222 W. Adams St.

Telefonas GEntral 6-5206
Room 800

y/

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR Į KITAS 
EUROPOS ŠALIS

'Mes esame vienintelė agentūra kuri gali siųsti 20 svorų 
netto svorio naujų ar vartotų daiktų. Mūsų firma Švedijoje duo
da pilną garantiją už kiekvieną siuntinį. Mes ifgi siunčiame vais
tus ir maistą.

10 svarų cukraus ir 10 svarų ryžių ...........  $18.50
Del pilnesnių informacijų rašykite arba telefonuokite

JO’S CLEANERS
3834 W. 24th ttreat Tel. LAwndale 1-2542

VAISTAI LIETUVON!
IR I KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIBRFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS

SERGMICINAS

LARGACTILLS
SERPASJLIS

VITAMINAS B12 
CYCLOSERtNAS

SUMAŽINSITE SAU. DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

■d'''-,! ,iii . Juozu Hpaičlo alnminlajiin “S t o r m 
ii . Juos turint nereikės rūpintis 

pavasari ir rudeni langų išėmimu ir 
a m. .1. Hpeičlo aluminijaiis '•Storiu 

it u lirai, įdek Jūsų narna* sto
ję mus dar šiandien Ir mes paila-

i Vn jai i i mos nuosiiilsiis langus.
. , nu,.r taip pat gulite įsigyt) visi, rūšių

apiiia o las I Iiihui ance i

UOZAS SPAITIS
>ed SI.

ai ils' 
i \il

I ri. Vlctory 2-0472
n,i oI v\ ldi i mūsų 

11 \ d. I ’ i t mini. ir ket- 
I, m i d u nu is uždu ryta.

taip n visi kitokį vaistai

BARRY’S APTEKA
1870 MUAVAUKEE AVĖ. CHICASO 22, ILL.

Telefonai BRunsvdck 8-8419 ir 8-9494 

Vaistą pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų

____________

IUCUS SISTERS RESTtURANT 
(Hao|al) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIAMANTAS, sav.

1806 Wetf 40th Street
Chicago 9, III. Teief. LAfayette 3-3085

Garbina: juosta*, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 

• gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.
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KAS TIK TURI GERA SKONĮ — V1SK£ 
PERKA PAS L1EPON|.

Lietuvių Prekybos Namai
5 METŲ JUBILĖJAUS 

PREKIŲ IŠPARDAVIMAS
Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, geriausių A- 
merikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, Išmokėjimai iki 3-jų 
motų. Pirkėjų sąskaitos neparduodamos finansų kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai

padaro miegama lova. Pas mus pirkaite tiktai už $ 59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman 

naktį miegojimas 3-ims asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai ................................... ..................... .. .$119.00

Už $200.00 parduodama Simona 57 metų stiliaus sofa ir 

fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 me
tų, pas mus dabar tik .....................................................  $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos staliu
kas su formiea viršumi ir du lempų staliukai dova 
nai, pas mus tik ................................................................  $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambarie baldai, .Karpen, 
Pullman, Shnmons, Northome, Hovvard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik ....................... $380:00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $00.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo medžio

pas mus ........................................................................... $ 39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stikle veid
rodžiu, pas mus .................................... ................................. $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidabruo

tu veidrodžiu, Bookase lova, dvi puikios lempos, pas 
mus išparduodama po ............. ........................................ $149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžilo miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus ................... .............................................. .. $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus mie
gamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, kle
vo ar Filipinų raudonmedžio, dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus ................................................................. $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dalių baldai, ąžuolo, riešuto su *

formiea nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $ 99.00
Už $250.00 parduodanti 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik.......... ,............ ........................................................ $199.00
Už $500 parduodami 9 dalių valgomieji, su šlifuoto stik

lo stumdomom durim, pas mus šiame išpadavime tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

to, ar šviesaus mahagoni, su puikiu formiea baru pas 
mus tiktai..............................................................................$550.00

šis valgomasis susideda i 17 dalių.

VIRTUVAS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formjca viršum, su ketu

riom kėdėm, įvairių spalvų pas mus tiktai.................. $ 39.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių

spalvų, pas mus tiktai ..................................................... $ 59.00
Už $140.00 siūlomi, Formiea stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo ar • 

raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaustu
kas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai ................... ................................ $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar mahago
ni spalvos su formiea viršumi pas mus birželio m. tik $ 49.00

Už $40.00 parduodamos knygom spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahagoni spalvos šį mėnesį $ 29.00

/Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar matui.
goni, pas mus tiktai ........................................................ $ 69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stiliaus, su šlifuotu
stiklu, pas mus tiktai .................................................... $149.00

Už 120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto stik
lo durimis, lentynų augštig reguliuojamas, riešuto ar 
šviesaus mahagoni medžio pas mus tiktai ............... $ 70.00

MATRACAI, LOVOS
. .Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai........ .$ 12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $ 19.50 
Už $50.00 parduodami Simons matracai 15 metų garantija $ 39.00 
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tik per išpardavimą $ 9.50

KILIMAI
Po $15.00 pard^pdami rankų darbo hnport. kilimai 30x54” $ 5.00 
Po $69.00 parduodami vilnos ir rayon įvairių spal. kilimai $ 49.00 
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelovv vilnos

• kilimai pas mus tiktai .................................................... $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 100%

sq. yard’as ....................................................................... $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub. pėdų šaldytuvai Adnųral,

Wcstinhou.se, pas mus tiktai............................................ $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub pėdų šaldytuvai 8 asmenų

šeimai, pas mus tiktai ....................................................  $249.00
Už $130.00 siūlomi porcelano viršum pečiai, pas mus sj m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, neduš-

tamo porcelano, pas mus tiktai ............................ $149.00

TELEVIZIJOS IR RADIJO
Balti radijo aparatai virtuvėms ar miegama.jam tiktai $ 15.00 
T V ArC, Zenith, Admiral, Dūmon t, General Electris, sta

lo modeliai ............................................................... ............ $ 99.00
TV anr grindų pastatomi visų fabrikų šviesus ar tamsus

medis ’57 metų modeliai šį mėnesi už .. .. $$199.00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuvių Prekybos Namai vedėjas*-Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad........................................................................................................9—9:30

Kitom Dienom .,. 9—6.00
Sekmadieniais liepos ir rugpjūčio mėnesiais uždaryta.

“"dusias hp>p,,jv/,
ii TOL) IR ARTI

NAUJI OIOSII TNOKAI- NAUJAUSI M9AUSTMI (AANK/A! 
U&ų METŲ MTYJUMAS-PtAUS M SĄŽININGAS AMAANAlONAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>«lc 9-9209

DldN RAS1113 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOI8

“astabo. ir nuomonei j
r

Apie Aleksandryną
Atsakymas dr. A. Kučui 

M. BIRŽIŠKA, Los Angeles, Calif.

Š. m. “Draugo” birželio 29 d. bet jei būtų jis atkreipęs brolio 
numeryje straipsnyje “Kodėl A- Vaclovo dėmesį į Aleksandrus 
leksandrynas?” dr. Antanas Ku- II ir III, ką gi būtų išgirdęs:
ėas reiškia nepasitenkinimo, ko
dėl mano brolis Vaclovas Biržiš-

— Įklimpai, istorike! Nei A- 
leksandras II, nei Aleksandras

ka savo veikalą, skiriamą mūsų | III nėra lietuviams spaudos, už- 
rašytojų biografijoms ir jų raš- draudęs, o tiktai vidaus reikalų
tų bibliografijai, yra pavadinęs 
Aleksandrynu, pagerbdamas sa
vo mirusią žmoną Aleksandrą. 
Pateikęs priekaištų, kodėl jam 
toks veikalo pavadinimas nepa
tinkąs, dr. K. tiesiog kerta: vei
kalo leidėjai turį dabar jo ant
raštę pakeisti.

Prieš atsakydamas į dr. K. 
priekaištus ir teigimus primenu, 
kas jo bene perlengvai nutylėta, 
jog brolio Vaclovo veikalų rank
raščiai nėra palikti bet kieno va
liai, bet turi savo teisėtus glo
bėjus mano ir mano brolio Vik
toro asmenyse, o mums mirus — 
mano dukterų ir t.t. asmenyse. 
Mes esame ne tik brolio Vaclo
vo raštinio palikimo globėjai,

ministeris Petras (ne koks Alek
sandras!) Valujevas uždraudė 
vartoti lietuviškuose raštuose 
lotyniškas rašmenis — ir tas pa
lengvino teisinę mūsų kovą dėl 
spaudos atgavimo. Ne carai per
sekiojo mūsų spaudą, tik carinė 
biurokratija, carus nuraminda
ma metiniais ministerių ir guber 
natorių pranešimais apie tai kas 
įvykę, kiek teikėsi jie praneši
nėti. Kai Imeretinskis ir kiti 
augštiejį biurokratai buvo pri
versti pranešti Mikalojui II, jog 
raidžių draudimas virtęs pavo
jingu Rusijai lietuvių tautos są- 

1 jūdžiu, šis savo parašu draudi
mą atšaukė: ne carai uždraudė, 

i bet caras spaudą atgaivino! Iš
bet ir'jo valios yykdytoi^?kiek vis° dėl neskirkime

carams Stalino vaidmens kaip 
milioninių žiaurumų iniciato
riaus, kurstytojo ir vykdytojo.

KRONIKA
• Jurgis Brusokas, majoras, 

rašytojas, buvo nukautas prieš 
15 m. Rytų fronte, Rusijoje 
(1942 m.). 1941 m. buvo privers 
tas trauktis iš Lietuvos kaip 
liet. korpo narys, bet vėliau jam 
pavyko pasitraukti iš raudono
sios kariuomenės ir kovėsi su 
bolševikais. J. Brusokas nuo 
1917 m. bendradarbiavo spau
doje. Rašė straipsnius, vaizde
lius, eilėraščius dažniausiai sla
pyvardžiu Jurgis Daina.

• Kun. Petras Kraujelis gimė 
prieš 75 m. — 1882.VII.8 Žaga
ruose, Vilniaus apskrityje. Bu
vęs redaktorius, daugelio laik
raščių bendradarbis, pasirašinė
jęs P. Vieštauto slapyvardžiu. 
Yra rašęs apie S. Gimžauską, 
Kikutį ir kt. Buvęs Vilniaus ku
nigų semnairijos dėstomojo per
sonalo narys. Miręs Vilniuje 
1933.VIII.15. Kun. P. Kraujelis 
anuo metu Vilniaus krašte buvo 
vienas iš lietuviškojo gyvenimo 
šulų.

Na, čia gal mažiausia klapato: 
prakalboje bus paaiškinta. Pe
čiais patrauks? Lyg tai mums 
gali rūpėti.

• Valančiaus bendradarbio 

sukaktis. Kun. Antanas Brun- 
dza (1838-1892 m.) mirė prieš 
65 metus. Kunigu jį buvo įšven- 
tęs vysk. M. Valančius. Po to 
vikaravo, vėliau, p0 1863 m., 
aPs*3yveno Tilžėje. Vyskupui 
Valančiui padėjo gabenti knygas 
į Didžiąją Lietuvą. Gi paaiškė
jus jo darbams, vokiečių polici
ja jį suėmė ir išdavė rusams. 
Rusai jį atsigabeno į Vilnių, kur 
išlaikė kalėjime apie vienerius 
metus; kiek vėliau ištrėmė į Ar
changelsko guberniją. O dar vė
liau jam teko gyventi dar dvie
jose tremties vietose.

• Giesmynas, leidžiamas lie
tuvių protestantų JAV-se, ati
duotas spaudai. Pagrinde — Lic 
tuvoje išleistas giesmynas, pri
dėta dar <pie 100 naujų gies
mių ir dabar jų bus iš viso apie 
500. Leidžia Lietuvių Evangeli
jų Liuteronų Vyriausioji Baž- 
nyc.os taryba.

• Pabaltijo literatūros istori
ją, apimančią lietuvių, estų ir 
latvių literatūras, atskiru tomu 
išleido Milano leidykla “Nuova 
Accademia”. Tas tomas priklau
so serijai “Pasaulinės literatū
ros istorija”.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO| 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

mes ją žinome. Tad be mūsų — 
šiuo tarpu dviejų — sutikimo 
nei leidžiamų jo veikalų antraš
tės negali būti pakeistos. Dėl A- 
leksandryno antraštės pakeiti
mo tokio sutikimo nėra ir ne
bus. Jo antraštė liks tokia, ko
kią jo autorius yra įrašęs: “A- 
leksandrynas senųjų lietuvių ra
šytojų, rašiusių prieš 1865 m., 

biografijos, bibliografijos ir bio- 
bibliografijos”. Brolis Vaclovas 
tuo vardu gyveno keliolika pas
tarųjų savo amžiaus metų ir jo 
noras savo žymiausią veikalą 
taip pavadinti turi būti mūsų 
pagerbtas. Tokia jo valia mums 
yra šventa.

Dr. K. nepatinka veikalui su
teikimas “atsitiktinio asmens” 
vardo, neapibūdinančio knygos 
rūšį. Gal ir man nelabai patin
ka, bet čia jau nieko nepadary
si, o žmonės ilgainiui pripras, 
kaip prie daugelio kitų keistų 
ar nepatinkančių dalykų, ir ant
raštė patenkins jos autoriaus in
tenciją — nors tuo būdu įam
žinti sau brangiausi asmenį li
teratūros istorijoje.

Aleksandryno vardas dr. K. 
atrodo net “lietuvių rašytojų į- 
žeidimu”. Mat — pasak jo — 
Aleksandras II ir III “uždraudė 
ir persekiojo lietuvių spaudą, o 
mūsų knygnešius pūdė kelėji- 
muose ir trėmė į Sibirą”. Jei 
kas būtų, girdi, atkreipęs auto
riaus į tai dėmesį, tikrai būtų 
jis antraštę pakeitęs. Taigi, sa
kysime, jei brolienė Vaclovienė 
būtų buvusi Antanina, ne Alek
sandra (pasak dr. K. — Alek
sandro vardas lietuviuose nela
bai dažnas, o tuo tarpu aš pats 
daugybę Aleksandrų vyrų ir mo
terų tikrais vardais ir slapyvar- 
dėmis savo netrumpame gyveni- 

! me lietuviuose esu pažinojęs), 
ir veikalas būt ųpramintas An- 
tanynu, tad smailiausias dr. K. 
priekaištas būtų atkritęs ? Na,

NUO UZSISENEJUSIŲ

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 
ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai aMbtl Ir naktimis 
miegoti nea Jų utalaenftjualoa talčdoa 
nleMjlmų Ir akatu'Gjlmą senų atrl 
ru Ir skaudžių taltdų uždftklte 
LEGULO Olntment Joa gydymo 
ypatbyee palengvlne Juau ak&udftjl- 
mų ir gal tol t« ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapai nuo ekau- 
džių nuderimų. JI talpai pataline 
nležftjlmų Ilgos vadlnamoe P8ORIA- 
8TB. Talpai pataline perftftjlmų Ilgos 
vadlnamoe ATHLETE.S FOOT, su
stabdo dtlovlnlmų odos Ir perplyMmų 
tarpplrččlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlflstanCtoe suekllaloe odos dedlr- 
rinlų, odos ttbftrlmų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti valkumams, kada 
pasirodo skaudus tibftrlmaa nuo vy
styklų JI yra aera gyduolG nuo lt- 
vlrtlnlų odos Ilgų. Le
aulo Olntment yra 
parduodama po 7G 
et., fl.26, Ir IKSO.
Pirkite valetlntoeChl- 
nagoj Ir apyllnktoe—
Mtlwaukae. Wlso, GJa 
-v.lnd. Ir Petrolt, Ml- 
hlgan arba rašyki 

••• Ir atsiųskite Mo 
ney order |

Kas kita, jog su carizmu kovo
jome iki jo nusikratėme.

Dar viena, dr. K. susirūpinęs 
nemaloniu vargu, kai teksią ki
tataučiams mokslininkams aiš
kinti, ką reiškią Aleksandrynas.

«9jss-r3 —-ųy

GUŽAUSKŲ
BEVEBLY’ HILLS GBLINYClk 
Geriausios g818s d61 vestuvių, ftann» 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošiu,

2448 Mest 6Srd Streea 
Tol. PRospect 8-O833 Ir PR 8-O8JU.

ADOMAS VAITKEVIČIUS
Anriiu ir Alyvos, 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

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

patarnavimas. *

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LEGULO, Department D., 
5818 W. Eddy SU Chicago 34. UI,

Siųskite dovanas auk 

sti Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefonuo 

kitę. ar .parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

'siuntiniai į

LIETUVĄ
ir R U S I J Ą

Visi muitai iš anksto apmokami 
Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS ir VARTOTUS ROBUS 
Medžiagas, Vaistus, Maistą ir t. t; 

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ 
VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

Reikalaukite mūsų naujo katalogo

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 S. State Street, suite 1200 .

Chicago 4, Illinois

UdOlSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8M8 Sta Wm$m Ara. Ahr CoadttJoaed k 
1-860$ — 1-6881 Antamobilbm. i 
barto nrraaa kttMo mtoeto talymt «a«

koplyčių arttato Jūrų aamų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERM AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ.

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2108, 3-2109

WAba»h 2-9354 Mes tarime tiesiogi
nę sutarti sn fntno 
rist Maskvoje imi o 
1947 metų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ į
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS A

' Ambulansų patarna- ^es ^ur*me koplyčias
1 vimaa dieną ir nak- flK jS v s o s e Chioagos ir 
'tį. Reikale šaukti JįMT $ Olando dalyse ir
i mus. tuojau patarnaujame.

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

~ ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401 »

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711 /

POVILAS J. RIDIKAS į
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 V

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuhlh 7-1213

2314 W. 23rd PLACE____________________ Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhaU 3-9687

Wcstinhou.se


I

uOdnRAATIB DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB

IRS34IKSdlll833IIK3&IIK€3lllg33l

Audra Beržiene

Redeguoja ST. SEMENIENE, 3321 S. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. CLiifside 4-5665; VIrginia 7-0618

Vienuoles istorija
Labiausiai skaitoma knyga ir jos autorė 

DR. JUOZAS PRUNSKIS

Labiausiai perkamų knygų są- beveik ištisus penkerius metus 
rašė vieną pirmaujančių vietų| dirbo tarp tremtinių Vokietijo- 
pasiekė naujai išleistas Kathryn, je, kaip ji sakosi, “padėdama 

valyti žmogiškuosius karo griu
vėsius, sudariusius civilinių gy-

Hulme veikalas “The Nun’s Sto
ry” (išleido Little, Brown & Co.,

ventojų katastrofą”.Boston, Mass., 389 pusi., $4)
Pirmu paivelgimu mums da

rosi neaišku, kodėl protestantiš
koje Amerikoje taksai didelis 
susidomėjimas veikalu, aprašan
čiu katalikų vienuolyno vidaus- jaį pa<jėti. Už ją meldėsi. Bet 
gyvenimą. Tačiau jau es ai an norgjo ^oi^g autoriteto mal- 
pirmuosius puslapius išryškėja, dog įr .*. protestanteij atsimi.

Rašytojos paguoda buvo jos 
motina. Tačiau ji mirė. Motiną 
ji labai mylėjo, ir dabar, po jos 
mirties, ilgėjosi kokio nors bū-

kad tai veikalas augštos litera 
tūrinės vertės. Autorės stilius 
nuostabiai turtingas, vaizdus, pa 
gaunąs visus gyvenimo kontras
tus ir niuansus, žmogaus psicho
loginius pergyvenimus vaizduo
jąs giliai ir vispusiškai.

Kongo* misijų ligoninėje

nė katalikų mišios. Kelionėse po 
Europą ji buvo lankiusi kata
likų bažnyčias, kartais ir pini
gėlį įmesdama į rinkliavų dėžu
tę. Dirbdama Bavarijoje; ji pa
juto, kad vienintelė Bažnyčia,

kad katalikai nepripažįsta šei
mos suardymo, nes ji pati vai
kystėje daug kentėjo dėl jų su
irusios šeimos. Ir ji vis atsiminė 
tą kaimynų airių berniuką, ku
rio tėvai tarp savęs dažnai pa
kariaudavo, bet kuris visdėlto 
turėjo ir tėvą, ir motiną, nes jų 
tikyba reikalavo pasilikti nesu- 
ardomoje moterystėje “kol mir
tis mus perskirs”.

Rašytoja pas jėzuitus

Rašytoja 1951 m. grįžo į Ame 
riką, atsiveždama ir vieną iš sa
vo bendradarbių. Ši buvo katali
kė. Rašytoja tstip, kaip ir Vokie
tijoje, kas sekmadienį ją nuvež
davo į bažnyčią. Tai buvo jėzui
tų bažnyčia Arizonoje. Jėzui
tais ji pasitikėjo ir vieną kartą 
pasibeldė į jų namo duris.

Jėzuitas suprato rašytojos 
psichologiją. Jis aprūpino ją kny 
gomis. Ji perskaitė daug veika

lų. Patyrė, kad beveik nebuvo 
religijos tiesos, prieš kurią šimt
mečių bėgyje nebūtų kieno nors 
kovota, bet katalikybė pasiliko 
nepajudinama. Ji pamilo katali
kybę ir 1951 m. rugp. 4 d. ji jau 
stovėjo prie krikštyklos Šv. 
Pranciškaus Ksavero bažnyčioje 
Phoenixe, Ariz. Tapdama kata
like, ji galvojo: i

— Vienintelis laikas, kada aš 
apgailėjau katalikus, kurie toje 
tikyboje gimsta, tai kai su ku
nigu stovėjau prie krikštyklos 
ir savo subrendusiomis akimis 
stebėjau ir subrendusiomis ausi
mis klausiausi apeigų, kurios ma 
ne nuskaidrino ir atvedė į na
mu?... —

Paskutiniu metu autorė buvo 
taip dėkinga Kūrėjui už pasise
kimą jos knygos “The Nun’s 
Story”, kad išvyko į Liurdą spe
cialiai išreikšti savo padėką Die
vo Motinai.

BALTIJA TAU MOJA
(SKIRIU JŪRATEI)

Sustok ant Baltijos krantų
Ir paklausyk ošimo jų bangų:
Jos seka pasaką pereitų kartų
Ir jos tviska saujoms deimantų...

Sutik tu bangą nuo tėviškės krantų 
Ir paklausk tu ją vergijos paslapčių,
Raštų neišsakytų, nei dainoj neišdainuotų, 
Tik slapta, skaudžia rauda ten apraudotų...

Klausk ir vėją greitą tėviškės krantų:
Ar žemčiūgai dar dabina ten kasas sesučių,
Ar pavasariais dar skamba ten balsai gegučių,
Ir ar sodyboj vieši dar gandrai pietų?...

»
vėliau dviems asmenims, kaip 
pvz. vyrui su žmona, juos gali
ma ir iš karto visiems susirin
kusiems pristatyti, tik praneša
ma, kad čia atvyko ponas su po
nia ir taip pat jų žiniai pasa
komi esančiųjų vardai. 

Supažindinti svečius vienus su

Iš MOTERŲ

★ Stefanija Stasienė, "Mote
rų Gyvenimo” nuolatinė bendra
darbė, susilaukė naujo prieaug
lio—dukrelės. Laimingieji tėvai, 
Stefanija ir Henrikas Stasai, da-

, ., . , , , . .... bar augina ketvertą dukrelių sa-kitais, gal nepakaktų paminėti vo UetuvUkoje ’ e

auklėjamoje šeimoje, nuosavuovien sausai jų vardus, bet čia 
būtų šeimininkų lyg ir kita gi
lesnė supažindinimo užduotis, 
būtent, suartinti šiuos žmones, 
kurie, niekad neturėję bendrų 
ryšių, rastų ir bendrą kalbą 
ir jaustųsi artimi vienas kitam.

se namuose Clevelande, Ohio. •
Moterims nuolat besidomint 

ir dažnai laiškuose redakcijai 
prašant, kad moterų skyriuje 
Drauge” būtų gvildenama, kaip

Šeštadienis, 1957 liepos 13

★ Solistė Prudencija Ričkie-
nė pasigėrėtinai giedojo šv. An
tano bažnyčioje, Ciceroje, Iii., 
Jūratės Juškevičiūtės ir inž. Jo- 

I no Variakojo sutuoktuvių metu 
j birželio 29 d. 2 vai. p.p. Pams 
Angelicus ir Avė Maria giesmių 
garsai meniškai aidėjo bažnyčios 
skliautais, kas pridavė didybės 
visam ceremonalui ir visų gau
siai esančių bažnyčioje dvasią 
artino į Tvėrėją.

★ Danutė Lipčiūtė-Augienė, 
nuolatinė bendradarbė “Moterų 
Gyvenimo”, “Moters” bei įvairių 
kitų dienraščių ir žurnalų, nuo
lat pagyvinanti juos savo jaut
ria poezija, rimtais, išsamiais 
straipsniais bei giliomis recenzi
jomis, su šeima lankėsi Kana
doje, viešėdama pas gimines. 
Nors ir atostogaudama, nepa
miršo pasimatyti su “Moters” 
žurnalo redaktore Stase Prapuo- 
lenyte, administratore Brone 
Pabedinskiene ir kitomis Toron 
to veikėjomis.-Buvo tartasi mo
terų žurnalo “Moters” reikalais 
bei artėjančio Moterų suvažia
vimo Kanadoje klausimais.

Ta mergaitė, veikale vadina- į 
ma sesers Lukos vardu, įstojo I 
į mediciniškų seserų vienuolyną. 
Su dideliu tikslumu knygoje pa
vaizduojamos noviciato paslap
tys ir tos mergaitės pastangos 
siekti tobulumo. Toliau — jos 
darbas Rangos kolonijos ligoni
nėje, jos vidaus kovos. Knyga 
atskleidžia Afrikoje dirbančių 
misionierių heroizmą, kokį pa
saulis įvertino dr. Schweitzerio 
asmenyje. Čia galime suminėti 
keletą vaizdų. Vienu metu sesuo 
buvo pašaukta į vandens pakran 
tę, kur trys vyrai, laiveliui ap
virtus, pateko į tokį klimpstamo 
smėlio kramtą. Pamažu jie grim
zdo gilyn. Kyšojo tik jų pečiai, 
galva, lūpos, kol juos prarijo

SESUO M. PAULE,
Nekalto Pradėtosios Marijos pensi 
onato šokiu mokytoja, Putnam, 
Conn.

Svečiai namuose
III. Sutikimas, pristatymas ir supažindinimas

STEFANIJA STĄSIENE, Cleveland, Ohio

Oficialiuose, ir labai iškilmin- baryje. O kai apsilanko geri pa-

kuri galėtų jai duoti už motiną 
tas maldas, kokių ji trokšta, bū- 

vanduo. Būrys žmonių visas pas tų katalikų Bažnyčia.
tangas darė, ir niekas negalėjo 
pasiekti, negalėjo išgelbėti. Vi
sus pritrenkė mirties iškreiptų 
veidų siaubas.

Kitą kartą nusigėręs ligoni
nės tarnautojas, kalėjime ne
sant vietos, buvo uždarytas li
goninės vieno pastato rūsyje. 
Sekantį rytą buvo rastas tik jo 
skeletas. Visą jį suėdė skruzdės, 
ir apie skeletą dar tebebuvo iš 
jų susidaręs žmogaus pavidalas.

Trečiu kartu laukinių kaimo 
burtininkas įkalbėjo vienam vie
tiniam, kad jo mirusios žmonos 
dvasia atstos nuo jo tik tada, 
kai jis užmuš baltąją moterį. 
Tyčia įsipjovęs pirštą, jis atėjo 
į vienuolyno ligoninę ir pagrie
bęs atsineštą kuoką perskėlė jį 
gydžiusios seselės vienuolės gal
ė

jos tėvą nužudė vokiečiai

Visa tai labai dramatiškai ap
rašyta, nors knygos didžioji ver
tė — yra gilus atskleidimas tos 
Vienuolės psichologinių pergy
venimų, jos pastangų siekti to-

Mišios už mirusią autorės 
motiną

Ir ji pasirūpino, kad už jos 
brangiąją velionę būtų atlaiky
tos šv. mišiAs. Į jas susirinko 
katalikės prancūzės ir belgės jos 
bendradarbės. Juk jos pačios ir 
buvo padariusios sugestijas, kad 
už jos motinėlę turi būti atlai
kytos šv. mišios. Kai rašytoja 
pasakė, kad nei ji, nei jos moti
nos nėra katalikės, kad ji net 
netikra, ar ji pati buvo krikš
tyta, jos vistiek paprašė kartu 
su jomis nuvažiuoti į kalnų kop
lyčią ir pakalbėti su kunigu, ar 
šv. mišios nebūtų galima atlai
kyti. Kunigas sutiko.

Tos jos bendradarbės įdavė jai 
mišiolėlį, kad ji galėtų sekti šv. 
mišias, laikomas už jos motinė
lę. Ir rašytoja Hulme savo per
gyvenimus taip aprašo:

— Aš manau, kad nebūtų įma 
noma asmeniui, kuris yra gimęs 
kataliku, apibūdinti, ką pergyve
na žmogus, nebūdamas katalikų 
Bažnyčios nariu, pirmą kartą

guose pobūviuose svečiai sutin
kami pagal tam tikrą tradicinį, 
ceremonialą ir tokį sutikimą vyg 
do paprastai tam reikalui pa
ruoštas personalas. Tačiau tai 
liečia tik augštąsias visuomenės 
sferas ir be to šiais moderniais- 
laikais yra iš viso beveik neprak 
tikuojama. Mes, paprastai, su
tinkame savo svečius taip, kaip 
gyvenamasis momentas reikalau 
ja, žinoma, prisilaikydami bend
rų dėsnių ir savų tautinių tradi
cijų.

Sutinka šeimininkas 

Pagal paprotį namų šeiminin
kas atidaro svečiams duris ir 
juos įleidžia. Tuo pat metu jis 
ir pasitaynauja ponioms nuim
damas jų apsiaustus. Prieškam
baryje moterys, paprastai dar

žįstami ir neoficialiais atvejais, 
žinoma, abu sutinka svečius. Ta
čiau, jeigu kviestos tik ponios, 
tai jas paprastai tik šeimininkė 
pasitinka. e

Tad matoihe, kad svečių su
tikimas visiškai nekomplikuotas 
ir be ypatingo ceremonialo atlie
kamas. Žinoma, svarbiausia tik 
šiek tiek takto ir geros nuotai
kos, paslaugos bei jausmo rei
kia turėti.

s;

ANELE KIRVAITYTE
MokBleivių
kanklininkų

Tautinio
vadovė.bulybės, jds vidaus kovų, jos pa skaitydamas ir sekdamas mi-

sitaikančių suklupimų.
Vėliau ji grįžo į tėvynę. Jai 

teko dirbti džiovininkų skyriuje 
prie Olandijos sienos. Ji stebėjo, 
kaip buvo atgabenta vokiečių 
gail. sesuo su šrapneliu plaučiųo 
se. Jai būtinai reikėjo kraujo 
transfuzijos, tačiau ji atsisakė 
imti pasisiūliusių belgų vienuo
lių — kitataučių — kraujo, o 
vokiečių karininkai kraujo neda
vė, taip ji «ir mirė. Sesuo Luką 
įsitraukė į belgų rezistencijos 
pastangas, slėpė ligoninėje bri
tų lakūną ir kitus nuo vokie
čių. Kai vokiečiai nužudė jos tė
vą, ji pajuto nenugalimą neapy
kantą okupantams. Ji pasijuto 
esanti daugiau gail. sesuo, kaip 
vienuoli; įsitikino, kad ne čia 
jos pašaukimas ir iš vienuoly
no pasitraukė.

Autorė
Ta visa neeilinė istorija yra 

čia meistriškai atkurta rašyto
jos Kathryn Hulme, laimėjusios 
premiją už savo ankstybesnį vei

šias. Niekas man nebuvo sakęs '
(nes aš to nei nebuvau klausiu- žvilgterėjusios į veidrodį, patai

so sau šukuoseną, kai tuo tarpu 
šeimininkas vienu kitu žodžiu 
pasikalba su atvykusiais vyrais. 
Tuo tarpu ir vyrai pasiruošia 
ir tada šeimininkas veda visus 
į svečių kambarį. Svečių kam
baryje juos sutinka namų šeimi
ninkė ir pasisveikina. Čia jai 
įteikiamos atvežtos gėlės, kurias 
ji pasistengia kaip galima grei
čiau pamerkti į tam tikslui pa
ruoštą vazą ir pastatyti svečių 
kambaryje prideramoje vietoje. 
Jeigu jai čia būtų įteikiama kny 
ga, kaip dovana, tad ji irgi, trum 
pai pavarčius ir tarus keletą 
simpatiškų žodžių, turėtų čia 
pat svečių kambaryje padėti. Pa 
našiai turėtų ir su gauta saldu
mynų dėže pasielgti, tik, žino
ma, ją čia pat atidaryti būtų 
nemandagu.

Esant namuose tarnaitei, ji tu 
rėtų svečius įleisti, būti jiems 
paslaugi ir palydėti iki svečių 
kambario. Šiuo atveju jau šei-

si), kad tos apeigos yra gyvas 
pakartojimas Paskutinės Kris
taus vakarienės su savo moki
niais. Jokšai iš mano gausių skai 
tymų nebuvo man atskleidęs gro 
žio to nesikeičiančio, iš penkto 
šimtmečio mus pasiekusio, mi
šių kanono, ir jo nekeičiamų mal 
dų — prisiminimo gyvų, šventų
jų, mirusiųjų.

Paguosta ir susidomėjusi 
katalikybe

Po šių pamaldų, ji pasakoja- 
buvusi paguosta: •

— Aš turėjau tą gilų paguo
džiantį jausmą, kad padėjau mo 
tiną parvesti namo — į vietą, 
kokioje ji tik trumpais laikotar
piais gyveno kol buvo ant že
mės, į vietą atsigavimo, šviesos 
ir ramybės. —

Dabar ji ir savo bendradar
bėms pasisakė susidomėjusi ka
talikybe, užsiminė, kad gal ka
da ji pradės iš kunigo imti re-
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kalą “The Wild Place”. Autorė ligi jos pamokas. Jai darė įspūdį, mininkas sutinka svečius kam-

Jadvyga Meiliūnaitė - Matulaitienė, 
Rūtos ansamblio ir New Yorko 
šokėjų mokytoja.

Todėl būtų pravartu supažindi- j priimti svečius, juos vaišinti, pa 
I dengti stalą bei ryšy su tuo vi
si kiti klausiniai, mūsų papra
šyta, St. Stasienė maloniai dali
nasi savo žiniomis su skaityto
jomis. šiandien dedame tretįjį 
tęsinį. Jų bus daugiau.

★ Jūratė Variakojienė su sa

vo vyru inž. Jonu povestuvinės 
kelionės proga lankosi Europo
je. Šiuo metu lanko Luvro mu- 
zėjų Paryžiuje, gėrisi puikiais 
vaizdais nuo Eifelio bokšto.

Rašo, kad išviršinis prancūzų 
gyvenimas maža kuo skiriasi 
nuo amerikiečių. Tik stebisi, 
kad dieną ir naktį gatvėse pil
na žmonių, kas kelia klausimą: 
kas ir kada dirba, kad tiek daug 
vaikščiojančių gatvėse visokiau
siu laiku. Kavinės, restoranai 
bei pasilinksminimo vietos per-

GALINA GOBIENE, 
Detroito šokėjų mokytoja.

Supažindinlmas

% z
Kiek painesnis reikalas su sve 

čiais, kurie vienas kito nepažįs
ta ir juos reikia pristatyti bei 
supažindinti. Čia lengva ir su
klysti ar išsišokti. Paprastai sve 
čių supažindinimo pareiga būtų 
šeimininkės,'tačiau jai pdėti šią 
pareigą atlikti visuomet gali ir 
šeimininkas. Didesniam svečių 
skaičiui esant, paprastai, šeimi
ninkė supažindina moteris, o šei 
mininkas pasirūpina vyrais. Ta
čiau čia abiem reiktų nepamiršti 
pagrindinių supažindinimo dės
nių.

Visuomet vyras pristatomas 
moteriai. Ši taisyklė griežtai iri 
šiame krašte taikoma. Tik išim
tinais atvejais, kada vyras yra 
augštas bažnyčios dignitorius, 
gubernatorius, svetimos vyriau
sybės galva ar koks nors kitas 
augštas asmuo, moteris gali būti 
pristatyta vyrui. Jaunesnis vy
ras pristatomas vyresniam, že
mesnis laipsniu pristatomas aug 
štesnio laipsnio vyrui.

Gana jautrus reikalas, kada 
moteris supažindinama su mo- 

Ansambliol terim ir viena kitai pristatoma.'
Pagrindinės taisyklės ir čia rei-i 
kalauja, kad jaunesnė moteris 
būtų pristatyta vyresnei. Tačiau 
čia yra ir daugiau painiavų ir 
nevisada galima į vyresnišku
mą atsižvelgti. Pavyzdžiui, nete
kėjusi moteris visuomet prista
toma tekėjusiai, nors ji būtų ir 
vyresnė. Tačiau, jeigu netekėju
si būtų žymiai vyresnė, arba 
turėtų kokias nors atsakingas 
pareigas visuomenėje ar kuriuo 
kitu atveju būtų žymi asmeny
bė, aišku, jau reiktų tekėjusią 
moterį pristatyti.

Aišku, čia mums reikią turėti 
takto ir nuovokos, kad neišsi- 
šoktumėm ar nepadarytumėm 
kokį nors nemalonų gestą.

Atvykus visiems svečiams kar 
tu, jų pristatymas ir supažin
dinimas vyksta normalia tvar
ka. Tačiau atvykus kuriem sve
čiam Vėliau, šeimininkė atsikelia 
nuo savo kėdės ir supažindiną 
visus su atvykusiais. Vyrai su
pažindinimo metu irgi atsistoja. 
Moterys tačiau palieka sėdėti, 
kai joms supažindinimui prista
tomi vyrai. Tačiau atsilankant

nant paminėti ir jų profesijas, pildytos lankytojų.
mokslo laipsnius ar užsiėmimus, 
pažymint ką nors iš jų nuveiktų 
darbų ar turimų planų bei užsi
mojimų. Visa tai suteiktų me
džiagos šiems asmenims užmegs 
ti kalbą ir jaukioje nuotaikoje 
praleisti pirmąsias pažinties mi
nutes, kurios paprastai būna 
gana painios ir dažnai verčia tik 
apie orą kalbėti. Tad šiokia to
kia šeimininkų praktika ir gera 
orientacija gali daug ir svečiams 
palengvinti, surandant tinkamo 
kontakto ir nuotaikos.

Tebūnie suknelės kuklios
Popiežius Pijus Xn liepos 4 d. 

priėmė audiencijoje 150 madų 
kūrėjų, modelių ir siuvėjų, be
sidarbuojančių Romos madų 
centre. Popiežius prašė, kad mo
terų rūbuose, ypač vasaros me
tu, daugiau vyrautų kuklumas. 
Madų kūrėjos bei modelės dėvė
jo rimtas ilgom rankovėm juo
das sukneles. Siuvėjos buvo pri
imtos, apsirengusios savo dar
bo suknelėmis.

Ką sako dėmės?
Mexico City, Meksikoje, viešų 

skalbyklų skalbėjos sako, kad 
iš įvairių dėmių drabužiuose jos 
sprendžia, jog Meksikos gyveni
mo standartas smarkiai pasitai
sė.

Jos tvirtina, kad maisto ir 
gėrimo dėmės patenka ant daug 
geresnių bei brangesnių medžia
gų, kaip prieš keletą metų. O ir

*Neužilgo žada vykti prie jū
ros, į Rivierą; keliauja lengva 
mašina.

Jų kelionės maršrutas: Pran
cūzija, Italija, Šveicarija.

Žada aplankyti šv. Kazimiero
kolegiją Romoje, prel. Tulabą. I tų valgių bei gėralų dėmės yra

Tikisi gauti audienciją pas po 1 geresnių ir brangesnių produk- 
piežių Pijų Xn, žinoma, jei tai! tų. Yra, kaip jos sako, daugiau 
bus audiencijų metas. ' “luksusinių dėmių”.

ĮSAKYMAI ŽMONOMS, VYRAMS
Vedybų patarėjas iš Atlanta, 

Ga., paskelbė “10 įsakymų”, kad 
užtikrintų vedybinio gyvenimo 
pasisekimą.

Glen Coon skiria penketą įsa
kymų vyrams ir penketą įsaky
mų moterims.

Vyrams:
1. Neturi savo žmonos versti 

prašyti pinigų.
2. Neturi akimis sekioti savo 

sekretorės bei jokios kitos mo
ters, bet turi mylėti tik savo 
žmoną.

3. Neturi būti paniurėlis su 
sužeistos meškos nusiteikimu,

, Pasaulinė teniso čempionė
Sporto istorijoje vėl pasiektas laimėjimo. Wimbledone, Anglijoje, 

pavienių moterų teniso pasaulinės čempijonės vardą laimėjo Althea 
Gibson. Nuotraukoje matome- kaip jai karalienė Elzbieta II įteikia 
Wimbledono trofėją. A. Gibson, JAV teniso žvaigždė yra pirmoji neg
rė bet kada gavusi tokį titulą. Kairėje yra Darlene Hard, irgi iš JAV, 
kurią Gibson nugalėjo finale 6-2, 6-2.

bet turi kalbėti maloniai su sa
vo žmona ir pagirti jos gerąsias 
savybes.

4. Neturi užsigauti dėl savo 
žmonos atvirų žodžių apie tave, 
nes ji yra vienintelis asmuo pa
saulyje, kuri žino ir sako teisy
bę apie tave.

5. Pasižiūrėk į veidrodį pats 
į save, kai būsi gundomas gal
voti, kad tavo žmona turi daug 
ydų.

žmonoms:
1. Neturi būti lengvai įsižei

džianti dėl savo vyro posakių, 
kad jojo ambicija nebūtų pažeis
ta ir neėsk savo vyro, lyg medi
nis pjūklas, nes tokios neįleidžia 
mos į dangų.

2. Neturi pastebėti sav0 vyro 
ydų, atsimindama, kad ir jis y- 
ra tik žmogus ir dar nepriaugo 
ligi tobulumo.

3. Turi išleisti vyro pinigus 
taip, lyg pati būtum juos už
dirbusi.

4. Neturi ateiti prie pusryčių 
stalo su susuktais ant popieriu
kų plaukais, bet turi būti visad 
švari ir tvarkinga, kad tavo vy
ras galėtų didžiuotis tavimi.
, 5. Turi mokytis būti gera vi
rėja ir maitinti savo vyrą gerai, 
kad jo dienos žemėje būtų ilgos.

Vedybų patarėjas taipgi pri
dėjo ir penketą įsakymų uoš
vėms bei anytoms:

1. Nekišk nosies ne į savo rei
kalus.

2. Nekišk nosies ne į savo rei
kalus ..

3. Nekišk nosies ne į savo rei
kalus.

4. Nekišk nosies ne į savo rei
kalus.

5. Nekišk nosies ne į savo rei
kalus.


