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1. Rašytojo kūrybos pobūdis

Ateinančią savaitę “Draugo” 
atkarpoje pradedamas spausdin 
ti latvių rašytoja J. Klidzejo 
romanas — Mėlynosios naktys, 
išverstas A. Leitiškio. Šio ver
timo proga norima supažindin
ti “Draugo” skaitytojus su to 
rašytojo kūryba apskritai ir iš
kelti naujojo romano pagrindi
nes idėjas ir jo vietą bei reikš
mę literatūroje.

Tarp jaunosios kartos latvių 
rašytojų J. Klidzejs užima žy
miausią vietą. Per trumpą lai
ką jis yra parašęs aštuonius ro
manus bei apysakas, neskaitant 
jo atskirų beletristinių kūrinių 
spaudoje ir keliolikos eilėraščių. 
Už savo kūrybą yra laimėjęs 
net keturias literatūros premi
jas ir priklauso prie labiausiai 
skaitomų autorių latvių litera
tūroje.

Būdamas savo kilme latga- 
lietis, savo kūryboje vaizduoja 
Latgalę, jos žmones, .jų papro
čius bei gyvenimo būdą, labai 
artimą mums lietuviams. Jis 
myli šią kalnų ir ežerų žemę ir 
jos žmones ir savo kūryboje at
skleidžia jų sielos turtus. Visi 
jo piešiami charakteriai nepap
rastai gyvi, spalvingi ir patrau
kiantys. Tarp liūdnų ir linksmų 
dainų melodijų, armonikos gar
sų ir miežių alaus putų, taip 
maldos atodūsių ir kasdienybės 
kryžkelių čia iškyla įvairiaspal
vis gyvenimas su gyvybės ir 
mirties, džiaugsmo, skausmo ir 
likimo neperregimomis paslap
timis bei tragizmu.
2. Mėlynųjų naktų pagrindinė

idėja ir motyvai

Į lietuvių kalbą dabar išver
stasis romanas — Mėlynosios 
naktys, — originale pavadintas 
“Jaunuoliai” yra pirmasis au
toriaus romanas, išspausdintas 
1942 m. dar Latvijoje ir sulau
kęs jau keturių laidų. Tarp lat
vių jaunimo jis turėjo didelio 
pasisekimo ir yra labiausiai jų 
mylima knyga, nes parašyta su 
tokiu giliu įsijautimu į jaunuo
lių sielos gelmes, su tokiu nuo
širdžiu jaunystės dvasios su
pratimu ir jaunatvės"gaivalingų 
troškimų atskleidimu, kad skai- 
tv+oją žavi, patraukia ir jaudina. 
Senesnioji karta čia gali iš nau
jo išgyventi savo jaunystės sva
jas ir kovas, o jaunimas čia ma
to pats save su savo džiaugs- 

, mais ir skausmais, laimėjimais 
ir pralaimėjimais, su visa jau
nystės gyvenimo palaima bei
tragizmu.

Pagrindinis romano persona
žas yra Andrius Rugajus. Ro- 
m»"o pradžioje jis pasirodo 
kain Salanų gimnazijos moks
leivis, kuris gindamas savo tėvų 
garbę susikerta su labai nesim
patišku mokytoju Grinbergu ir 
būna iš gimnazijos pašalintas. 
Tačiau nenusimena ir siekia to
liau mokslo su dideliu užsispy
rimu, uždarbiaudamas sau pra
gyvenimą prie sunkių statybos 
ir uosto darbų ir baigdamas 
suaugusių gimnaziją ir Rygos 
universiteto agronomijos fakul
tetą. Kaip agronomas dirba sa
vo tėviškėje Latgalėje. visas sa
vo jėgas paaukodamas savo 
krašto dvasinei ir medžiaginei 
kultūrai kelti. Kartu su mokslo 
troškimu romane iškyla gili ir 
tragiška Andriaus Rugajaus 
meilė Salnišų Marytei, kuri įk
vepia j.iunuolį aukotis savo tė
viškės ir tautos ateičiai kurti.

Šalia pagrindinio personažo 
yra daug ir kitų jaunuolių iš 
įvairių Latvijos vietų, taip pat 
ir mokytojų, ir senesnės kartos 
atstovų, kurie, nors papildo pa

grindinį personažą, tačiau nu
piešti labai ryškiais bruožais, 
įvesdami mus į platų ir vispu
sišką Latgalės gyvenimo supra
timą.

3. Rašytojo stilius bei 

vaizdavimo būdas

Romano siužetas, kaip maty
ti iš trumpo turinio, yra papra
stas, bet skaitytojo susidomėji
mą tai nemažina, nes kalba yra 
labai gyva, daug metaforų, pa
lyginimų ir labai ypatingų, tik 
Klidzejui būdingų, išsireiškimų. 
Sakinių sudėtis yra labai savo
tiška ir vertėjui kartais sudaro 
didelių sunkumų, ypač dėl ly
rinio savo pubūdžio, tačiau tas

dinamizmas, dialogų ir monolo
gų gyvumas pavergia skaityto
ją ir paskandina jį tokioje emo
cijų srovėje, iš kurios negalima 
pabėgti, kol romanas baigiamas 
skaityti. Šios emocijos remiasi 
kokiu nors išoriniai ne labai 
reikšmingu nuotykiu, bet auto
rius visų dėmesį sutelkia į šio 
nuotykio vidujinį pergyvenimą 
ir šio pergyvenimo analizė su
daro jo charakterių stiprumą 
ir šių vidujinių pergyvenimų 
konfliktai jo romanų intrygą.

Šia prasme rašytojas neturi 
išorinės stiprios intrygos, bet 
jo romanų intryga yra išvidinė. 
Jis neapšviečia personažo iš ko 
kio nors šalia jo esančio taško, 
bet pats autorius ir jo matymo 
taškas sutampa su vaizduojamo 
asmens matymo tašku. Todėl 
skaitytojas visą mato ir stebi 
tarsi šio personažo akimis ir 
tuo būdu giliai pergyvena au
toriaus sukurtąjį tipą. Persona
žai pasako ir gilių filosofiškų 
minčių, tačiau visos jos vietoje, 
niekur čia nesijaučia “sauso fi
losofavimo”, bet visur šis filo
sofavimas išplaukia iš persona
žo giliai išgyventų situacijų.

4. Mėlynosios naktys ir mūsų 

dienų jaunimas

Pagrindinis personažas — 
Andrius Rugajus yra idealistas, 
pasiryžėlis, mokslo ir šviesos 
troškėjas. Panašūs yra ir kiti 
personažai. Jo medžiaginės są
lygos tokios, kad tėvas nusivel
ka paskutinius marškinius ir 
atiduoda sūnui eiti į mokyklą. 
Šia prasme jis puikus pavyzdys 
mūsų jaunimui, kaip nugalėti 
visas kliūtis ir nenuleisti rankų 
didžiųjų sunkenybių akivaizdo
je, kurios pasitaiko tremties 
kelyje siekiant mokslo ir savo 
tautos idealus ginant.

Šiame romane galima įžiūrė
ti tokią padėtį, kuri ypač bū
dinga mūsų tremties jaunimo 
dabartinei padėčiai. Autorius 
vaizduoja Latgalės jaunimą, ku 
ris yra atsitraukęs nuo savo tė
viškės aplinkos, pamatęs pašau 
lį, įgijęs mokslo ir savo pažiū
romis ir įsitikinimais nutolęs 
nuo savo tėvų ir apylinkės žmo-

Nubirę sėklos, pakelėj išdygę,
Nežinomos šalies žiedais byloti ims,
Kur laumės supa našlaitėlės vygę,
Išskalbia vystyklus naktims.

Iš kur akių toksai žydrumas,
Ne viens keleivis gal paklaus,
Ir kylantis šilkinis dūmas
Iš žvilgsnio dangiškai gilaus.

Ne kaltas jį lankstąs pašiupęs vėjas,
Nei sriautas, kuris nuplaukė ir plauks,
Tik kaltas delnas jį pasėjęs,
Kur niekados jis nebeaugs.

PAVASARIO NAKTIS

Trapi pavasario naktis,
Užmigusi nualpusiuose medžiuos ...
Pėdą skambėjimas tuojau atgis —
Be reikalo tik jos širdin ramybės beldžiuos.

— Jos nebežadinki dabar —
Atodūsiai nutilusiųjų žodžių sklaidės__
Ir laikrodis pasisuka atgal,
Ant drebančių blakstienų krinta žvaigždės ..

Priklaupus skruostus paliečiu ...
Ji šypsos lyg gražuolė tik ką mirus ... 
Aplieja rytmečio ugnies šalčiu 
Iškėlus saulę kardą viršum girios.

PAKLYDIMO LAIKAS

Kai žemė dingsta iš žvaigždyno rato, 
Užgęsta radijas (tarp dvylikos ir keturių), 
Laiškanešys per mėlynas užuolaidas nemato 
Namų langų, nei durų numerių. x

Jeigu kas nors, tokioj migloj paklydęs, 
Užeitų kelio pasiklausti, paprašyt vandens, 
Aš nežinočiau kur nuėjo saulės brydės 
Ir kur nukrito lapai verkiančio rudens ...

O durys be atsakymo į tamsą prasidarę,
Į nežinią jį vėl išves gal nebegrįžtamai,
Kad klaidžiodamas vykdytų likimo valią 
Ir niekad nepatirtų, kas yra gimti namai.

nių pažiūrų, kartais sueinąs į • Lietuvių ir latvių kalbų se- 
konfliktą su jais, bet širdies numą, turtingumą ir originalu-
gelmėse visi jie yra tikri Lat
galės vaikai, mylį savo kraštą 
ir aukoją jam savo geriausias 
jėgas.

Ar čia nėra nupieštas ir mū
sų tremties jaunimo kelias: iš
eiti į pasaulio tolius, tačiau lik
ti širdyje tikrais Lietuvos sū
numis, degančiais jos meile ir
trokštančiais jai laisvės ir ge- džius, dainas. Pagaliau prof. 
rovės. Dėl šio savo pobūdžio, Devoto, gausiai talkinamas
“Mėlynąsias naktis” pamėgo 
latvių jaunimas, nes čia liečia
ma tai, kas jiems brangu, kas 
atitinka jų giliausiems širdies 
troškimams.

Autorius savo laiške vertėjui 
rašo: “Nieko kito nenorėčiau, 
kaip tik savo jaunuolių perso
nažais įeiti į brolių lietuvių na
mus, o galbūt ir į jų širdis”. Ti
kimės, kad šie autoriaus troški
mai išsipildys, kad jis įeis ne 
tik į mūsų namus, bet ir į mū
sų jaunimo širdis, suteikdamas 
gryno estetinio pasigėrėjimo ir 
sustiprins juos sunkioje kovoje 
už žmogiškuosius ir tautinius
idealus tremties gyvenimo kryž yra pasirašęs sutartį 7 metams 
kelėje. su viena televizijos bendrove.

DARIUS IR GIRĖNAS PRIE LITUANICOS

Šių žuvusių Atlanto nugalėtojų minėjimas įvyks rytoj, liepos 
21 d. 2 vai. p.p. prie jų paminklo Marųuette parke, Chicagoje

mą iškelia prof. Giacomo Devo- 
to italų leidyklos “Nuova Aca- 
demia” išleistoje studijoje “Pa
baltijo literatūrų istorija”. Au
torius pradžioje duoda istorinių 
žinių apie Lietuvą ir lietuvių 
kalbos susiformavimą. Toliau 
nagrinėja lietuvių kalbos folk
lorą, pasakas, patarles, priežo-

prof. Senno, supažindina su lie
tuvių literatūra. Didesnis dėme 
sys skiriamas Biliūnui, Žemai
tei, Maironiui. Lazdynų Pelė
dai, Šatrijos Raganai, Vaižgan
tui, Vincui Krėvei; aprašomi ir 
viduriniosios kartos rašytojai: 
Janonis, Sruoga, Ęirša, Binkis, 
Šeinius, Baltrušaitis, Butkus, 
Vaičiūnas, Putinas. Mažiau te- 
suminėti jaunosios kartos rašy
tojai.

• Aktorius Jokūbas Šernas, 
Lietuvos nepriklausomybės ak
to signataro šerno sūnus, lan
kėsi Romoje. Po vasaros atos- 

! togų išvyks į Hoolyvvoodą, kur

1.

• Lietuvių enciklopedijos XI 
tomas jau skaitytojų rankose. 
Stambi, gerame popieriuje kny
ga, turinti 536 puslapius ir api
manti žodžius nuo Karinė bazė 
iki Kjustendil. Lietuviams įdo
mesni straipsniai šiame tome: 
Karinė prievolė šen. Lietuvoje 
(rašo K. Avižonis), Kariotas 
(Salys, Avižonis ir Ivinskis),,’ 
Kariuomenė (Urbonas), Kar-! 
mėlava (Krasauskas, Puzinas), 
Karmelitai (Gudžiūnas), Karo! 
laivynas (Labanauskas), Karo 
komisija (Šapoka), Karo ligo
ninė (Oželis), Karo muzėjus 
(Šeštakauskas), Karo sanitari
ja (Ingelevičius), vysk. Karo
sas (Vaišnora), V. Kasiulis (J. 
Grinius), V. Kašuba (Nagys), 
Kaunas: vardas (Salys), prois- 
torė.ir Kauno pilis (Puziftas), 
istorija (Kučas), meno pamink
lai (Rėklaitis); taipgi atskirai 
aprašyta Kauno bazilika, kalyk 
la, Medicinos draugija, Miesto 
muzėjus, radijo stotis, uostas, 
Vandens Matavimo stotis; Šv. 
Kazimieras (Ivinskis ir Rėklai
tis), Kėdainiai (Baltienė, Ben- 
dorius, Salys, Trumpa), Kelmė 
(Bendorius, Čėsna, Krasaus
kas) , Keramika (Gimbutienė, 
Rėklaitis, Tamošaitis), Kerna
vė (Bendorius, Krasauskas), 
Kęstaičiai (Bendorius), Kęstu
tis (Salys, Kučas), P. Kiaulėnas 
(Vizgirda), Kybartai (Bendo
rius, Pauliukonis), Kierkega- 
ard (Girnius), F. Kirša (Sant
varas) irkt.

Leidinys gausiai iliustruotas, 
daro mielą įspūdį, jame daly
vauja apsčiai bendradarbių — 
mūsų pirmaujančių kultūrinin
kų. Su šiuo tomu artėjama prie 
enciklopedijos pusės. Dabar jau 
visi galės įsitikinti leidėjo J. 
Kapočiaus ištvermingumu ir ne 
abejos, kad enciklopedijos lei
dimas bus ištesėtas iki galo. Tai 
didelis visų mūsų užsimojimas 
ir laimėjimas.

• Lietuvių, latvių ir estų kny 
gų paroda organizuojama 
Frankfurte. Paroda įvyks spa
lio 2-7 d., kada ten bus garsio
ji knygų mugė. Specialiame ka
taloge bus ir lietuviškų leidinių 
skyrius. Lietuviškojo skyriaus 
reikalais rūpinasi dr. J. Grinius 
(Haus der Begegnurtg, Rauch- 
str. 22/11, Muenchen 27, W. 
Germany) .Knygas ir spausdi- 
nius prašome siųsti tuo adresu 
nedideliais siuntiniais. Leidėjai 
gali tikėtis ir užsakymų.
• lituanistinėms mokykloms 

(pradžios ir augštesniosioms) 
pamokų lentelės Liet. Bendruo
menės švietimo vadovų jau pa
ruoštos. Programos jau baigia
mos ruošti ir duodamos spaus
dinti. Taigi 1957 — 1958 m. 
metus galima pradėti naujosio
mis programomis.

• Audrys Baikis baigė Šv. 
Sulpicijaus Kunigų seminarijos 
filosofijos skyrių, gaudamas fi
losofijos bakalaureatą Pary
žiaus Katalikų institute. Nuo 
rudens išvyksta Romon studi
juoti teologijos Gregorianumo 
universitete; gyvens Šv. Kazi
miero kolegijoje.

• Prof. J. Baltrušaičio veika
las “Aberrations — Quatre Ba
sais sur la Legende de formes” 
išėjo iš spaudos. Veikalo pasi
rodymo proga leidėjas O. Per-!

, rin surengė vaišes, kuriose da
lyvavo Paryžiaus meno kriti
kai, istorikai bei meno ir moks
lo atstovai.

• Ričardas Baikis baigė Pa
ryžiaus Teisių fakultetą, įgyda
mas licenciato laipsnį. Prieš po
rą metų Jis yra baigęs Politinių 
Mokslų institutą.

• Jonas Baltrušaitis ir Leo
nas Pabedinskas tęsia architek
tūros studijas Prancūzijoje.

• P. Klimas studijuoja mate
matiką ir fiziką Paryžiuje.

• Petras Masiulis Paryžiuje 
studijuoja mediciną.

• Mykolo Vaitkaus naujas 
veikalas — Mistiniame sode — 
jau išėjo iš spaudos. Knyga 
stambesnio formato, turi 207 
puslapius. Išleido mūsų lietuviš 
kosios knygos mecenatas prel. 
Pr. M. Juras. Veikalas apima 
atsiminimus iš Kunigų semina-j 
rijos Kaune (1903— 1906 m.). 
Kan. M. Vaitkus pasižymi gyva 
atmintimi, turtingu stiliumi at
siminimų kūrime, sugebėjimu 
įvesti vaizdžius paįvairinimus, 
taigi veikalas visiems įdomus. 
Buvusieji seminarijoje maloniai 
su autoriumi dar kartą pergy
vens anuos laikus, o pasaulie
čiams tai bus įdomus atskleidi
mas paslapčių anapus augštųjų 
mūrų.

Autorius rašo atvirai ir nuo
širdžiai, plačiai apibūdina ano 
laiko lietuvius ir lenkuojančius 
profesorius, aprašo to laikotar
pio savo kolegas seminarijoje ir 
mes čia aptinkame daugeliui pa 
žįstamus, įdomius žmones, kaip 
kan. Byla, prel. Česnys, Čiurlio
nis, Dagilėlis, prel. A. Jakštas, 
prel. P. Januškevičius, prof. V. 
Jurgutis, vysk. Karosas, prel. 
Krupavičius, prel. Maironis, 
Margalis, arkiv. J. Matulevičius, 
Naujelis, vysk. Paltarokas, prel. 
Penkauskas, Purickis, arkiv. 
Skvireckas, Myk. Sleževičius, A. 
Smetona, A. Stulginskis, Ign.

• Dr. Juozas Januškevičius 
sulaukė 95 m. amžiaus. Kaip 
praneša “Liet. Dienos”, jis bu
vo vienas iš pirmųjų mūsų aka
demikų, kurie įėjo į Herderio 
enciklopedijos bendradarbių-re- 
daktorių skaičių, duodamas vi
są eilę straipsnių lituanistinė
mis temomis. Yra išspausdinęs 
daugelį straipsnių periodikoje. 
Yra išleidęs keletą veikalų, 
kaip — Lotynų kalbos etimolo
gija, Domininkonų ordino Lie
tuvos provincijos istorija (vo
kiškai) irkt.

*Muz. Alf. Mikulskis rūpina
si misterijos pastatymu Pas. 
Liet. Bendr. seime.

• Prof. dr. Pr. Jucaitis at
siuntė savo straipsnį knygai 
“Mano pasaulėžiūra”.

• Prof. V. Jakubėnas su žmo
na išvyko į Denverį, Colo. pa
viešėti pas violončelistą Myko
lą Saulių, Denverio simf. orkes
tro narį. Paskiau vyksta į Glen 
Wood Springs pasigydyti sieros 
šaltiniuose ir toliau — klausy
sis koncertų Aspene (“Ghost 
Town), kur šiuo metu atgai
vintas vasaros muzikos centras. 
Žiemą ten būna pašliūžininkų 
centras.

• M. K. Čiurlionio paveikslai

reprezentuos lietuvių meną nau
jai ruošiamame istoriniame fil
me apie Lietuvą — “Lietuva, 
Europos nugalėtojas”.

• Elena Urbaitytė įšvyko į 
Europą aplankyti meno centrų 
Italijoje ir Prancūzijoje.

MYKOLAS VAITKUS

Šlapelis, kun. Jurg. Tilvytis, 
Vaižgantas, Veriovkinas, Volde 
maras, Vileišis, Vydūnas.

Kan. Vaitkus šioj atsiminimų 
knygoje apima plačiau. Čia ap
rašomas klierikų santykis su 
knygomis, muzika, jų vidaus 
pergyvenimai ir dvasios naktys, 
šventimų išgyvenimai, pažin
tys, Užgavėnių koncertai, moks
lo eiga, atostogų nuotykiai, tau 
tiškieji reikalai, spaudos lais
vės atgavimas, pažintis su Čiur
lioniu šeima. Knyga Immacula- 
tos spaustuvėje išleista rūpes
tingai.

• Jonas Gintila, kanaunin
kas, teologijos daktaras, — Že
maičių vysk. vald., mirė 1857 m. 
liepos 25 d., taigi šiemet nuo jo 

mirties sueina 100 metų. Buvo 
augšto išsilavinimo vyras, be 
teologinių mokslų dar Vilniaus 
universitete studijavęs Fizikos 
bei Literatūros fakultetuose. 
Buvo sudaręs vieną didžiausių 
bibliotekų Žemaitijoje, siekusią 
20,000 tomų. Ją testamentu už
rašė Kretingos vienuolynui ir 
Žemaičių kapitulos bibliotekai. 
Gerai mokėjo hebrajų kalbą ir 
parašė kelioliką hebraiškų-len- 
kiškų raštų, daugiausiai siek
damas katalikybę tarp žydų pla
tinti. įdomu, kad buvo parašęs 
porą tikybinių žemaitiškų kny
gelių, vartodamas tiems savo 
kūriniams hebrajų raidyną. Iš 
jo Žemaičių vyskupijos valdy
mą 1850 m. perėmė vysk. M. 
Valančius, o Gintila gyveno Al
sėdžiuose.

• Augštyn širdis! — tokiu 
pavidinimu kun. dr. Juozo 
Prunskio paruošta religinių pa
siskaitymų knyga jau surinkta 
ir šią vasarą bus išspausdinta. 
Leidžia Immaculata leidykla, 
Putname, Conn.

OKUP. LIETUVOJ
▼ Literatūra kraštotyrinin

kams. Okupuotoje Lietuvoje kar 
tas nuo karto pasirodo knygų 
kraštotyros temomis. Prof. T. 
Ivanauskas davė tris veikalus: 
Lietuvos paukščiai, Apie gyvu
lius ir paukščius, Gamtininko už 
rašai. Prof. Ivanauskas nuo jau 
nystės stebėjo gyvulius, kaiku- 
riuos laukinius augino namuose 
ir sekė jų gyvenimo būdą, elg
seną, santykius su kitais gyvu
liais. Prieš kiek laiko knygynuo
se pasirodė doc. St. Tarvydo 
“Lietuvos TSR fizinė-geografinė 
apybraiža”. Knyga ypač naudin
ga mokytojams, informuoja apie 
Lietuvos paviršių, žemės turtus, 
klimatą, dirvožemius, vandenis, 
augalus ir gyvulius.

Veikalas konspektyvinis — tu 
ri tik 55 pusi.

Praėj.usiais metais buvo iš
leista J. Sadūno knyga “Nemu
nu”, kur autorius suglaustai ap
rašo savo kelionę nuo Druskinin 
kų iki Kuršių marių, apibūdinda
mas svarbiausias Nemuno pa
kraščių vietas, paminklus, žmo
nių gyvenimą. Pradėta leisti se
rija leidinių “Pažinkime Lietu
vą”. Šios serijos pirmu veikalu 
išleista K. Bieliuko “Lietuvos 
ežerai”. Pažymima, kad Lietuvo 
je yra 4,000 ežerų, šioje serijoje 
numatyta išleisti A. Basaliko 
“Lietuvos upės”, Bubino — “Lie 
tuvos gintaras”, Čepulytės — 
‘■‘Lietuvos žemės paviršius”, Gu
delio — “Baltijos jūra”, “Lietu
vos miškai”, “Lietuvos žemės 
gelmės”, monografijos apie Drus 
kininkus, Palangą ir kt.

▼ Vilniaus operos aktoriai

ant Kumelionių piliakalnio — 
prie Marijampolės — suvaidino 
operą “Pilėnai”, sukurtą kom
pozitoriaus Klovos. Spektaklis 
visiems buvo nemokamai. Daly
vavo apie 30,000 žmonių, dau
giausiai susirinkusių iš apylin
kės kolchozų.

▼ Vadovėlis po Palangą ne
seniai išleistas Lietuvoje. Supa
žindinama su Palangos praeiti
mi ir naujaisiais kurorto laimė
jimais. Aprašomas žvejų gyve
nimas, Palangos įstaigos, duo
damas miesto planas.

▼ Agr. A. Glinskaa dirba Tel

šių apylinkėse.
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KAS TIK TURI GERĄ SKONf — VISKĄ 

PERKA PAS LIKPONf.

Lietuvių Prekybos Namai
5 METŲ JUBILEJAUS 

PREKIŲ IŠPARDAVIMAS
Prekės be brokų, sugndinimų, naujausio stiliaus, geriausių A- 
merikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, Išmokėjimai iki S-jų 
metų. 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 S-hns asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai ..........................................................................$119.00

Už $200.00 parduodama Simons 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 formica viršumi ir du lempų staliukai dova 
nai, pas mus tik .................................................................. $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambark baldai, Karpen,
Puilman, Simmons, Northome, Howard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik .......................  $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 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 
mns išparduodama po.......................................................... $149.00

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

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus mie
gamieji sn 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

formica nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $ 99.00
Už $250.00 parduodami 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 formica baru pas 
mus tiktai................................................................................ $550.00

Šis valgomasis susideda i 17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formįca 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, Formica stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00

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

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

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

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

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maha
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 augštis 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 pardundami Simons matracai 15 metų garantija $ 39.00 
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tik per išpardavimą $ 9.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami 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 Admiral,

Westinhouse, 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 s) m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, neduš-

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

TELEVIZIJOS IR RADINI
Balti radijo aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai $ 15.00 
T V ArC, Zenith, Admiral, Dumont, 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

FURN1TURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuvių Prekybos Namai' vedėjas - Justas Liepoms
TEL. — VIOTORY 2-4226

DETROITO TAUKINIŲ ŠOKIŲ GRUPE

Marijonų vardai ir darbai
Naujas informacinis leidinys 
STASYS YLA, Putnani. Conn.

tyūsų tautos hr kultūros isto
rijon įrašyta visa eilė vardų, 
kurie išaugo iš marijonų arba 
su jais suaugo. Daug žinome 
apie Matulaitį, Bučį, Totoraitį, 
Statkauską, Tilvytį, Navicką ir 
kitus. Pažįstame visą eilę jau
nesnių, kurie dabar tebesireiš- 
kia laisvame pasaulyje, Lietu
voj ir net Sibire.

Apie marijonų atkūrėją — 
atnaujintoją arkivyskupą Matu
laitį žinome bene daugiausiai. 
Jam buvo išleistos dvi biografi
jos Lietuvoje, tremtyje paskelb
ti jo užrašai, o nūn apie jį dau
giau rašoma jo beatifikacijos 
proceso proga. Apie visą vienuo
liją ir jos plačius darbo barus 
mums lyg ir stigo daugiau ra
šytinių žinių.

Nūnai pasirodė informacinis 
leidinys AMŽINYBEI IR TĖVŲ 
ŽEMEI, parengtas naujųjų 
“Draugo” patalpų pašventinimo 

Tekstas paruoštas 
re

daktoriaus kun. J. Prunskio, 
meniškasis apipavidalinimas 
dail. J. Pilipausko, o spaudos 
priežiūra brolio Pr. Jančiaus, 
MIC.

Leidinys reprezentacinis, gau 
šiai iliustruotas, gerame popie
riuje. Paraleliai išleistas tas 
pats leidinys anglų kalba, pa
vadintas THE MARIAN.

Trys skyriai atskleidžia ma
rijonų atkūrimo istoriją, jų ide
alus Dievui, Bažnyčios ir Tėvy
nės tarnyboje, specialius jų dar
bus mokslo bei mokymo srity
je, socialiniame darbe, parapi
jose, misijose ir ypač spaudoje.

proga.
“Draugo” kultūros priedo

(MONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad.........................................................0___ 9:30
Kitom Dienom: .. .......... 9 6.00

Sekmadieniais liepos ir rugpjūčio mėnesiais uždaryta.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, III 

Telefonas — FRont.ier 6 1332

W'-'-'i L

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-13SI

DR. F. V. KAUNAS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I 1407 So. 19th Court, Cicero
i Kasdien lo 12 Ir 4 7 vai. Trečiad-

ir šeštad. tik 10—12 vai.
I------------------------------------------------

ttUuauoe 0-181 i

uK. WALTER j. KIRSTUK
• a; IK CHIKIJKG?

V I, V tli.l * a
<925 VV t 59th Street

Vai Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p p. 6:30—8:30 
vai vak Trečiad ir Seštad. 1—4 v. 
p. p.

P. ŠILEIKIS. 0 P.
lez«. M. u oan
I atgailiu Uoloti 

(Areli Su|i|M.rU>) Ir t. t.

Vai t < o i n 'šeštadieniais 'i 
OKI HOI'KIUJOH i’Et’HMKOS l,Ali
2850 W OSrd St.. Chicago 29. Iii 

(VI 6-6OMI

k tlrtlMl JI 
ll SfHS'

ra pasitarnavęs, kaip vienuolį 
na), anais praeities metais 
■’ūnai jų vaidmuo labai didelis 
tik daug kam permažai žinomas 
dėl paprastos informacijos sto
kos.

ii

lel 4»ftMo ir huto OLympte 2-415D

DR. P. KISIELIUS
iYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1634 S. 49th Are., Cicero

Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai vak. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais >2 liti 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-')86>

DR. EMILY V, KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

4146 S. Archer Avė
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 . 
Vak pirm. antr., ketvtrt 6-8:10 v 

Trečiad. tik susitarus.
Skaitytojas su malonumu per

skaitys šį leidinį. Jame gausu 
faktų bei žinių. Be kitko įpinta 
ir vedamųjų idėjų, paimtų iš
Jurgio Matulaičio ar Prano: 
Bučio raštų.

Leidinio redaKtorius kun. J. 
Prunskis yra ilgametis marijo
nų bendradarbis spaudos srity
je, pats įgudęs informacinėje 
žinyboje, tad jo darbas atlik
tas jam įprastu lengvu, plačiai 
apžvelgiančiu būdu. Pasigėrėti
nas ir meniškasis leidinio įpa- 
vidalinimas — klišių parinki
mas, jų išdėstymas bei sulau
žymas, kurį atliko dail. Pilipau- 
skas ir br. Pr. Jančius.

Už. poros metų marijonai, rei
kia manyti, švęs auksinę savo 
vienuolijos atkūrimo sukaktį. 
Šis leidinys būtų lyg parengia-' 

1 masis tai sukakčiai. Papildytas 
ir išleistas, jis labai praverstų, 
kaip iliustruota populiari rtiari- 
jonų istorija. Tokią istoriją be
rods ruošia ir mūsų jėzuitai. v

Apleistai mūsų istorinei są
monei ugdyti tokie leidiniai tik
rai praverstų. Juk vienuolijų 
darbai yra dalis mūsų tautos 
darbų bei žygių; o niekas mū
sų tautos kultūrai tiek daug nė-

Stiprus aliuminijaus lydinys l

North American aviacijos ben 
drovė surado tokį stiprų aliumi- j 
nijaus lydinį, kad jo vienas kva
dratinis colis gali išlaikyti de
šimtį Cadillac automobilių. Nau j 
jai atrastas lydinys yra 40 kar
tų stipresnis, kaip pats geriau
sias ligi šiol turėtas.

DN. J. ir K. AGLINSKAI i
GYDYTOJAI n? CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal sueitaiTma. i 
61 valandos skambinti telefonui 

HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
P- p. kasdian išskyrus trečiad ir I 
šeštad

Re*, tel. GRovehlU 6-6608

Tel. ofiso 1VA 6-3010, rez. PR 0-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ANNA BALIUNaT
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES rf 

Gl-’RKLfiS LIGOS
— Pritaiko akinius - 

6822 South Western Avenue
ai kasdien 10-12 vai. 1, 7-» vai.
ak Šeštadieniais 10 * vai Trečia 

dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus
Ofiso •elefonas: PR 8-3229 

Bes telef. WAlbrook 6-6076

J

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI STB

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Bes. tel. WAlbrook 6-8766

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 42.V .Srd Si 
orimi tel. REIIanoe 6-4110 

llestd. telef GRovehlll 6-0617
■ IhikIPm p ir ii 8 p m

Penktas tik po piety
Trečiad Ir šešta.l narni) nitam

Ofiso tel. (IMffelde 1-2806 
Reskleui'ljos: lAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
5YDYTOJAS( IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
I Kaiūpas I7th Ir Hermltage)

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad nuo 2 Iki 6 vai., tšskyr sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
<>fts*l 20 šiorth U'acker I Iri vi- 

<Clvlc Opera House, kamb 858 >
Vai. kaad. 12- 4 

OI. Clntral 6-2204
6002 YVest lttth Str., Cicero 

Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 
Tel. TOvvnhall S-0969 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ligos)
Ofisas ir rea.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5677 
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 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 6-4732

BR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

I 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.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6183

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

l-mos dienos

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Bez. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — 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.

Atostogose iki rtigp. 1 d.

DR. JULIJA MONSTAVItlUS
GYDYTOJA IR CHIRURGR 

Office: 10748 South Michlgan Avė.
Buto 1053 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. jki 9 ▼. v?.u 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v., 

Išskirtu trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PtTllman 6-6766 
Buto - - BEverly 8-8946

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Gene ralis kontraktorlus nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavlmal nemo
kamai.

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

Kampas 47-tos Ir Daman Ava 1 
Vai kasdien nuo 6—-8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rea.: WAIbrook 6-3048

" 4 ofiso HE.4-6849 rea HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
ATOSTOGOSE IKI 

LIEPOS 29 D.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3207 South Halsted Street
Vai 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vah 

šeštadieniais 1—4 ▼. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-6400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčititč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6243 South Kedzie Avenue 

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 2-1681
Rez. VIctory 1-071;

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

PrlCmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poplel.

DANTISTAS
DR. i. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

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

šeštad. 10—12. Trečtad. uždaryto
LAfayette 8-4646.

Namų — CEdarereet 3-7786

Tel. ofiso PR. .1-6416, rea. HE.4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 va. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pemlnga.

Univeraal Savings and Loan Associatlon užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$19,009.99 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS—

TELEVIZIJA — RADIJAS
Hl - Fl PHONOGRAPHAI — IMS medeliai

NUOLAIDOS IKI 50% I
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK S TV & RADIO, INC
3240 South Halsted Street TeK CA S-7252

PARDUODAME IR TAISOME

II

J

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Weetem A venas 
Chicago 26. m 

telefonas REpublic 7*46<IO 
Besidcnda: GRovehlU A-8161

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUMDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 

4157 Archer Avenne
Ofiso vai.: nuo 1-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VTrginia 7-0086. 

Beakleeecždos tel. BEverly 8-8144

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-6700 
Bez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

8454 Weat 71st Street
(71-oa Ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šeftadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta._____

Oflno telef. Y Arda 7—1166 
Rpvtdendjo. — 8Tewart 3-4611

96. L 666RMKM
OVDYTOJAS IK CHIRURGAS

(kampa* Halsted ir 22-ta «at«6> 
VAL 1—4 tr 6:20—8:26 p. p. kas 
4,an tOskynm trečiadienius Atida™

šeštad tentais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-2828, re«. RE 7-2199
DR. JL JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTOTTOJAS)

'fAL kasdien ene J 4 p e lt !•» 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždarytu

Telefonip ORovohill 0-18M
DN. ALDONA JUŠKA

ADŲ UOU SPECTAMSTt 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 1—9 v v pagal 
susitarimų Išskyrus trečiadienius.

MSS ,W. Marąuette Road

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. RepnbUo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIstiop 7-2525

DR. AL. RAČKDS
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
8PEO. CH I Kl ItGIN F.H IK 

ORTOPEDINRS LIGOS 
2745 W«4t 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligoniu# 
Telef. REpublic 7-2290 

VAL: Pirm., antr.. Kert., penkt. 
nuo t Iki 11 ryte Ir nuo 8:00—8:00. 
Seftt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku sualtorus telefonu.

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

keičia stiklu, fcr rčmna 
445S 8. Oalifornla Avt. .TA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki S vak. (trečiad. už
daryto), šeštad. 10 ryto Iki 8 9. p. p. 

uždarytas

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0267, rea. PR. 6-6669 

Rezid. 6600 8. Arteston Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
TeL Y Arda 7-1829 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akla 

Ištatso

Ofisas ir akinių dirbtuvė 
750 Weet 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tro- 
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 It 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

DR. S. YAITUSH, OPT.
Palengvinu akių {tempimų, kurta 

yra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
Svaigimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egžatnfnavimal daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam. 
{ mokyklos vaikus.

4712 South Aabland Avė. 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
IM 6 vai Sekmad Ir treč uždara

DRAUGAS 

THE LITHUAN1AN DAILY FRIEND 
4545 W. OSrd St, Chicago 29, Illinola, Tel. LUdlow 5-9500

Bntered as Hecond-Clas. Matter March 81, 1916, at Chicago. 
ITnder tbe Act of March S, 1879

Illinois

Men.ber of tbe Cathollc Press Ass’n 
Published dally, svept Sundays

SUBHCRIPTTON RA TĘS 
18.00 per year oiltside of Chleatr 
j# 00 per year In Cblcsgo 6 Clenrr

ulthiiantan Cathollc Prsm Bodetj 88.00 per year 
Pnrelgn 811.00

In Canada 
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Chicago! Ir Cicero! |9 00 5 00 88 76 81 81
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KOLUMBIJA
INŽ. JUOZAS KALĖDA, Colombia, Medellin

I. Geografinė padėtis. Kolum- lumbijos produkcijos. Pagrindi- 
bi ja yra Pietų Amerikos valsty-1 niai žemės ūkio produktai yra 
bė. Teritorijos plotas 439,519 1 kava (6,500,000 maišų po 60 kg.,

3

kv. mylių, apie 12 milionų gy- 
ve/itojų. Sostinė Bogota su 765, 
000 gyventojų. Valstybinė kal
ba — ispanų. Vyraujanti religi
ja — R Katalikų. Vėliava: gel
tona, mėlyna, raudona (horizon
taliai). Piniginis vienetas: ei pe
so — 100 centavos (teoretiškai 
0.50637 gr. aukso 0.900); 1 do
leris — 2.51 pesos.

Kolumbijos sienos su Ramiuo
ju vandenynu 1300 km., su At
lanto vand. 1600 km., su Pana
ma valstybe 266 km., su Vene- 
zuela valstybe 2219 km., su Bra
zilija valstybe 1645 km., su Pe
ru valstybe 1626 km., su Ekva
doru valt. 586 km., viso 9242 
km. (Kilometras sudaro šešius 
dešimtadalius mylios; hektaras 
sutrumpintai ha — lygu dviem 
su puse akro). Be to, jai pri
klauso sekančios salos: Ramia
jame vandenyne: Gorgona, Gor-

1,022,000 ha kavos plantacijų), 
bananai (370,000 t), platanai 
(960,000 t, 879,000 ha), bulvės 
(600,000 t, 121,000 ha), yuca 
(krakmolino šaknis), kukurūzai, 
ryžiai, kviečiai, cukrašvendrės, 
medvilnė, pupos, miežiai, taba
kas, kakava.

Skaitoma, kad krašte yra 15, 
000,000 galvijų, 1,141,000 ark
lių, 520,000 mulų, 300,000 asi
lų, 2,070,000 kiaulių, 500,000 ož
kų, 15,000,000 Įvairių naminių 
paukščių.

VII. Pramonė Krašte yra 
apie 8000 .įvairių imonių. Pagrin 
diniai pramonės gaminiai yra 
tekstilės dirbiniai, cementas 
(650,000 t), statybos medžiagos, 
gėrimai, cheminiai produktai, 
vaistai, avalynė, tabakas, stik
las, porcelanas, muilas, popie
rius, padangos, odos, cukrus. Iš 
sunkiosios pramonės paminėti-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

. Taip pat ir žmonėms be spe-, kt. Dalis jų išsimokslina arba 
Į cialybės, be kapitalo ir be augš- pagilina žinias užsienių univer- 
tesnio išsilavinimo, čia įsikurti sitetuose — daugumoje JAV-se. 
labai sunku, nors išimčių ir šio- Yra susiorganizavę į keletą drau 
je kategorijoje pasitaiko. ' gijų, kurių paminėtinos yra So-

Technikos specialistams čia,ciedad Colombiana de Ingenie- 
yra nemažai galimybių ir lietu-1 ros, Bogotoje ir La Sociedad 
viai inžinieriai čia yra visi pa-į Antioquena de Ingenieros—Me 
kenčiamai įsikūrę, kiti ir labai delline. Jų atlikti darbai dažnai 
gerai. Bp to, veterinarijos gydy- kelia pasigerėjimą: pvz. Antio-

CHICAGOS ŠAULIŲ KLUBO ŠOKĖJAI

nemažo svorio vienetą, vadina- kitur emigruoti. Nors pasitaiko Į jių ūkius ir neblogai gyvenan-

gonilla. Atlanto vandenyne: San nos Paz de Rio geležies gamyk- 
Andres, Providencia, San Ber-1 los, pažymėtinos tuo, kad gele-
nardo, Isla Fuerte. 

n. Administracinis suskirsty
mas. Administracijos atžvilgiu 
Kolumbija yra suskirstyta į 16 
departamentų, 4 intendencijas ir 
4 komisariatus. Visi departamen 
tai užima 528,633 kv. km. ir tu
ri 11,333,732 gyventojų. Inten- 
dencijos ir komisariatai užima 
609,722 kv. km. ir turi 214,440 
gyventojų. Net 60% Kolumbi
jos teritorijos praktiškai yra 
neapgyventi plotai. Dalis jų (a- 
pie 400,000 kv. km.) priklauso 
Orinoko baseinui, yra apaugę žo 
le, tinkami gyvulininkystei. Jie 
nusitęsia į Venezuelą ir yra va
dinami “Rytų lygumos” arba 
stepės. Likusioji dalis (apie 200, 
000 kv. km.) priklauso Amazo
nės baseinui, yra apaugę mišku, 
dar beveik neeksploatuojamu.

Rasiniu atžvilgiu gyventojai 
skirstomi maždaug taip: 30 nuo
šimčių baltosios rasės (daugu
moje ispanų kilmės), 7 nuoš. — 
indėnai, 40 nuoš. — metisai, 5 
nuoš. — negrai, 18 nuoš. — mu 
latai. 33 nuoš. gyvena miestuo
se ir 2 nuoš. veda laukinių žmo
nių gyvenimą.

III. Klimatas. Kolumbijoje 
skirstomas j tris zonas: 1) Karš 
toji zona iki 1000 m nuo jūros 
lygio. Vidutinės šioje zonoje 
temperatūros 24° — 28° C. 2) 
giltoji zona nuo 1000-2000 m 
virš jūros lygio. Vidutinės tem
peratūros 17° — 24° C. 3) Šal
toji zona virš 2000 m nuo jūros 
lygio. Vidut. temperatūros 8° — 
17° C.

4500 m augštumoje praside
da amžinojo sniego sritys.

Bendrai paėmus, klimatas yra 
tropinis. Žemumose tvanku ir 
drėgna. Augštumose dienos me
tu karšta, naktimis šalta. Vie
toje žiemos yra liūčių periodai.

IV. Paviršius. Andų kalnyno 
grandinė besitęsianti per visą 
P. Ameriką, Kolumbijoje susis- 
kirsto j tris šakas: vakarinę, 
centrinę, rytinę. Atskirą kalnų 
grupę sudaro Sierra Nevada de 
Santa Marta. Paminėtini Pico 
Cristobal Colon (5875m), Pico 
Simon Bolivar (5795 m), Huila 
(5750 m), Tolima (5619 m), Chi-

žies rūda, anglis ir vanduo ga
minti energijai randasi vienoje 
vietoje. 1954 m. krašto pramo
nė sunaudojo žaliavų už 663,342, 
511 pesų, iš jų už 493,512,449 
pesas vietinių žaliavų ir už 169,

&

VINJETE

mą Fe Nalco (Federacion Na- išimčių: yra ir lietuvių ūkinin
kų čia neblogai įsikūrusių, iš 
savo plikų rankų darbo įsigiju-

cional de Comerciantes).
IX. Transportas ir susisieki-1 

mas. Jūrinis susisiekimas vyk
domas .per šiuos uostus: Atlan
to pusėje — Santa Marta, Bar- 
ranquilla ir Cartagena. R. Van
denyno pusėje — Buenaventūra 
ir Tumaco. Kolumbija turi ne
mažą jūrų prekybos laivypą. 
Viena iš didžiausių jūrlaivvstės 
bendrovių yra “Flota Mercon- 
te Grancolombia”, kurios laivai 
palaiko susisiekimą su visais 
svarbesniais Europos ir Š. Ame
rikos uostais. Upinio susisieki
mo svarbiausia arterija yra Mag 
dalenos upė, kuria per metus 
pervežama apie 2 milionai tonų 
prekių. Krašte yra apie 24,000 
km. kelių. Nemaža dalis asfal
tuotų ir apie 3500 km. geležin
kelių. Labai išvystytas orinis 
susisiekimas, kurį palaiko 14 
bendrovių tarp 158 aerodromų. 
Beveik visi svarbesni miestai 
turi savo aerodromus ir yra vie
nas su kitu sujungti orinio su
sisiekimo linijomis. Taipgi per 
Kolumbiją eina tarptautinės ori-, 
nio susisiekimo linijos, kurių | 
mazgai yra Bogotoje, Medelline, 
Cali ir Barranąuilla.

Progreso kraštas
Iš patiektų davinių, manau, 

nesunku įžiūrėti, kad Kolumbi
ja yra progresuojantis kraštas
— taigi daugelio galimybių kraš 
tas. Šį mano teigimą galėtų pa
tvirtinti ir nuolat didėjantis atei 
vių skaičius: italų, prancūzų, vo
kiečių. Tačiau tenka turėti min
ty, kad čia įsikurti reikia apsuk į 
rūmo ir kapitalo. Lėtas lietuvis

1 ūkininkas-tremtinys, atvykęs 
čionai tik su plikomis rankomis
— dažnai neišlaiko visų įsikū
rimo sunkumų ir jieško būdui

Ja buvo papuoštas vienas ispaniš
kas kalėdinis leidinys Kolombijoje.

830,062 pesas importuotų žalia
vų. Kolumbijos pramonininkai 
yra susiorganizavę į ANDI (As- 
sociacion Nacional de Industria- 
les). Ši sąjunga turi didelį svorį 
krašto vidaus politikoje, finan
suose ir krašto ekonominiame 
gerbūvio kėlime.

VIII. Prekyba. 1954 m. kraš-
tas importavo 1,892,954 brutto 

ta (5500m),Ruiz (5400 m). Ug tonas už 1,679,447,917 pesas.
niakalniai: Purace (4970 m), 
Cumbal (4890), Chiles ir kt. Žy
miausia Kolumbijos upė yra Mag 
dalena (1530 km) su savo įtakų 
Cauca (1250 km). Pažymėtinos 
dar Arauca (1000 km), Meta 
(1060 km) — priklausančios O- 
rinok0 baseinui. Ir Amazonės 
baseino — Vaupės (1126 km), 
Apaporis (1200 km).

V. Žemės turtai. Kolumbijoje 
iškasama aukso (377,466 uncijų 
troy), sidabro (112,533 unc. t.), 
platinos (28,465 unc. t.). Be to, 
yra žymiausios pasaulyje sma
ragdų kasyklos. Metinė naftos 
produkcija 1954 m. buvo 39,980, 
516 statinių 42 gatonų talpos. 
Akmens anglies — 399,110 t., 
žemės druskos 172,420 t. Dar 
yra eksploatuojamos geležies, 
švino, mangano, sieros, žėručio, 
kvarco, marmoro, kalkių, gipso 
kasyklos.

VI. Žemės ūkis ir gyvulinin
kystė sudaro 52 procentus Ko-

Eksportavo 4,980,553 brutto to
nas už 1,642,842,516 pesas. Į 
šiuos davinius neįeina aukso eks 
portas, kurio 1954 m. buvo eks
portuota už 29,863,325 pesų 339, 
375 unc. troy.

Pagrindiniai eksporto produk 
tai yra kava, bananai, nafta ir 
kit. Kolumbijos prekybininkai 
taip pat yra susiorganizavę į

čių. Bet kiek pradžioje jiems 
teko vargti — tik jie patys gali 
papasakoti.

STEIN TEXTILE BENDROVE
dabar švenčia savo JUBILEJŲ. Pirkdami medžiagas da
bar Jūs gausite dar ir spesialią dovaną ir mokėsite žemas 
kainas už Jums reikalingas medžiagas.

ŠTAI PAVYZDYS KAINŲ:

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

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

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

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

_____ *
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
.“laces”, satiną, taffetą, “brocadee”, Shantung, irt. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., iy2 bloko | pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 3:30 vai. vak. 
Tel, MOnroe 6-8152

D3ES YO53R WILL
YOUR FAMILY?

Ar jūsii testamentas apsaugoja jūsų šeimą? Daugelis 
h-staincntų neapsaugoja — ir klaidos juose susekamos 
pervėlal. Jūsų tęstlimentas yra svarbus. Jis sutvarko 

viską, ką jūs gyvenime pasiekėte. Kad būtumėt tikri, 
kiid jis iMttarnaus jūsų numatytą tikslą (vykdant laikas 

nuo laiko jj iteržiūrėklte, ir pasitarkite su savo advo
katu apie reikalingus pakeitimus.
Paskirkite D rovė r s Trust and Savinas Bank’a savo 
lliectitor ir Trustee.

Yra lengva BENDRAUTI SU DROVERS

atDrovers Banks
47 th Street & Ashland Avenue YArds 7-7000

NUO 1883 M.

Thank You Chicago! ■ Especially You Wonderful 
LITHUANIANS For Buying So Many BUICKS From Us.

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

sff FRANK KISSEL atvan malė buick co.SEE 7IST & WESTERN AVEHUE

tojai ir dantų gydytojai čia ne
blogai verčasi. Teisininkai, li
teratai, muzikai, mokytojai — 
čia beveik neturi galimybių įsi
kurti iš savo profesinio darbo 
— daugumoje atvejų yra pri
versti keisti savo profesiją. 

Inžinieriai
Lietuviai inžinieriai čia yra be 

veik visi gerai įsikūrę ir turi 
neblogą vardą. Dalis jų dirba 
tarnautojais įvairiose įmonėse, 
uždirbdami 800-2000 ir daugiau 
nesu mėnesiui. Kita dalis ver
čiasi privačia praktika — savo 
nuosavose biznio ir technikos 
įstaigose. Beveik visi liet. in
žinieriai yra aktyviai įsijungę 
į visuomennię lietuvišką veiklą, 
eidami įvairias pareigas ben
druomenės ar šiaip organizaci
jose.

Kolumbiečiai inžinieriai gau
na išsimokslinimą vietiniuose 
universitetuose, kurių paminėti
ni Universidad Nacional, Uni- 
versidad de Antioquia, Univer
sidad Pontificia Bolivariana ir

Siųskite dovanas ank 

sti Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefonuo 

kitę. ar . parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

quijos geležinkelis 337 km. il
gio, sumaniai pravestas per vi
są eilę sunkiai įveikiamų gamtos 
kliūčių, savo technišku išpildy
mu ir gamtos vaizdais įdomes
nis ir už garsųjį Schwarzwalder 
Bahn, Vokietijoje. Visa eilė til
tų, viešų ir privačių pastatų, ke
lių '— atliktų grynai vietinėmis 
jėgomis verčia pripažinti kolum - 
biečių inžinierių sugebėjimus.

FLORIDA — FLORIDA
Atvažiavę j Floridą sustokite, 

Neptūno Viloje, pas p. šeštokus. 
Jie jums patars kur geriausia 
jums apsistoti arba apsigyventi. 
666 — 76th Avė., St. Petersburg 
Beach, Fla. Tel. 21-8204. <

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

•402 S. Palrfleld Avė., Chicago 2»
Tek HEmlock 4-R037

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

1 dol. 2ft et. vai. — prtvaėloa. 
(t-člas augš tas. durys po kairei, arti 
SS-člos gatvSs ir Calltornla Avė.)

SIUNTINIAI Į

LIETUVĄ
ir R U S I J Ą

Visi muitai iš anksto apmokami 
Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS ir VARTOTUS RŪBUS 
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
Tel.: WAbaah 2-9354 Mes turime tiesiogi

nę sutarti su Intuo- 
rist Maskvoje muo 
1947 metų.

Atliekame didelius Ir įtūžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino Stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav. 

2641 West 7lst Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

Pradčkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $16,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

Siuntiniai I LIETUVĄ per 3-4 savaites.
Siunčiame siuntinius Į LIETUVĄ bei kitus kraštus. mais

tą, avalinę, odą, teksilės medžiagas, muzikos instrumentus (aikor- 
deonus), kirpėjam reikmenis ir kitus dalykus. Siunčiame pigiau
siom kainom ir pristatome trumpu laiku.. Čia paduodame kai ku
rių kainas: kainos jau su muitu:

Vaistai:
Streptomycin 10 gr. $2.80; 
įsoniazid (rimifon) 1000 tabl. $7.00;
PAS granulate ’/2kg (500 graimų) $5.40;
Cortison 50 tabl. $9.50.
Prie vaistų galite prijungti ir kitus dalykus kaip maistą ir t.t., o 
persiuntimui ir licencijai pridėti dar $6.50.
Cukraus 22 svarai $6.45 plius $6.50 — Viso $12.95.
Taukai kiauliniai 22 sv. $17.10 plius $6.50 — Viso $23.60.

O R B I S
4414 South Roclnvell St, Chieagd 32, III. YA 7-2445

298 Bathiirst. St. Toronto 2B Ont., Canada, LM 4-2810
Užsakymus galima siųsti paštu prijungiant money order. Rašykite 
lietuviškai.
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Sones Tomarienes pasakos
M. VAITKUS, Peace Dale, R. I.

Perskaičiau tą gražiai išleis- du ir žarija — ir kas iš to išėjo, 
tąją 125 puslapių knygutę tik- j Visa tai papasakota gyva liau-
rai grožėdamasis bei gėrėdama
sis. Kodėl? Peržvelkime tas 14 
grakščių pasakaičių, kad suras 
tume tuos elementus, kurie su
daro aną įspūdį.

Autorė padalijus knygelę į dvi 
dalis: Gamtos vaikus ir Dan
gaus svečius, kiekvienai daliai 
paskyrus po septynis dalykė
lius. Pasakų vardas tinka labiau 
pirmajai daliai; antrosios dalies 
kūrinėlius gal geriau būtų pa
vadinti legendomis. Ne visi da
lykėliai yra pačios autorės iš 
šaknų sukurti: daugumas yra 
žinomų liaudies motyvų atkūri
mas. Bet visa yra taip suma
niai padaryta, jog vien džiaugies 
žmogus skaitydamas.

Tad pasinerkim į tą gražųjį 
pasakų ežerą.

Gamtos vaikai

1. Kniaukutis ir Kukutis. Tai 
— grakštutė eiliuota pasakaitė 
apie tai, kaip Laumės vaikas Ku 
kutis grįžta pas motutę, įsisė
dęs į šiaudinius ratus, apsiavęs 
stikliniais batais, o vežimėlį trau 
kia dvi pelytės, o katinėlis Kniau 
ka, prieky atsisėdęs, šilkiniu 
botagėliu jas varinėja. Jau to
kia, rodos, paprasta, o kaip ma
lonu skaityti, nes labai vaizdin
ga, gyva ir tokiu švelniu mote
rišku humoru nudažyta. Ir eilia
vimas dailus. Ir Stančikaitės vaiz 
delis ne menkesnis.

2. Pupos nuotykiai. Vėl grakš
tutis dalykėlis su lengvučiu hu
moru. Vaikams patiks. O ir seni 
pasigėrės: mat, labai įdomu,
kaip drauge keliavo pupa su šiau

dies kalba. Tik vieną-antrą da
lykėlį aš būčiau linkęs kitaip pa
sakyti : “Kitą kartą senovėje” 
— mums mažiems mūsų mamy
tės kitą kartą sakydavo be tos 
“senovės”; sakydavo “nuplump- 
sėjo žemėn”, ne “žemyn”; nesa
kydavo "žinojo būdą”, tik “pa
žinojo” (dar geriau — “buvo 
pažinę”); reikia nepamiršti, jog 
galima į pelenus pavirsti ir pe
lenais pavirsti!

3. Lengvatikiai, čia taip pat 
sumaniai pasakojama, kaip lapė 
apgavo lengvatikį strazdelį, o 
varna — ją pačią, ir kaip visi 
miško žvėrys iš laputės juokės. 
Ir mes beskaitydami nejučiomis 
nusišypsome. O vienkart pasi
gėrime autorės sugebėjimu pa
sakoti gyvai ir vaizdingai, gra
žia lietuvių kalba. Tik vieną čia 
kalbos dalyką norėčiau pastebėti 
su autore nesutinkamai: saky
čiau “įsitikrinti”, o ne “persi
tikrinti” (nebent pirmiau būčiau 
kuo nors įsitikrinęs, o paskiau 
ryžčiaus persitikrinti — pakeisti 
savo buv. įsitikrinimą). Beje, 
Stančikaitės vaizdelis šioj pasa
kaitėj irgi vykęs.

4. Vilkas apgavikas. Tai — 
saviškai atkurta plačiai pasauly 
žinoma pasaka, kaip vilkas, ap
simesdamas motute, bando ap
gauti (ir apgauna) naivius ma
žiukus ir kaip ožkelė-motutė nu
gali priešą ir atgauna vaikučius. 
Šią pasakėlę autorė atkūrė irgi 
eiliuotai, bet, nors ir sklandžiai, 
vistik ne taip gražiai išlaikė liau 
dinį pobūdį, kaip Kniaukuty su 
Kukučiu.

5. Zuikio lūpa — nuostabiai 
graži pasaka. Toks buvo mano 
įspūdis pirmąjį kartą perskai
čius. Dabar patikrinau — įspū
dis tas pat: toks tikras tas kiš
kelis, kur visų bijo, 0 jo niekas 
nebijąs, ir todėl jis toks nelai
mingas ir visiems skundžias, o 
tie jo bičiuliai girioj padarėliai 
irgi tokie gyvi, ir jų pasikalbė
jimai su kiškeliu tokie grakštūs, 
tokie vykę, o visa taip komiška,

»wlD.rn<» ATHI.ETE.S FOOT, ** ir skaitytojas gali nusijuok- 
stabdo džiovinimą odos Ir perplySlma t tl draug SU kiškiu, kai sis galų

STASYS ILGŪNAS• 
Roehesterio šokėjų grupės moky
tojai’,.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, 1957 liepos 20

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai aSdStl Ir naktimis 
miegoti nes Jų užalsenfijuslos žalždos 
nležejlmą tr skau'^Jima *enų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyea palengvina Juau skaudBJl 
ma Ir galBslte ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite Ja tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalins 
nležfijtma ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pažallna perSBJlma ligos

tarpplrSčlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančioa suskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo U- 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 11.26, Ir 18.60.
Pirkite valstlnBseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc., Oa- 
rv.ind. Ir Petrolt, Ml- 
cblgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D., 
6618 W. Eddy 8t_ Chicago 84, III,

ADOMAS VAITKEVIČIUS

Anglių ir Alyvos 
Pardavimas

Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

Vis gražių rečiau vartojamų žo
džių galima rasti.

7. Katino žegnonė. Eiliuota. 
Vėl šedevriukas su komizmo pa
dažu. Kokios dailios-mielos smul 
kmenos! Betgi ši pasakėlė tobu
lumo atžvilgiu neišlyginta. Nuo 
pusės truputį nesklandu. Esa
ma kalbos bei stiliaus riktu ir 
neaiškumų, pavyzdžiui: Lai ne
bandys (reikia “lai nebando”); 
Per langelį Murkis nėrė (r. pro 
langelį); Taip gailiai žvirblis 
Murkį prašo, graudena širdį jo

akmens; Stipresnė ir už kroko
dilą ten buvo katinų spalva; Tos 
dievkatės šventos vainiko — kil
nioji giminė kačių; pirmų pir
miau pietus sutratins, paskui — 
save praus ir žegnos. Beje, Stan 
čikaitės paveikslėlis tai pasakai 
irgi vykęs.

Dangaus svečiai

1. Kristaus dovanos, čia pa
sakojama, kaip Kristus su š. Pet 
ru kopūstus valgė pas vargdienį 
ir pas turtuolį, o kokį nelygų at
lyginimą gavo šeimininkai. Pa
sakaitė gera, net graudinga; tik 
būtų buvę geriau, jei autorė ne
būtų taip ryškiai pabraukusi mo 
ralinės išvados. Beje, to gabaliu 
ko kalba labai graži; tik čia, kaip 
ir pirmiau vieną kartą, autorė 
vartoja “nė joks”, nors lietu
viai sako “joks”

2. Alyvų darželis. Tas darželis 
rojuje, ir jo žiūrėti Dievo Moti
na buvo nuleidusi gražuolei Ma
rytei, norėdama ją išbandyti. Ši 
neišturėjo ir žiūrėjo, o paskui, 
Marijos klausiama, gynės nežiū
rėjusi ir už tat pateko į didelį 
pavojų, kol nusikratė melu bei

(Nukelta į 6 psl.)

PARDAVIMAS IR TAISYMASJ. G. TELEVISION CO.

1958 iii. TV, rudio, pa t (‘tonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionarias —

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien Iki 6 vai., plrmad. Ir ketv. Iki # vai. Sekm. uždaryta

PERK RAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau

K. E I D U 11
2315 W. 9I»t St., Chicago, III. 

k Tel. PRescott 9-2781

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINOS
2556 WEST 471h STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pletkiewicz, prez.; E. K. Pietldewica, setu*. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendu*, keičiame čekius. Parduodame Ir perkalu 

vabl)lė« Ihiiiub. I'aupytojanui patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami -užskaita šiandien. Apdrausta Iki 810,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
antr. ir penk. 9 iki 5; treė. uždaryta, o nuo » iki vidurdienio

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS (JUS. sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

•y. - v. TV- 8IC^4

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka /vairius 
perkraustymus bei pervežimus 
'š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą' tti mkiu* -lieu Dranga'

gale suranda padarų, kur net jo 
išsigando, ir dėl to taip ima kva
totis, jog net jam lūpos per
plyšta.

6. Mieliausioji ožkelė. Žvelgiu 
į savo pastabų sąsiuvinėlį, o ten 
pastaba: “Ir vėl šedevriukas!” 
Dabar patikrinau — ir vėl tas 
pat įspūdis. Tie įvairūs įdomūs 
išdykėlės ožkytės tokie juokin
gi nuotykiai! Vaikučiai, mažieji 
ir didelieji, negalės atsigėrėti. 
Ir kokia gyva lietuviška kalba.

f

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMTJll 
PRISTATOM
Visokių Rūšiui 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS IJTWINAS. Prea.
3039 So. Nalsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Priataty

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atldara kasdien ano
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienaia iki 3 vai. vakaro

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA
RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-GONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, UI.

TOwnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

m°VatnC

Ffk 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVE

4038 Archer Avalu* Tai. la3-67t» 
AUGUST SALDUKAS Pratisam*

:^i

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 

PEI I« A. KAI IKIMH, \KM.IK HKKTIIL.IH, Na.

ROOSEVELT FURNITURE Co 
2310 W. Roosevelt Road Teiti. SEeley 3-41II

Krautuve atidaryt* aekmadtanlata nuo 11 Iki 4:00.

J?

"'k‘ .»■■A
<5- . „ v.

JOM PAKEL, SR., Pres/Jenl

A11T
/(£/ o r youR x
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SPECIAL for July ... Savings placed by tbe 15th of the Month 
will eorn a full monlh's Dividend.

JULY 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 mus 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 (morgičių) 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 
taupytojams buvo išmokėti augšti dividendai.

CHICAGO SAVIKGS

Be to, mūsų taupytojai gauna dąr daug jvainų 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, liepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki 1 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 comjitioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Reikalui 
esant paskambinkite.
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. Apie sielos ir kūno santykius
J. (JORIS, Los Angeles, Calif.

Mūsų emocionalinis bei psi
chinis gyvenimas daro įtaką mū 
sų fiziologiniams kū įo proce
sams. Šv. Rašto posakis “Žmo
gus gyvena ne vien duona’’ tin
ka ne vien moralei. Net ir ge
riausiai subalansuotas maisto 
racionas gali būti blogai orga
nizmo pasisavintas, jei žmogus 
jaučiasi savo dieta nepatenkin
tas. Žinomas rusų fiziologas Pav 
lovas ir amerikiečių William 
Beaumont eksperimentais įrodė, 
kad virškinimas yra geresnis 
tada, kai valgytojas yra malo
niai nusiteikęs, ir virškinimas 
yra blogas, kai valgytojas yra 
nemalonių emocijų-baimės, pasi
bjaurėjimo, pykčio, rūpesčio ar 
skausmo — smaugiamas. Los 
Angeles miesto kolegijos psi
chologas dr. Walter C. Varnum 
savo “College Psychology” (184 
pusi.) sako: “Posakis, kad nuo
latiniai biznio rūpesčiai gali su
kelti žaizdas (uleers) skilvyje, 
nėra kalbos figūra. Toks pat 
emocijų ekscesas, kuris sukelia 
chronišką nuovargį, gali sukelti 
įvairius sutrikimus, pradedant 
augštu kraujo spaudimu ir ner
višku nevirškinimu ir baigiant 
nemiga ir bendru liguistu jaut
rumu (irritability)”.
Psichologas pergyvena kacetą

Dr. Viktor E. Frankl, šiuo me 
tu Vienos universiteto psichiat
rijos profesorius, yra b uvęs tri

jose Hitlerio koncentracijos sto
vyklose per 2 metus. Pasibaigusi 
karui, jis išleido rimtą knygą 
"Ein Psychologe erlebt das 
KZ”. Jo, kaip gydytojo-psichiat- 
ro, patyrimai kacetuose yra itin 
įdomūs. Kiekvienas kalinys, at
vykęs į Ausschwitzo kacetą, bu
vo ištiktas baisaus šoko, baisiai 
sukrėstas; šis psichiškas sukrė
timas truko visą kalinimo laiką, 
nes kiekvienas kalinys kasdien 
matydavo, kai dalis jo draugų 
buvo žudoma gazo kamerose ir 
sudeginama krematoriume. Šis 
šokas silpnino kalinių mirties 
baimę ir tuo būdu sulaikydavo 
juos nuo nusižudymų. Savisau
gos instinktas stovėjo jų emoci
nio gyvenimo centre. Įdomu, kad 
sukrėstas emocijų gyvenimas 
savotiškai stiprino kalinių orga
nizmo atsparumą kaikurioms li
goms, pvz. kalinių rankos ir ko- 
joą paprastai būdavo sužeistos 
prie sunkių žemės kasimo dar
bų ir žaizdos neaptvarstytos, ta
čiau dėl to nė vienas kalinys 
negavo kraujo užkrėtimo, teta- 
nus ar nešvarių žaizdų pūliavi- 
mo, — tik kai nešvarios žaizdos 
buvo šalčio paliestos, jos pradė
davo pūliuoti; taigi, ne nešva
rumai, o stiprus šaltis sukeldavo 
žaizdų pūliavimą.

Kacetų kaliniai galėjo ilgą lai
ką išgyventi be miego, tačiau 
jų nervų sistema nepalūždavo —

Siunčiame pinigus 1 
LIETUVA 

ir visas kitas šalis.

Turime tiesioginį ryšį te
legramų ar oro paštu.

Pristatymas pilnai garan 
tuotas, ir jums persiunčia
me kvitą su asmens pa 
rašų.

Dėl pilnesnių informacijų 
rašykite arba telefuonuo 
kitę — Foreign Depart 
ment FRANKUN 2-4100

AMALGAMATEC TRUST 
& SAVINGS BANK 

III So. Dearborn Street
Chicago, Illinois

1957 M.

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

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

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIGIN1MU

Instaliacija ir garantijos veltui

T£L£VISIOn
įšale s - Service)

sa» Ini. A. SEMfiNAS
3321 S. Halsted — Cldffslde 4-KAA5 
atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais 9—9

SOPH |E BARČUS
RADIO PROGRAMA

Ifi WGEP stoties — Banga 1891 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAI).

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 Iki 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:30—0:30 v. r. 15 stoties 
VVOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, IU. HEmlock 4-2418

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi tr reguliuojami (tone op) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamas duslintuvus {dedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ......................... $8.25Marcery 49-51 .................. $8.95
Ohev. Ali 1987-53 .......... 8.25 Olds, fi cyl. 41-50 ............ 8.20
Chevrolet 54-55 ................ 9.95Piymouth 42-56 ................. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ............ 9.91 Pontiae 87-54 ..................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ............ 9.95 Buick 37-52 .......................... 12.00

Ir taip pat čia neifivardintiem? 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 6-9136t -i

MULTIPLE SCLEROSIS?
Multlple aclerotila pasireiškia ne

tvarkingu raumenų veikimu. Pa
sveikimas priklauso nuo atgaivini
mo nervinių centrų—tik tada nor
mai fis kūno procesai gali vėl har
moningai veikti. Chlropraktikal 
stengiasi tą pasiekti — yra Jau tu
rėjusi sėkmės savo gydymo būdais 
padėti daugeliui sergančių mul
tlple scierosls, duodama Jiems 
šviesesnės ateities vilt) gyvenime.

Tyrinėjimui Spears Hospitai pa
gerino šios žalingos Ilgos Chlro- 
praktin) gydymą. Matykite Jūsų 
vietinį chlropraktą ir rašykite dėl 
nemokamos literatūros apie M.3 
bej kitas problematlnes ligas. 
Dept. L-106, Denver 20 Colorado
SPEARS CHIROPRACTIC 

IIOSPITAL

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ČIURLIONIO ANSAMBLIO ŠOKĖJAI

Pirmoje eilėje: Šokių grupė? seniūnas H. Johansonas, moikyt. M. Aukštuolis, ansamblio vado
vas A. Mikulskis, mokyt. A. Raulinaitienė, ans. pirm. J. Nasvytis, akordeonistai — R. Babickas 
ir E. Žilionis. Kiti — šokėjai.

jie nepasidarydavo pat&logiškai 
jautrūs. Kaliniai neturėjo gali
mybės dantų valyti, tačiau jų 
dantys ir smegenys buvo geres
nėje padėtyje negu jų normalia
me gyvenimo laikotarpyje. Kali
niams trūko vitaminų jų skur
džiame maisto racione (apie 
1,000 kalorijų dienai), tačiau nė 
vienas nesirgo avitaminoze. Dr. 
V. Frankl mano, kad nepaprasti 
vargai ir trūkumai gali žmogaus 
organizme išplėsti nepaprastą 
dvasinį atsparumą bei jėgą; ir 
toji dvasios jėga (Trotzmacht 
dės Geistes) daro neįprastos įta
kos fiziologiniams kalinio orga
nizmo procesams.

Dr. Frankl surado naujus fak 
tus kacetų ir karo belaisvių sto
vyklų gyvenime, kurie nesideri
na su moderniškos medicinos te
zėmis; tad jis mano atidengęs 
dvasinės rezistencijos galią, ku
rią jis vadina “Trotzmacht dės 
Geistes” (dvasios pasipriešinimo 
galia). Ši galia gali išlaikyti žmo 
gaus dvasią laisvą net ir nežmo

niškai sunkiose ir baisiose sąly
gose. Einant psichoanalizės tė
vo & Freudo teorija, tektų ti
kėti, kad didelis išbadėjimas nai 
kiną s žmogu je dvasią ir darąs 
jį visai gyvulišką; jei pvz. įvai
raus išsilavinimo ir įvairių pro
fesijų miniai neduoti valgyti 2-3 
savaites ir po to staigiai pašauk 
si prie maistu apkrautų stalų, 
tad visi be jokio individualaus 
skirtumo, gyvuliškai pulsią prie 
maisto. >

Dr. V. Frankl kacetuose pašte 
bėjo, kad ir badas toli gražu ne
sunaikina žmonių individualu
mo, jų asmeniškumo ir nepada
ro jų neprotingais ir nelaisvais 
gyvuliais, ypač tų, kurie turi gy
vą tikėjimą į Dievą ar kurie yra 
laisvėje palikę savo mylimus as
menis.

Kacetuose nebuvo retas atsi
tikimas, kad alkanas kalinys da
lina si mažu savo duonos gabalė
liu su savo draugu, kuris buvo 
silpnesnis už jį. Frankl pasako
ja, kad viename kaceto bloke

įvyko nusikaltimas — vienas ka
linys pasivogė keliolika bulvių iš 
sandėlio, už ką jam greeė pa
korimas. Kaceto administracija 

j paskelbė, kad visas blokas se- 
i kančią dieną be jokio maisto 
turės dirbti, jei neišduos nusi-1 
kaltelio. Administracija savo žo- 

! dį ištesėjo — išbadėjusiems ka
liniams nedavė net skystos sriu
bos, bet kaliniai nusikaltėlio ne
išdavė pakorimui. Tai galėjo pa
daryti išbadėję žmonės, bet to 
negalėtų padaryti jokia gyvulių 
grupė. “Trotzmacht dės Geis
tes” turi tik žmogus.

(Nukelta į 6 psl.)

IS ARTI IR POLI BAuDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja® specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda Pigus ir sąžiningas 
uatarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 VV. t!7th PI., Chicago,

III. WAIbrook 5-8063

SKOLINK IR TAUPYK
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDĘRAL 
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.

* v

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

FEDERAL —

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 Federal 
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 MACKIEWICH, JR., Vice-President

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.

Standard Federal Savings

Į®
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacramento) 

PHONEs Vlrginia 7-1141

ANTANAS IVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

SKIP’S 1eelrfv,ce 

Liųuor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8207
LIEPOS-JULY 18, 19 ir 20 d

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09 

$4.98MARTELI. THREE STAR COGNAC Fifth

CHOICE OF TW0 IMPORTED 10 Yr. Old 
IMPORTED BRANDIES Fifth $3 g g

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

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet Fifth $-|39

SCHENLEY LONDON DRY GIN
FULL QUART Quart $3-33

VODKA, 80 Proof Quart $3.39
HEILMAN’S OLD STYLE BEER

Case of 24 — 12 oz. bottles Case $3.49
SCHLITZ, PABST, MILLER, HEILAI ANS

HAMMS. Case of 24 cans Case $4.09
WHITE HORSE OR AMBASSADOR 

SCOTCH WHISKEY Fifth $4.49

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namg Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.,_______________Chicago 32, IU.

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

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

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

KfIŠ TOLI IR ARTI 
. NAUJI motu TAUKAI-NAUJAUSI KBAUSTM) fAANKM 

NJBų HKTtf PAUrNINIAS-PISUS !A SĄŽININGAS AASAANAVAfAt

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

Jau laikas užeiti į ...

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

INSURED

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and SupdTvised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Vlrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS
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Tamarienes pasakos

t /• t kelta i 1 iri >

puikybe. Ta legenda sklan Šiai 
P"pasak >ta ir daro mielą įspū
di T \ padaryčiau keletą smul
kiu pastabų dėl kalbos dalykų 
(nors šiaip ir čia autorės kalba 
graži, apskritai imant): jinai jo 
paklausė, ko ta'p verki (reikė
tų jinai ji rakinusi): pamatė; 
baltai pasirė ’žius:ą moteriškę 
(reikėtų apsitaisiusia ar apsivil
kusią, ar apsidariusią); apie tai { 
nesirūpink (reik — tuo nesirū-1 
pink); dangiškuosius sodus 
(reik — dangaus sodus); pra
šau tavęs, neik (reik prašau 
tave, neik); vedė už žmoną (ne
reikia to už žmorą, užtenka ve
dė) ; žydėjo violetiniai (tas iniai 
neleistinas: verčiau — “žibuok- 
liškai). Gražus čia Stančikaitės 
paveikslėlis.

3. Saulytės kasos, atseit, to
kios mergytės, kur turėjo auk
so kasas bei širdelę ir kuriai Die 
vulis už tai gausiai atlygino. Ta

MUZ. ANT. SKRIDULIS 
Šokių festivaly dirigavęs Jungt. 
moksleivių chorą.

DmblKAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, HJJCNOffi

kad psichoanalizė JAV sudarąs tą. Jo vyskupas kardinolas Sic 
kažkokį masi ų sąjūdį, kuris su p'nac paved. ste bj.ioti me
3avot:jkos rū.čies religiškų pap- uiciną ir Ino 
rastumu ir tik s pasąmonyje su- torai; > 3 
radęs v sų žmogaus veiksmų čiayrebo I •n :• 
versmę. ; Tito re .imas

i

Šeštadienis, 1957 liepos 20

Nauja Pearl Buck knyga 1 j* nežinojo. Pamažu ji supranta, l mi. Tas viskas yra talentingai 
Nobelio premiją laimėjusi a- kodėl jos vyras pasirinko pasi- apipavidalinta gabios plunksnos, 

rengti.; pas- mer.kielė rašytoja Pearl Buck, likti komunistinėj Kinijoje. Iš- ir veikalas kritikų šiltai sutin- 
1 Jv :.:i autorė plačiai skaitomus knygos kyla problemos ir su jos sūnų-Į karnas.

"The Good Earįh”, davė naują j - --- .. —U • V

a* ė kardinolo veikalą 
I U 1 ' • d.'. t'->C '

“Letter Irom Peking”
S. Frsed savo pokalbyje su pianą: kun. ir 1 'v,e; | u :lcuo The John Day Co., New ,

šveicarų psichiatru Binsvvanger' Ftefan Kūkalį; a‘..si.!?rė Vokie-i vOik, pusi. 252, kaina $3.75).! 
yra parakęs: "Juk žmonija ži- tijoj ir isteig7 sr.natoriją, kurio-1 Veikalo pasakojimas pradeu'a- 
nojo, kad ji turi dvasią; aš no-! 3e nauju metodu jau yra pa?,y- mas 1&50 metais, kada jau buvo 
rėjau jai parodyti, kad ji ir in-ldyta keli šimtai rimt i ligonių. 1 praaiįnkę pakeri metai, kaip pa 
Hinktus turi”, iš tiesų žmonija j;s praktikuoja ir kunigo, ir gy-’šakoto ja Elzbieta pabėgo iš Pe- 
ir ik? Freudo teorijos paskelbi-1 pytojo, ir psichoterapisto profe- Ringo su savo sūnumi, kad Virgi 
mo ž’.iioio. kad turi instinktus. ir į jo "visumos terapiją 'j nijoje išlauktų kada sužlugs oku
būtų tikslingiau XX amžiaus ' eina medicina su va stais, psi- pači us komunistų režimas Ki- 
^mojui parodyti, kad jis ne tik hoanalize, d'eta ir teologija, nijoje. Jos vyras, vadovaująs

Amerlca’a Handlest Refrlgaratof* 

SHEČR LOOK STYLED to glvo your

kitehan that "Bullt-ln" Look.

„FRIGIDAIRE

I

Apie sielos ir kūno
santykius

(Atkelta iš 5 pusi.3
Freudo kritika

Toliau Frankl pastebėjo, kad
mergytė autorės (o ir dailinin- freudistinė sapnų teorija kace- 
kės Stančikaitės) labai maloniai tuose neturėjo jokio realaus pa- 
pavaizduota, tik gal kiek per- grindo — visų kalinių seksuali- 
daug tų pagiriamųjų epitetų. Pa nįs gyvenimas buvo išorinių ap
sakėte visai simpatinga. Kaip iįnkybių nutrauktas, tačiau nie- 
blusinėtojas, nurodysiu į vieną kas įa jų neturėjo seksualinių 
posakėlį: “ne taip senas, kaip sapnų; jei kaliniai sapnuodavo, 
nelaimingas” — ar nebūtų ge- tai dažniausiai geresnį maistą, 
riau pasakius; ne toks senas,! bet neturėjo gašlių sapnų.
koks nelaimingas ?

4. Gandro vargai — būtent, 
kaip Dievulis pavedė gandrui 
nunešt ir paskandint jūroj mai
šą, kur buvo sukimšęs visokius 
šliužus bei vabzdžius, o įsakęs 
gandrui nežiūrėt, kas ten. Gan
dras kur tau ištvers — pažiūrė
jo! Ir patys pasižiūrėkit, kas iš 
to išėjo! Kūrinėlis neblogas. Įdo
mus antropomorfizmas. Žodin
ga. Stančikaitės iliustracija ne
bloga .

5. Voras ir skruzdėlė — kodėl 
voras kuprotas, o skruzdėlė per- 
trūkusi. Dalykėlis neblogas. O 
bluselių tik vieną sučiupęs paro
dysiu: “Žinau aš jį”. Man ro
dos, reikia sakyti: Palįstu aš jį.

6. Varlių karalius gražumė
liais mirgėte mirga. Reiktų vi-

instinktus turi, bet ir dvasią — nors f-s sako, ka ’ Ii ’.ą nėra nei 
laisvę ir atsakomybę. Vokiečių katalikiška nei protestantiška, 
psichiatro Viktor von Gebsattel 0 žmogiška; tad ir jo sana- 
pastebėtas faktas, kad Vakarų torija yra atviras visų tikėjimų 
žmonija nusigręžė nuo sielova-; pacientams.
dos ir pakrypo į psichiatriją, a-! 
naiptol nerodo, kad dėl to ji bū-’ 
tų pasidariusi psichiškai svei
kesnė.

Krikščionybe ir gyvuliai

asmuo urliversitete, pasiliko Ki
nijoje. Vyro laiškas ir gyveni
mas vyro tėviškėje atskleidžia 
eilę aplinkybių apie vyrą, kurio

Frank griežtai neigia seksualu
mo sublimaciją, S. Freudo libi
do teoriją, kuri yra pastatyta 
ant žmogaus sielos falsifikaci
jos. Freudistinė “malonumų va
lia” ("Wille zur Lust”) atsiran
da tik tada, kada žmogus neturi 
savo gyvenimui tinkamo bei pri
deramo tikslo; tik egzistenciali- 
nėj tuštumoj seksualinis libido 
nenormaliai auga ir bujoja. “Psi 
choanalizė yra tikėjimas, kuris 
tiki, kad jis esąs mokslas”, sa
ko V. Frankl. Ir amerikietis psi
chiatras Freyhan neseniai rašė,

CK><>O<XXXX><><>{>O<XX><><><XXXK><>O-O 
Nauja mostis ir tabletės atnaujina 

viltį kenčiantiems nuo

ARTHRITIS - RHEUMATISM
ši nauja kombinacija, AMERPOIj, 

skubiai palengvina sąnariu uždegi
mo sukelta skausmą, paraudima ir 
sumažina skaudančių raumenų suti
nimą, kurj sukelia arthrins ir rheu-

są pasaką Čia atspausdinti, kad matismas. Mostis: Skubiam paleng- 
....... . j I vinimui reikia įtrinti ryte ir vakare. |

Skaitytojui JUOS visus parody- j Tabletės: Ilgesniam paiengvinimui į 
tume. Jau pat pirmajame pus- tabletes 3 kart i diena po
lapy kokia prašmatni varlių gy- Mostis. 98c; Tabletės. $3.50 pas 
venimo filosofija: -------- — . n68p.
geliu pasidžiauk, o pasidžiaugęs! shimkus, 3301 s. Haisted

Gražiu dru- ! vaistinink% arba šiuose vaisti

101 i 
2 Mi 
*125Pullman’s, 11254 S. Michigan 

Kartanas, 2458 W. 69th 
Glidewell's, 3557 W. 63rd 
Biestek, 3000 So. 52nd,
Sikytas, 2635 W. 51st 
Lewicki’s, 5558 S. Pulaski 
Kopec, 5109 W. Fullerton 
Rakus, 3201 S. Haisted 
Arba rašykite tiesiog j 

AMIMPOIj, 957 X. Ashland Avė.. 
Chicago 22, Iii.

OOOvOOOOOO''jOOOOOOOOOOOO<XK

Cicero

TERRYS PLV.MBING HEATING
• Skubus patarnavimas visiems 

Apšildymo ir kanalizacijos patai
symas.
• Nemokamas planavimas ir apskai
čiavimas.

suvalgyk; polkutę muzikantui 
žiogui bečirškiant pasišok, o be
šokdamas praalkęs patį muzikan 
tą sukrimsk. Dangus, ne gyve
nimas! — O pasiskaitytumėt 
varlių pasikalbėjimą antrajam 
puslapy! Kaip tinka varlėms gud 
ragalvėms: Neturim jokių augš- 
tesnių idealų... Na, sakysim, pa
sikalbėtume apie politiką. Bet... 
jokios politikos ir su žaltvyksle 
nerasi! — O toliau, kaip cha- Į 
rakteringai varlės gretinas prie
rąsto — karaliaus! Kaip puikiai • Joks fiarbaH nel Pf r didelis nei . 7 ...... r I Per mažas.JOS ima jį niekinti! Koks gyvas I • Darbas garantuotas kainos, ku- 

varlių burnojimas prieš gandrą,! Haisted st.
o Vėliau — jam pataikavimas!
Ta pasaka vaikams tiesiog še
devras. Betgi kaip čia kritikas 
nepadarytum ir priekaištų? —
Gal kiek perdaug moderniųjų 
žodžių. Betgi įdomių lietuviškų 
žodžių užtat visa virtinė, saky
sim, gun'ksoti, liuoksėti, parkliuk 
sėti. Tik jau “išmislų” reikėtų 
vengti, o jų vietoj vartoti išmo
nes, pramones, prasimanymus 
ar ką.

AMERAS
aho suppues

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

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

3314 W. 63rd Street 
PRospect 6-89987. Saulės vestuvės — pasku

tinė rinkinio pasaka, davusi vi
sai knygai vardą. Ir iš tikrųjų, 
ji knygai gėdos nedaro. Tą pa
saką ir antrą kartą perskaičiau Haisted St. W< 8-5574
pasigrožėdamas: tokia jos kalba 
tiksli, tokie charakteriai šmaikš 
tūs, tokia subtili ironija. Kaip 
nuostabiai varlė lygina savo bal
są su lakštingalos! Kaip karališ
kai varlės kritikuoja mėnulį! Ir 
Vėl apie Stančikaitę; jos iliustra 
cija — ruošimasis vestuvėms — 
tkrai gražus. Bet... autorei pa
tarčiau nebevartoti su laiku, o 
vien ilgainiui, o vietoj mergva
karis tęsis tris naktis, sakyti 
truks tris naktis. Bet tas prie- 
kaištėlis nė kiek nesumažina ma
no pasigėrėjimo tos pasakos kal
ba bei stilium.

RULLMAN ANIMAL 
HOSPITAL

Visumos terapija
Freudistinė psichoanalizė Eu

ropoje yra nustojusi autoriteto; 
pastaruoju metu ten labiau in- 
teresuojamasi Franklio logote- 
rapija ir jo egzistencine anali
ze. Pastaruoju laiku pradėjo po- 
pularėti kun. gydytojo Stefan 
Kukaljos sanatorija Muencheno 
miesto pakraštyje. Kukalja sa
vo gydymo metodą vadina 
“Ganzheitstherapie” (“visumos 
terapija”); šitos terapijos es
mę sudaro harmonijos atstaty
mas tarp paciento kūno ir sielos. 
Kun. gyd. Kukalja yra Jugosla
vijos politinis emigrantas. Jis 
yra baigęs teologiją ir mediciną 
ir, be to, turi dvigubą doktora-

oooooooooooooooooooooooooo 
Pakeiskite senus mediniais rė

mais sietelius į MODERN. ALUMI-
NUM SIETELIUS. Nesurūdys nei ne- 
iškryps. Niekuomet nereikia dažyti. 
Galima gauti pusės arba pilno lango 
dydžio. Skambinti MAnsfleld 6-0486 
nemokamiems apskaičiavimams.

ECOMiMY SASH & SCREEN 
722 N. Cicero Avė. 

<XHX><><K><XXX>0<><X><«Xz(>0()0(><>00

Ką tik Anglijoje išėjo įdomi j 
knyga, antrašte — “The Status 
of Animals in the Christians 
Religion”. Kiekvienas knygos 
puslapis yra iliustruotas Fou- 
gasse piešiniais. Knyga įdomi, 
rekomenduojanti nepamiršti ir 
žvėrelių, kurie yra taipgi Dievo 
kūriniai.

IMMEDIATE

DELIVERY

PETROLEUM CARBON

Coal & Fuel Oil
VANDER WAGEN BROS. 

_ 4552 W. 63rd St.
POrtsmouth 7-8020

FRONCZAK’S HARDWARE 
2606 W. 47 St., VI 7-3138

Pilnas pasirinkimas įvairių 
snalvų ELLIOTTS PAINTS. 
Elektriniai ir kanalizacijos reik
menys bei motoriniai įrankiai. 
Atvykite ir įsitikinkite.

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii 

Mes parduome medžiagas, 
kurios vertingos 

LIETUVOJE!
Kadangi dabar daug mui

to už senus rūbus kaip už 
naujus, mes patariame siųs
ti daugiausiai medžiagų lie
kanas, už kurias yra žemas 
muitas

Turime visokių medžia
gų liekanų: eilutėms, sukne 
lems, paltams, sijonams it 
kit. apsirengimui.
Atnešę šį skelbimą iš "Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
gausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Teiel. HUmboldt 6-3353
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII

DR. JUOZAS LEKECKAN 
Uomplete Vctcrtnary Service 

• Boarilirig, • Itidliing. • Grooming 
• Trimmlng

Office tioum: Daily 9 A. M. to 8:39 | 
P. M. Thurs.: 9 A. M. ta 12 Noon 
and 6—8:30 P. M. Haturdays: 9 A.M. 
to 5:30 P. M.

Chleagos švariausias ir mod r- 
aiškiausias Plkn.ku Daržas — 

BUČO D z B2A 8
WILL0W WEST <NN ANO 

PICUC GBOVE
83rd and Willow Springs Road.

Willow Springs, Illinois

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR Į KITAS 
EUROPOS ŠALIS

Mes esame vienintelė agentūra kuri gali siųsti 20 svarų 
nett/> 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 Street Tet. LAwndale 1-2542

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
4 ei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilio* 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų;
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPAN1 
AMERICAN BONDING COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY>
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY

RELTANCE INSURANCE COMPANY 
ITNIVERSAL INSURANCE COMPANY

VVKSTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
VVESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

O’MAIIEV and MtKAV, Ine.
Z22 W. Adams St. Ruoni 8(M)

telefonas GJLntrai b-.32«W»
\_______

RKPRIOBRATOR

Uod.l J-1044T

COMPARI-YOU CANT MATCH 
THIS BUY ANYWHIIU

• Super Freezar Chart—dores frona 
foods tafaly

• Super Storage Door hat 5 remov- 
able ihelve.

• Glide-Out Rorcelaln-Enameled 
Hydrator—full-width

• 3 All-Aluminum Removable 
Shelvei—f ull-width

e Butter Compartment
e 3 Ouickube Ice Tray.
• New Safety-Seal Door

Net a lašt year's mod ei— 
not a įtripped "epecial"— 
būt a full-feature, brand- 
new '57 regular Frigidairiį 
Refrigeratorl

ŠĮ PUIKŲ “FRIGIDAIRE” 
ŠALDYTUVA NUPERKATE 

TIK UŽ

s 199 35
nes už jūsų seną šaldytuvą 

atskaito $80.00!

f

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
worsted (Sharskjn) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik ........................

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
vardo

MEDŽIAGA 
Specialiai tik

SKELBIAME

Liepos Mėn. išpardavimą
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą ,

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar 
už jardą tik......... S5.50

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą 
tik ............................. S*| ,00

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELĖS AUTOMOBI- 
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVĖ PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFANDS TEXTILE 
COMPANY

Telefonai: MOnroe 6-1210 
SEeley 3-8806

1210 So. Union Avė.
VERTINGOM NEMOKAMOS DOVANOS 

I -A KIEKVIENA PIRKINI

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

ARBET’S, INC-
FURNITURE AND APPLIARCES STORE

2442 W. 47th Str. Chicago 32, Illinois 
Tel. - VIrginia 7-0700

Sr

-P

VAISTAI LIETUVON!
IR I KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS 

SERO MICINAS

LARGACTILIS
SERPAS1LIS

VITAMINAS BĮ 2 
CYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

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

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

J

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

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

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR . 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

jHldčdaml Juozo Spaičlo aluminiajus “Storiu 
Wlndows” langus. Juos turint nerčlkčs rūpintis 
kiekviena pavasar) ir rudenį langų Iftčmlmu Ir 
sietelių sudč.1imu‘. J. Spaičlo aiumlnijaus “Storm 
Windows” laikys tiek ilRai, kiek Jūsų namas sto- 
vfis. Pasaukite mus dar Šiandien ir mes pada
rysimo Jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite įsigyti visų rOSių 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
32.50 So. llalsU'd St. Tel. Vlctory 2-6172
Galite skambinti kasdien arba atvykti | niflsų 
(staigų nuo 9 vai. iki fi vai. vak. Plrtnad. Ir ket- 
virtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIŠMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, fll. Telef. LAfayette 3-3085

Gamina: juostas takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.

OOOOOOOOOOOOOOOOO 00000000000000<XX>00000000<XX><XXXXXX)

K G A S11N A S
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymu*
Iš (vairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimai. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSHFIELD AYEHUE
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329

00<XKX9000000000000000<XHXXXXXHXXXXXKH900000000000000<XVisiiiAuilokitc Draugo" Classificd skyriumi
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šeštadienis, 1957 liepos 20

JEI TIK BALDŲ REIK,

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

žem'eussos ka’nos Chrca^oįe. Išsimokėjimui iki 3 m.
Air conditioncr, Emerson, Adinira/, llot Point,

UestingliotiM* ir kiti t .......................... $149.00
8 cnb. pėdų šaldytuvai, Erigidaire, Admiral, VVesting-

huuM;. Morge ......................... ........................ $159.00
Virimui gesiniai porcelano pečiai . . . . .......... $ 89.00
Skalbimo mašinos geriausia firmų . .. . ..................... $ 89^00
Autmnatiskių skalbimo mašinos.........  ..........................$189J0
Gesintai 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, o to man,

2 pagalvėlės) kitur pardundama po 150.00 dolerių
pas mane tik ..................................................... J g g Q Q

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 parduodami p<. $59.00 dabar tik.............. J 39 00
9x12 kilimai vertės $99.00, pas mane tik . .. ............$ 69.00

RADIJO IR TELEVIZIJOS
17 inchų televizijos $149.00 vertės tik ......................... J 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 pirksite že- 
miausiomi kainom C'hieagoje.

Perkant baldus, nežiūrint kurioj Chieagcis 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.

Pasinaudokite "Draugo" ūassified skyriumi.

H IFREE 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 j jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda
mi naują. Tai praktiška dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

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 
tik tokis, kurio Jūs 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.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ŠOKĖJŲ GRUPE PHILADELPHIJOJE, PA.

V Telšių “Masčio” fabrike vei 
kiąs scenos mėgėjų ratelis pas- 

! tatė A. Liobytės 5 v. muzikinę 
▼ Okupuotos Lietuvos skai- do, kad Gadunavo biblioteka daž i pasaką “Kupriukas muzikan-
rbtaao naj metu būna uždaryta. tas>> Dekoracijos _  Duoplio.

Eilė mūsų laikraščio skaityto- Vaidino inž. Giedraitis, Atkočiū- 
jų neigiamai atsiliepia apie “Tau nįenė. H. Žemaitis, Daugėlienė, 
salo” kolūkio klubą-skaityklą. Monstavičius, St. Perkauskaitė, 
Ši kultūrinė įstaiga lankytojų st čečkauskas, Skrodenis, ir kt.

Žinios iš okup. Lietuvos

tykiose. “Komunizmo Aušra 
Lietuvos kom. part. Telšių rajo
no komiteto ir rajono deputatų 
tarybos organas, nr. 60 rašo:

“Mūsų laikraščio skaitytojas 
A. Raželis iš “Juodėnų” kolūkio 
savo laiške, pavadintame “Ką 
veikia klubas-skaitykla ?” nuro
do, kad “Juodėnų” kolūkio I bri
gados klube-skaitykloje, kur ve
dėjos pareigas eina drg. Jucevi
čienė, visiškai neorganizuojama 
meninė saviveikla, sienlaikraštis 
leidžiamas nereguliariai ir jame 
neiškeliami pasitaikantieji trū
kumai. Autorius rašo: “Drg. Ju
cevičienė matomai nori nieko ne 
dirbti, bet gauti atlyginimą”.

Kitame laiške drg. Bukauskas 
rašo: “Duseikių durpyno biblio
tekos vedėjas drg. Dvarvytis ne
silaiko nustatytų darbo valan
dų, o dažnai, palikęs biblioteką 
atidarytą, išeina žaisti'stalo te
nisą. Tuo tarpu bibliotekoje šei-

'S'

MOVJNC '

visiškai nevilioja, nes kiekvienas 
žino, kad, ten nuėjęs, ras di
džiausią betvarkę, o jos vedėja 
drg. Kizelienė bus prie savo ma
žamečių vaikų.

Šie laiškai yra Telšių rajono 
kultūros skyriui gana skaudūs 
signalai apie blogą kultūrinių- 
įstaigų ir jų vedėjų darbą. Tel
šių rajono kultūros skyriaus ve
dėjas drg. Ryžakovas vieną kar
tą privalo užtikrinti patenkina
mą kultūrinių įstaigų darbą ir 
užkirsti kelią klubų-skaityklų 
ir bibliotekų vedėjų savivaliavi
mui”.

▼ Tarybinis Mokytojas — to
kiu pavadinimu leidžiamas Lie
tuvoje švietimo ministerijos ir 
Švietimo Darbuotojų Profsąjun-

mininkauja vaikai, kurie su kny gos Respublikinio komiteto or-
gomis daro ką tik išmano”.

Panašaus turinio laiškas gau
tas ir -iš Gadunavo apylinkės. 
Laiško autorius taip pat nuro-

ganas. Laikraštis teturi tik du 
puslapiu. Be kitų dalykų, jame 
nusiskundžiama, kad šiuo metu 
Lietuvoje silpnai teparuošiami 
busimieji mokytojai. Ypač jie 
blogai paruošiami auklėjimo sri 
tyje ir jie nemoką dirbti su kom 
jaunimo ir pionierių organizaci
jomis. “Dalis studentų labai siau 
rai supranta moksleivių auklėji
mą tarybinio patriotizmo, tautos 
draugystės dvasia, jų materialis 
tin'ėg pasaulėžiūros formavimą” 
— rašo B. Banys minėtame Liet. 
mokytojų laikrašty.

▼ Vilniaus 5-je vidurinėje mo
kykloje dirba mokytojos Korei- 
ša ir Vilūnaitė.

Muzikinis apiforminimas — Alf. į 
Budgino.

▼ Varėnos rajono 20 mokyto
jų ekskursavo po Žemaitijos vie
tas. Aplankė Bijotus, apžiūrėjo 
Dionyzo Poškos Baublius, pabu
vo Palangoje, buvo sustoję Klai
pėdoje.

V Lietuvos moksleiviai skirs
tomi grupėmis ir siunčiami ato
stogų metu dirbti įvairiuose kol
chozuose.

V Mok. Bekešius yra Jegelo- 
nių kaimo mokyklos direktorius.

T D. Štaras mokytojauja J. 
Žemaitės vardo vidurinėje mo
kykloje Telšiuose.

V R. Lengvinas mokytojauja 
Montviliškio septynmetėje mo
kykloje .

▼ I. Gurdus yra Vilniaus mies 
to liaudies švietimo inspektorius.

V Vilniuje yra apie 100 mo
kytojų, dirbančių dviejose ar tri 
jose įvairių žinybų mokyklose. 
Kartais jie turi net po 40 pamo
kų per savaitę.

V A. Kazlauskas yra Vilniaus 
miesto 21-sios septynmetės mo
kyklos direktorius.

▼ V. Germanas yra Šiaulių 
Pedagoginio instituto direkto
rius.

▼ V. DaraškeviČius yra Aly
taus Pirmosios Vidurinės mo
kyklos direktorius.

Toje mokykloje mokytojauja 
O. Butkutė, J. Kvasas.

K DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ DALDUS!
FABIJONAS

Tolei. Vlrginia 7-7097
STASYS 
2146 So. Hoyne Avė.

TROOST - PACHANRIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlen-Prealdent

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

.u (U
I numink lų patalpa, i atgal mes visuomet parūpiname

transportaciją automobiliu.
Atdara kaadlen Ir aekmadtenlala nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet.

IAHIRINKITF DABAR — HVS PASTATYTA KAPINIŲ OIF.NOJFt 
JOKIO HI!M«»KRh|'”F. K A PI NIC DIKNOJK.

▼ Prof. Z. Januškevičius yra
Kauno Valstybinio Medicinos in
stituto direktorius.

▼ Anyliąčių septynmetės mo-
kyllirekf -ė y Gurudo (pa 
varde ne!HI'.'r k ).

¥ M J ' ;š Šilutės ra
jono perkeltą j Kintų s.'ptynme- 
'ę mokyklą.

Y M‘k. Kr’f'č'iinoH yra liau
dies švietimo skyriaus vedėjas 
Šiauliuose

Duoną Ir Įvairias skr.nlngas 
bul kūtes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 8. Lituanica Avė.

Tel. CMffside 4-O37A 
Pristatome ) visas krautuves 
ir restoranus, taip pat 1A- 
slunčiame Į visus artimuo
sius miestus.

’ ’WISKU
.i t r,Iii \ Hll.l> GftLINYClK 
(•■rlauslos gėlė* JAI vestuvių, Oaus- 
i *sidmii> Iii !■ Uitu ttnpuošnu.

»443 Mest BSrd Streea 
Tel. PHoxp.fi s-os:t . • eit

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO| 
MR. RFISHN 

SAVINTNKO

SAIMT CASIMIOI
MONUMENT CO
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Gavo mokslo laipsnius
Su praėjusių mokslo metų pa 

baiga nemažas akademikų bū
relis apleido studentiškas eiles 
įsigydami mokslo laipsnius. Vi
siems jiems mes linkime daug 
sėkmės savo pasirinktoje profe
sijoje. Statistikos duomenys ro
do, kad ir šiais pietais didžiau
sia dalis įsigijusiųjų laipsnius 
tapo inžinieriais. Yra gan aiš
ku, kad dauguma baigusiųjų 
įsigijo bakalauro laipsni, bet 
kas yra nuostabiau, kad maž
daug lygus skaičius asmenų įsi
gijo daktaro ir magistro laips
nius.

Daktaro laipsniais pasipuošė nomijos McMaster universitete, 
sekantieji kolegos: A. Sužiedė- S. Stončius iš pedagogikos St.
llui Katalikų universitetas Wa- 
shingtone suteikė filosofijos 
daktaro laipsni iš klinikinės psi 
chologijos; A. Kavaliūnui Lo
jolos universitetas Chicagoje 
suteikė medicinos daktaro laip
snį; taipogi Lojolos universite
tas suteikė medicinos daktaro 
laipsni R. Krušui. Z. Daugėlai
tė gavo medicinos daktarės laip 
sn| Georgetown universitete, 
Washingtone. Tame pat univer
sitete odontologijos daktaro 
laipsni įsigijo A. Kavaliauskas.

Paskutinėmis mūsų žiniomis 
šie kolegos įsigijo magistro laip 
snį šiais metais: A. Liulevičiui 
suteikė Chicagos universitetas 
iš matematikos, R. Kašubai — 
Illinojaus universitetas iš inži
nerijos, R. Kliorei — Michiga- 
no universitetas taipgi iš inži
nerijos, A. Bimbai — Pennsyl- 
vanijos valst. univ. irgi iš inži
nerijos, V. Kavaliūnui - Kava
liauskui — Western Reserve 
universitete Clevelande iš pran
cūzų literatūros ir Martynui 
Ploniui — Illinojaus universite
tas iš inžinerijos, K. Keblys ga
vo magistro laipsni (chemijos) 
Purdue universitete.

Daugiausia baigiančiųjų stu
dentų gavo bakalauro laipsnius, 
kas natūralu. Sekantiems kole
goms šį laipsnį suteikė Illino- 
jaus universitetas: V. Germa
nui ir K. Ječiui iš architektū
ros, J. goliūnaitei, A. Stepaičiui 
ir V. Vaičiūnui iš inžinerijos, E. 
Zabarauskaitei ir J. goliūnui iš 
sociologijos, I. Čepėnaitei iš psi 
chologijos, S. Stepaitytei iš is
panų kalbos, R. Kliorytei iš vo
kiečių kalbos, M. Miknaitytei 
iš pritaikomo meno, D. Tutlytei 
iš antropologijos, Liunytei iš 
chemijos, R. Firmantaitei iš 
teisės.

Bostono padangėje bakalau
ro laipsniu baigia sekantys aka 
demikai: iš Northeastem uni
versiteto įsigija šį laipsnį A. 
Brazdžionis, R. Karosas, A. Ke 
blinskas, Z. Mereckis ir A. Zi- 
kas iš įvairių inžinerijos šakų,
L. Komockiui — iš biologijos ir
M. Pakščui iš inžinerijos Tufts 
universitetas suteikė bakalauro 
laipsnius. J. Spakavičius gavo 
bakalauro laipsnį pritaikomam 
mene iš Bostono universiteto.

Philadelphijoj sekantys as
menys gavo bakalauro laips
nius: A. Gečiauskas, V. Rama
nauskas ir J. Ramanauskas iš 
įvairių inžinerijos šakų iš Dre- 
xel Technologijos instituto, J. 
Mitkvičius taipgi iš inžinerijos 
Rutgers universitete, G. Jazbu- 
tytė iš chemijos Temple univer
sitete ir R. Žukauskaitė iš vo
kiečių Immaculata kolegijos. 
Washingtone šie akademikai 
tapo apvainikuoti bakalaurea- 
tais: R. Aušrotas ir K. Škirpa 
iš aeronautikos Maryland uni
versitete; R. Vildžius iš tarp
tautinės prekybos Georgetown 
universiteto. Annhurst kolegi
joj įsigijo bakalaureato laips
nius: R. Tonkūnaitė iš biologi
jos ir D. Giedraitytė iš komer
cijos. Connecticut universitete 
bakalaureato laipsnį iš inžine

rijos gavo: R. Dulskis ir A. 
Kudirka.

Sekantys baigė universitetus 
su bakalaureato laipsniu New 
Yorke ir apylinkėse: I. Banai- 
tytė iš biologijos Hunter kole
gijoj, R. Grigaitė iš ekonomijos 
New Yorko universitete, V. Kri 
viėkas iš istorijos Brooklyno 
kolegijoj, D. Nargelevičius toj 
pačioj kolegijoj iš filosofijos. 
Iš Brooklyno Polytechnikos in
stituto įsigijo bakalaureatą G. 
Penikas, S. Bileris, A. Bileris, 
J. Dovidaitis iš įvairių inžineri
jos šakų. A. Juodgalvis iš eko-

Anselm’s kolegijoj, Manchester,
N. Y.

Chicagoj bakalaureato laips
niu pasipuošia: Z. Černiauskai
tė iš biologijos ir N. Kapteinytė 
iš pedagogikos Šv. Ksavero ko
legijoj, K. Jazbutis — komerci-
jos Roosevelt universitete, J. | t-U suvažiavimo. Tada tapome 
Štuopis statybos inžinerijos iš' oficialūs šios Sąjungos nariai. 
Illinojaus Technologijos insti- Šiais metais mums vadovavo
tuto; A. Mickus — elektros in
žinerijos taipgi iš Illinojaus 
Technologijos instituto.

Taipgi D. Lapinskas baigė 
New England muzikos konser
vatoriją, E. Savickaitė gavo j sąlygų išvystyti veiklai, nes mū 
bakalaureato laipsnį iš mate-,sų jau ir taip nedidelis būrelis 
matikos Maryville kolegijoje ’ yra padalintas į dvi dalis (šeši 
St. Louis; G. Macelytė — so- mūsų nariai lanko universitetą 
ciologijos Mt. St. Joseph kole-Omahoje, o kiti lanko Nebras- 
gijoj, D. Koklytė — sąskaity-1 kos universitetą Lincolne) iš- 
bos, toj pačioj kolegijoj. Neb- varėme gan gilią veiklos vagą
raskos universitetas suteikė 
šiems lietuviams bakalaureato 
laipsnius: K. Alminui chemijos,

Mickui — inžinerijos, M.. surengimas pasilinksminimo, iš 
Trautrimaitei — dietikos, M. kūno gautą pelną skyrėm Stu- 
Trautrimui — kalbų ir A. To- dentų Šalpos fondui, LITUA
tilui — irgi kalbų.

Clevelande taipgi keli kolegos 
pasipuošė bakalaureatu: A. 
Barzdukas — architektūros, J. 
Drąsutytė — biologijos, N. Ab- 
raitytė — romanų kalbų, Pranas 
Joga — statistikos. Visiems 
šiems kolegoms bakalaureato 
laipsnius suteikė Westem uni
versitetas.

V. Šimėnaitė įsigijo bakalau
reato laipsnį gavo iš Smith ko
legijos Northhamptone. Kun. 
Leonardas Musteikis gavo lais
vųjų mokslų bakalaureato laips 
nį iš Creightono universiteto, 
Omahoje.

Kanadoje taip pat nemažas 
būrelis akademikų tapo apdo
vanoti bakalaureato laipsniais. 
Toronto universitetas šiuos laip 
snius suteikė sekantiems kole
goms: R. Mitalui ir J. Stanke
vičiui — inžinerijos, K. Maug- 
ličui — socialinio darbo, B. Pet 
rulytei — psichologijos, G. Ra- 
cytei — filosofijos ir L. Rama
nauskienei — prancūzų kalbos. 
McGill universitetą Montrealy- 
je baigė sekantys, įgydami ba
kalaureato laipsnį statybos in
žinerijoj: E. Dainius, A. Januš
kevičius, R. Lapinas, V. Paulius 
ir A. Pazarauskas. Montrealio 
universitetas suteikė bakalau
reato laipsnį A. Jurkui — inži
nerijos ir A. Popieraičiui — fi
losofijos Lojolos kolegija, Mont 
realyje.

Esu tikras, kad didesnis skai 
čius akademikų šiais metais 
įsigijo mokslo laipsnius, bet dėl 
trūkumo informacijų mes nega- ti net su mikroskopu šiais, 
lime apie juos parašyti. Jeigu
padarėm klaidą rašydami kieno 
pavardę, arba jeigu sumaišėm 
studijų šaką, atleiskite, nes juk 
daryti klaidas yra žmoniška. 
Dėkojame taip pat visiems ben
dradarbiams, kurie mums su
teikė žinias apie baigiančiuo
sius ir baigiantiesiems dar kar
tą linkime daug sėkmės pasi
rinktoje profesijoje ar tolimes
niam akademiniam darbe.

3. Radvila

Lietuviai studentai 
Omahoj

Omahos lietuviai studentai 
pradėjo organizuotis 1955 me
tais. Pirimeji žingsniai buvo 
ypatingai sunkūs jaunam ir ne
patyrusiam būreliui. Tačiau pir 
mieji metai taipgi buvo labai 
svarbūs Omahos lietuviams aka 
demikams. Tais metais skyrius 
susiorganizavo į pastovų viene
tą ir nutiesė kelius tolimesnei 
veiklai. Išsprendė savo proble
mas, stojo prie pozityvaus vi
suomeninio darbo. Pirmą kartą 
išmėginę savąsias jėgas prisi
dėdami prie 195(5 m. baisiosios 
birželio 14 dienos minėjimo. 
Tais metais daugiau didesnių 
darbų neatlikome, nes mums 
dar trūko visuomeninio pribren 
dimo bei sklandaus sugyveni
mo.

Konkrečiai pradėjome darbą 
tik po 1956 m. Lietuvių Studen-

Jonas Šarka—pirm., Martynas 
Tautrimas, ir Feliksą Pabilio- 
nytė. Narių jau turėjome net 
dvylika. Kadangi visi dirbom 
kartu, nors ir neturėdami gerų

Pirmutinis mūsų pasirody
mas, viešai kaip vieneto, buvo

NŪS žurnalui ir Vasario 16 
gimnazijai. Studentai jautėsi 
oficialiai priimti į šios nedide
lės kolonijos organizacijų tar
pą, kada jie buvo pakviesti į 
Šv. Antano bažnyčios 50 metų 
jubilėjaus šventę nusiųsti at
stovą pasveikinti kun. kleb. 
Jusevičių. Šio paskatinti stu
dentai stojo vėl į darbą ir su 
kitomis jaunimo organizacijo
mis prisidėjo suruošti Motinos 
dienos minėjimą. Tąi progai 
buvo suorganizuotas mažas 
chorelis, kuris sudainavo kele
tą tinkančių tai progai daine
lių ir kol. A. Totilas perskaitė 
savo referatą apie motiną.

Paskutiniuoju laiku omahie- 
čiai studentai daug pasidarba
vo rinkdami aukas Jaunimo 
kongresui. Į šį darbą ypatingai 
daug prakaito įdėjo pirminin
kas J. šarka, kuris su pagal
ba kitų akademikų rinko aukas 
nuo durų prie difrų. Jeigu bu- 
bo įdėta daug darbo renkant 
aukas, bet užtat buvo malonu 
pasidžiaugti aukų rinkimų vai
siais. Buvo surinktą net 100 do
lerių. Tas darbas būtų buvęs 
neįmanomas be mūsų koloni
jos visuomenės dosnumo.

Kitas dalykas, ką įvykdė 
Omahos lietuviai studentai, tai 
sukūrė sklandų sugyvenimą sa
vojoje organizacijoje. Jeigu 
trynimasis buvo pastebimas pis 
mūsų studentus dar anais me
tais, tai tokio neįmanoma ras-

Jeigu šiais metais jau, salė
jome išvaryti gilesnę veiklos 
vagą, tai vien dėl to, kad jau 
pradedame subręsti visuomeni
nėje veikloje. Veiklos darbas da 
rosi įdomesnis ir lengvesnis. Se 
kančiais metai3 stengsimės iš
varyti dar gilesnę veiklos va
gą, neprarasdami to, ką Įsigi
jome šiais metais: SUGYVENI
MĄ IR NORĄ DIRBTI !

F. Pabilionytė
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Kongresas, paroda, v I • •
šokiai

gajumo, vieningumo ženkle
J. GAILĖNAS

Birželio mėn. paskutinį sa
vaitgalį Chicagoje buvo įrašyti 
nauji puslapiai mūsų kultūrinės 
istorijos knygon — pirmą kar
tą išeivijos jaunimas taip gau
siai ir kartu įspūdingai pade
monstravo savo vidinį prisiriši
mą prie lietuvių tautos. Spau
doje jau skaitėme visą eilę chro 
nologinių reportažų; šio rašinio 
rėmuose norima paliesti tik ke
letą bendresnio pobūdžio nuo
taikų.

Jaunimo kongresas praėjo 
j ieškojimo, gajumo ir vieningu
mo ženkle. Turime būti atviri 
ir prisipažinti, kad jis minčių 
gilumu nepasižymėjo, tačiau 
ryškiai buvo jaučiamas jieško- 
jimo momentas. — Šiandieninis 
lietuviškas jaunimas bando ra
sti kuo prasmingesnį lietuviš
kos problemos sprendimą sa
vyje; įvairūs sprendimai nesą
moningai tad ir atsispindėjo 
paskaitininkų bei referatų min
tyse. Kol. Krikščiūnaitės kruop 
ščiai paruoštoje kalboje ryškiai 
jutome lietuviškos bendruome
nės primatą ir iš to išplaukian
čių priemonių reikšmę ir sva
rumą. Kol. Vaškelis iškėlė kiek 
radikalesnių minčių. Naujo per 
spektyvinio žvilgsnio, teigiamai 
suformuluoto, jis nepatiekė, ta
čiau jo mintys ryškiai parodė 
tokio priėjimo reikalingumą. 
Kūrybiniame procese dažnai 
pirmieji ženklai pajuntami 
griaunančioj, kritikuojančioj 
formoj; tuo siekiama įrodyti 
naujo būdo formą, ar krypties 
reikalingumą. Ir kol. Vaškelio 
kritiškos mintys turi būti su
prastos kaip kūrybinio kryp
ties ir perspektyvos jieškojimo 
pradžia.

Jieškojimo plotmėj kūrybiš
kai vertingiausią mintį, šias ei
lutes rašančio nuomone, patie
kė kol. A. Avižienis. Griežtųjų 
mokslų sekcijos posėdžio metu 
jis savo referate iškėlė mintį, 
kad mums lietuviškumas turė
tų ir galėtų būti puiki kovos 
priemonė prieš amerikiečių pa
saulyje taip ryškiai ir pavojin
gai besiveržiantį kosmopoli
tizmo elementą. Savo tautiniais 
interesais ir aktyviu bendruo
meniniu gyvenimu mes turime 
puikią kovos priemonę prieš su- 
masėjimo tendencijas plačios 
amerikiečių bendruomenės rė
muose. Gal net nepajusdamas 
gilesnių implikacijų, kol. Avi
žienis tokiomis mintimis išpro
vokavo pačių bendruomenių 
primato klausimą. Lietuviškos 
problemos sprendime mes be
veik niekad to klausimo nesvar
stėme. O visgi vis daugiau reiš
kinių reikalaute reikalauja to
kio svarstymo. Gal tikrasis iš
eivijos lietuvio tautinių proble
mų sprendimas glūdi pripažini
me amerikiečių (ar gyvenamo
sios) bendruomenės primato, 
gi lietuviškas elementas suku
ria naują dimensiją individui, 
kuri jį praturtina ir jo tautinį 
nusistatymą gyvenimiškai įpras 
mina. Tas klausimas vertas rim 
to svarstymo.

Jieškojimo žymių jutome ir 
sekcijų posėdžiuose; ar tai 
griežtųjų ir pritaikomųjų ar vi
suomeninių ir socialinių moks
lų susirinkimuose (dalyvių at
žvilgiu gausiausiuose) buvo ban 
doma gyvenamojo momento 
klausimus svarstyti realioj tau
tinėj plotmėj. Jautėsi šituose 
posėdžiuose ir kūrybinis gaju
mas. Miela buvo klausytis jau
nųjų profesionalų, siekiančių 
suderinti savo profesinius sie
kimus su tautinėmis aspiraci
jomis; vertingi buvo pasiūly
mai ir mintys, kilusios sociali
nių mokslų sesijoje. Dalyvių 
gausumas ir teigiamas atsine
ši mas svarstomų klausimų at
žvilgiu irgi ryškūs gajumo 
ženklai.

Daug džiaugsmo sukelia ir 
jaunimo vieningumas. Įspūdin
game užbaiginiame žodyje kol. 
Adamkavičius aiškiai išreiškė 
jaunimo nusistatymą, liečiantį 
mūsų bendruomeninio gyveni
mo pagrindinius reiškinius.

Kaip gaila, kad tų minčių ir 
gausiu plojimu joms išreikšto 
pritarimo negirdėjo mūsų vei-( 
kėjai. Ar ne paradoksiška: bir- Į pasiskirstė pareigomis 
žeiio mėn. mūsų politiniai veiks; Kleiza — pirmininkas,
niai tarėsi, tarėsi ir (kaip jau 
įprasta) nesusitarė, nes smulk
menos buvo svarbesnės už visu
mą — ir šiuos pasitarimus ve
dė asmenybės, kurioms lietuvių 
tauta davė egzistencinius pa
grindus juos išmokslindama, 
jiems tarnybas suteikdama 
leisdama džiaugtis pilnutiniu 
gyvenimu. Gi jaunimas, kurio 
dauguma Lietuvą prisimena iš 
kūdikystės dienų ir kuriam eg
zistencinius pagrindus suteikia 
svetimieji, nesismulkino, kas 
prezidiumus sudaro, netaikė 
aritmetinių ar grupinių išskai-
čiavimų prelegentų parinkime; 
svarbiausia, tautiniu atžvilgiu, ir Jonui goiįflnui.... 
ryškiai buvo pademonstruota
minties vienybė. Ir nevien kal
bomis tai išreiškta; tai jaučia
ma ir konkretūs darbai tai ro
do (pvz. peticija). Tegalima iš
reikšti viltį, kad šioj plotmėj 
jaunimas ir toliau eis tokia svei 
ka kryptimi.

PAS AUSTRALIJOS STUDENTUS

Adelaidės lietuviai studentai per metinį savo susirinkimą 
apžvelgė einamuosius organizacinius reikalus ir išsirinko nau
ją valdybą: pirm. Romas Urmonas, sekr. Dalia Levickaitė ir 
ižd. Sigitas Martinkus. Taipgi jie surengė “Initium Semestri”.... 
Šiais metais Sydnėjaus universitetuose studijuoja 36 lietuviai 
studentai.... Sydnėjaus studentai mokslo metų pradžios pro
ga surengė “Initium Semestri” su nuotaikinga programa, šiuo 
metu Sydnėjaus lietuviams studentams vadovauja: Romas Sta- 
kauskas — pirm., Rūta Kavaliauskaitė — sekr., Vytenis Šlio
geris — ižd. ir Elvyra Stankevičiūtė — narė.... Australijoje 
mokslo metai prasideda tuo metu, kada pas mus prasideda 
atostogos....

STUDENTIŠKŲ ORGANIZACIJŲ BARUOSE

Pirmąją studentišką stovyklą surengė šiais metais Akade
minis Skautų sąjūdis. Stovykloje buvo apie šimtas stovyklau
tojų. Stovykla tęsėsi nuo birželio 31 d. iki liepos 7 d.... Korp! 
Vyties centrinių organų rinkimai baigėsi. Šiai korporacijai se
kančius dvejus metus vadovaus: Povilas Abelkis, Vytautas Ger
manas, Adomas Mickevičius, Juozas Liubinskas ir Juozas Ulė- 
nas. Garbės teisman: Kaminskas, Šilbajoris ir Škirpa. Revizijos
komisijon: Juodikis, Minkūnas ir Kamantas....... Akademikių
Skaučių centrinių organų rinkimai šiuo metu dar vyksta.... 
Jaunimo kongreso išvakarėse Chicagos studentai ateitininkai 
surengė susirinkimą, kurio metu su atsilankiusiais mintimis pa
sidalino kun. Stasys Yla.... Korp! Šatrija liepos 4 d. turėjo 
iškyla į “Sandūnus”, kurios metu buvo patiekta kukli prog
ramėlė. .,. Korp! Kęstutis liepos 6 d. surengė uždarą pasilinks
minimą, balių....

STIPENDIJOS MERGAITĖMS

Mt. St. Joseph, Ohio mergaičių kolegijoje galima gauti 
mokslo, buto ir išlaikymo stipendijų net keturiems metams, bet 
'reikia padirbėti valgykloje po porą valandų kasdien. Suintere
suotos prašomos kreiptis į Mt. St. Joseph skyriaus pirm. D 
,Kriaučeliūnaitę, 821 Brighton Rd., Pittsburgh 33, Pa.

LITU ANUS

Lituanus lietuvių studentų angliškai leidžiamas žurnalas 
po rugsėjo mėnesio užsidarys, jeigu nebus surinkta užtektinai 
lėšų. Kiekvieno studento pareiga yra surinkti mažiausia dešimt 
dolerių šio žurnalo rėmimui.... Šis žurnalas informuoja svetim- 

buvo padėta pastangų ir darbo. Įtaučius apie Lietuvą, jos tragediją, lietuvius ir jų kultūrinius

Tautinių šokių festivalio vi
dinė vertė neįkainuojama. Tai 
buvo tos galingos jaunimo ma
nifestacijos apvainikavimas. Ne 
veltui socialinių mokslų žinovai 
kalba apie bendrinio priklauso
mumo reikšmę (belongingness) 
ir ją perša pramonės bei kito 
pobūdžio organizacijoms. Tas 
jausmas apėmė visus, kai į are
ną pradėjo žygiuoti tautinių šo
kių grupės ir kai po jų pasirodė 
patys jauniausi. Anot vieno ko
legos: “tada ir ašarų, ir džiaug
smo buvo; pajutome, kad esa
me stiprūs ir mus visus riša 
bendras nusiteikimas, žodžiais 
gal iš viso neišreiškiamas”. Tur 
būt to stiprybės pajutimo 
mums, sudarantiems tokią ma
žumą gyvenimo aplinkoje, kaip 
tik ir reikėjo. Nėra abejonės, 
kad išgyveną jausmą ne vienas 
jaunuolis dar ilgai nešios savo 
širdyje ir tai jam suteiks daug 
vidinės stiprybės.

Būtų netikslu nepaminėti ir 
pačios programos, kurios kaiku 
rios dalys paliko itin gilų įspū
dį. Ir meno paroda išryškino 
mūsų kūrybinį sugebėjimą. Ta
čiau apie tuos reiškinius spau
doje jau plačiai išsitarta ir kar
tojimas nebūtų prasmingas.

Tik fanatiškai nusiteikęs drį
stų tvirtinti, kad neigiamų reiš
kinių per tą savaitgalį nebuvo. 
Klaidų padaryta; jų buvo daug, 
tačiau jos kaip tik ir rodo, kad

Netikslumų išvardinimu var
giai ko atsieksime; asmeniniu 
kontaktu jas reikia perduoti 
rengėjams, idant jie turėtų pro
gos iš savo klaidų pasimokyti.

Tačiau vieną kartų įspūdį, 
kurį ne vienas iš toliau į Chica-

Knygos ir premijos hpaaijoj
rių vietbje gyvenančių tautiečių
abejingumas šventės atžvilgu. 
Televizijos aparatas, pajūrys ar 
kiti smulkmeniški reikalai bu-
vo svarbesni už festivalį; jie ir kuris laimėjo Ispanijos kritikų 
nulėmė nedalyvavimą šventėje. premiją kaip geriausias 1955 m. 

Gi kai pilkoji kasdienybė prašo
ka tokius prasmingus tautinius 
pasireiškimus, tai tuose tautie
čiuose tegalima įžvelgti pilką, 
oportunietinį dvasinį pasaulį.
Dingsta tada ir kartumas, nes 
mus apima begalinis gailestis.
Teisingai Chicago American 
žurnalistė pastebėjo, kad sve
timuose kraštuose egzotinių rei 
škinių jiešką amerikiečiai turė
tų pirmiau jų pasižvalgyti savo 
gyvenvietėse; ir mūsų tautie
čiai, svetimuose ar kasdieninė
je pilkybėje jieškodami verty
bių, nebepastebi jų savame kie
me.

' Atominis automobilis
Dabartinės^ sąlygose, jeigu 

būtų gaminamas atomine ener
gija varomas automobilis, tai 
jisai svertų 40 tonų — skelbia 
“Science Digest”.
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Lietuvių Studentų sąjungos naujoji centro valdyba jau 
Jos sąstatas yra sekantis: Vaclovas 
Juozas Kregždys — vice pirmininkas,

pasireiškimus.... Žurnalas siunčiamas įtakingiems svetimtau
čiams JAV ir kitur.... Tiražas šiuo metu yra 3,500, tačiau jis 
susilaukė tokio entuziastingo dėmesio, kad yra reikalas tiražą 
padvigubint.... Būtų sunkiai nusikalsta prieš Tautą, jeigu šis 
stiprus informacinis žurnalas nustotų eiti, kada jo pareikalavi
mas vis didėja. Tad į darbą!

sekretorius; Raimundas Mišauskas — vice pirmininkas, užsie
nio skyriaus vedėjas; Vladas Šoliūnas — socialinių reikalų ve
dėja, Algimantas' Gečiauskas — įgaliotinis rytams, Vytautas 
Dudėnas — iždininkas ir Nijolė Lipčiūtė — narė, įgaliotinė prie 
šalpos fondo. Teko sužinoti, kad kol. Vladas Šoliūnas yra pa
šauktas Dėdės Šamo atlikti karinę prievolę. Jo vieton į centro 

• valdybą įeis Audronė Gaigalaitė... Tikimės, kad šioji centro val- 
ir dyba sėkmingai ir efektyviai vadovaus Lietuvių Studentų są

jungai JAV.... Pirmasis JAV ir Kanados Jaunimo kongresas 
sutraukė apie 500 dalyvių; labai didelis skaičius jaunimo nega
lėjo kongrese dalyvauti dėl tuo pačiu metu vykstančios tauti
nių šokių generalinės repeticijos.... Spaudoje neseniai pasi
rodė Pirmasis Lietuvių Studentų sąjungos JAV Metraštis. Met
raštyje nagrinėjamos lietuvius studentus liečiančios aktualijos, 
L. S. S. istorija, skyrių veikla ir statistika. Ųž šio metraščio 
išvydimą dienos šviesos padėka tenka darbštiesiems jo redak
toriams: kolegei Inai Čepėnaitei ir kolegoms Tomui Remeikiui

Camilo Jose Cela susilaukė 
gražaus pasisekimo su savo vei
kalu “La Catira” (Blondinė),

romanas. Patsai autorius buvo 
išrinktas nariu į Karališkąją Is
panijos akademiją. Panašiai ge
ro pasisekimo sulaukė ir jo kny
ga “Žydai, maurai ir krikščio
nys”, išleista 1956 m. Celos lei
džiamas literatūrinis žurnalas 
“Papeles de Son Armadans” ta-
po vieno iš vadovaujančių Iepa-^ nuo 1000 ,k, 1500 mar.
nijos literatūrinių žurnalų. žur- mSnefliui kai tu0 t to.
nalas leidžiamas tnmis Išpamps
literatūrinėmis kalbomis: kasti- 
lų, galičiečių ir katalonų.

Ispanų akademija, vykdyda-
ma savo uždavinį, išleido naują j 500,000 markių. Taip pat geras 
laidą ispanų kalbos žodyno, ta- Į boksininkas už vieną kovą arė
čiau ta laida nedaug teturi papil- • noje paima apie 100,000 mar-
dymų, nedaug praturtinta nau
ju žodžių lobynu.

Garsiąją Nadal premiją per
nai laimėjo Rafaelio Sanchez 
Ferlosio romanas “EI Jarama”, 
vaizduojąs raštininkų sekmadie
ninį gyvenimą prie purvinosios

šeštadienis, 1957 liepos 20

veikalą “La Frontera de Dios” 
(Dievo siena). Autorius yra ka
talikų kunigas. Knyga beletris
tikos formoje sprendžia religijos 
problemą vieno ispanų miestelio 
gyventojuose.

Mokslas ir uždarbiai 
Vokietijoj

Vokiečių mokslo karifejai, No 
belio premijų laimėtojai profe
soriai Hahn, Weizsaecker, Hei- 
senberg uždirba Goetingeno uni-

kie žymūs filmų žvaigždės, kaip
O. W. Fischer arba 22 metų mo
teris Romy Schneider gauna už 
vieną angažamentą į filmą apie

kių. Urmo prekiautojas plyto
mis ar trąšomis per mėnesį gali 
gauti gryno pelno apie 10,000 
markių. Ir net nelabai raštingas 
prekiautojas daržovėmis dažnai 
verčiasi geriau už universiteto 
profesorių.


