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Kai Chicagos universiteto lie
tuvių studentų klubo suruošto
ji meno paroda Mandel Hali ar-

Kasiulis yra rimtas, sukauptas 
ir įdomus.

Iš jaunesnių tapytojų paro-
tėjo prie uždarymo, tą patį va- doje dalyvavo tik vienas V. Ig-
karą buvo atidaryta ukrainiečių nas-Ignatavičius iš Clevelando.
meno paroda Jaunimo centre, Jis yra santūrus modernistas,
Čiurlionio galerijoje. artimas ekspresionistinio meno

tj.__ .. . .__ .. . ... puoselėtojams. Matosi, kad jau- ,Pirmoji paroda, besitęsusi tik • .... r . ,, .. c .! , . . Cla tonines tapybos vertę,kelias dienas, ėjo 14 lietuvių ~ ... . _ , . . V . ,dailininkų gnipės vardu. lntro-■ GraJkos ‘‘uryboje, juodo bal
ji, pas lietuvius suruoštai, eina! <L.-Za. mC’ a*P° °™man ^e’ r artimi vienas kitam P. Augius

(medžio raižiniai), V. Petravi
čius (linoleumas) ir T. Valius 
(linoleumas). Nors, kiekvienas 
jų yra skirtingi piešinio valdyme 
bei formos perdavime ir cha-

ukrainiečių vardu. Nežiūrint šių
dviejų etniniai skirtingų grupių 
skyrimosi savo prigimtimi, me
ne jos suėjo į gan glaudžią gi
minystę. Negalima sakyti, kad
ta giminystė šiame atsitikime, ,. A . .
yra visuotina ar lygiavertė. To- ! ”ktery]e;.Vlsl. tr? P^tovlal 
Ii gražu — ne. Lietuvių grupės
meno paroda, imant ją apskri
tai, pasirodė tobulesnė techni-
koše ir vyresnė menine patirti-

M. Vaitkus

ŽODŽIAI ŠEŠĖLIAI

Pražydo gegužis, kaip ryto svajonė, 
pakvipo kaip maldos, ir himnu skledena .,
Ir laisvė, ir toliai žaliuo jaučiuos kloniuos, 
ir saulė kaip džiaugsmas, Dievuliau Tu mano!

Regiu ir jaučiu, ir gėriuos kaip kadaise, 
ir dar net giliau, nes paskuoją gal kartą . 
Kodėl gi tačiau iš nektaro išgerto 
negimsta dainų hesperidiniai vaisiai?

Kas dvasion įlietų liepsnojančios lavos, 
kad kūnu pavirstų man žodžių šešėliai, 
ir siela prubiltų, vėl žadą atgavus, 
ir lietus daina, sušvitėjusi vėlei ? .. -

AR ŠYPTELI

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Nauja, filosofijos daktarė. 

Aldona Šlepetytė šių metų va
sario 7 d.. New Yorko univer
sitete labai gerai apgynė diser
taciją “La Lithuanie dans 
l’Oeuvre de O. V. de L. Milosz” 
(Lietuva O. V. Milašiaus kūry
boje) ir jai suteiktas Filosofi
jos daktaro laipsnis. Be anks
čiau gautojo diplomo, naujajai 
daktarei specialiose iškilmėse 
balandžio 18 dieną universiteto 

* prezidentas, fakultetų dekanai 
ir profesoriai įteikė dar ir at
skirą garbės pažymėjimą už 
augšto lygio mokslo pasiekimą.1

cūzijos miestuose, su Ballet 
Russe de Basil aplankė Ispani
ją ir Portugaliją, dirbo New 
York Operatic Society ir tele
vizijos filmose. Iki šiol reiškia
si ir kaip baleto pedagogė, dės
tydama Carnegie Hali ir Bale
to institute New Yorke. Nuo 
š. m. rudens pradės dėstyti ro- 
manistinių kalbų literatūrą uni
versitete. *

linkę remtis mūsų liaudies mo
tyvais ir savaip suprastu liau- i 
dies meno primityvizmu. Jeigu 
P. Augius ir T. Valius mėgsta •

O motina mano, vėl tavo vardinės — 
gegužio karūnoj skaisti Petronėlė .. 
Ar tujen jauti, kad sūnus nusiminęs 
tavęspi akis ilgesy štai pakėlė?

mi. O meninis patyrimas yra ?auntą smulkini, į ne
didelis veiksnys kūryboje. Tai J^nes balto-juodo_ plokštumas, 
ii karto .galima buvo pajusti Y’ ^'dzia stam-
gretinant A. Galdikų, V. Vis- blū juodų plokštumų ap.pyn.mu
girdą, P. Augių, V. Petravičių, i kont,urais' G^° |neša uorna- 
T. Valių su panašių tapybinių! me”tuuo ra.syb.nius

Ar savo augštuos amžinybės puvėsiuos 
žvelgi jan meilingai, kaip žemėj kadaise, 
ir akys tau žydi, nekaltos ir šviesios, 
ir tu kaip svajonė taip tyliai šypsaisi? ..

Profesūros suidomėjimas di
sertacijos tema ir turiniu yra 

j dideli?, nes O. V. Milašiaus kū
ryba, kurią sudaro 10 tomų jo 

| raštų ir daugelis brošiūrų, ra
šytų prancūzų kalba, pasižymi 
gilumu ir originalumu ir apima 
poetines, mistines, filosofines, 
politines, istorines, filologines

Dr. A. šlepetytė laisvai var
toja, žodžiu ir raštu, šias kal
bas: lietuvių, anglų, prancūzų, 
vokiečių, rusų, lenkų ir latvių.

• Dr. Viktoras Gidžiūnas,

krypčių ar grafikos meno Teiš- motyvus’ sudarančius kontras- Gerulak. Įdomu, kad jos tapy- tą, ekspresionistą ir abstraktų, 
kėjų darbais ukrainiečių meno ju°dom plokštumom, dažniau į>a sava maniera labai prime- Primityviško deko'ratyvumo 
parodoje, išimtinai jaunesnės Sia ^gūrom. na kaikuriuos litografinius R. tapyboje rodo Luboslaw Hut-
kartos atstovaujamoje. Nežiū- 1 ?au kuris ^aikas T. Valius pa- ; Viesulo darbus, lyg tai būtų abu saliuk ir Yuri Soloviv. Be dide- 
rint techniškų ypatybių skirtu-! meg° spalv°tą htografiją, kun “atsigėrę” iš to paties šaltinio, i lių pretenzijų ir gan išlaikyti 
mo, dvasiniais polėkiais, meno lmo-naiži- Didžiausią primityvizmą at-
krypčių giminyste ir reiškimo ;mams" KadangJ litografuos tecM stovauja A'rcadia Alensky-Pet- 
būdu vieni kitiems yra labai nika leidzia zaiStl tOnais 
artimi. Ypač tapyboje. ■ pustoniais ir formą įvesti į ne

aprėžtą vietą, tai ir T. Valius 
Grafika ukrainiečių parodoje bando artėti prie abstrakto, 

tik vieno, Borys Patchowsky, Didžiausias abstraktistas gra- 
reprezentuojama (4 darbai iš- fikų tarpe pasirodė R. Viesulas, 
statyti). Tuo tarpu lietuyių gru Ypač kūriniais, pažymėtais Nr. 
pė turėjo net šešius grafikus Nr. 63, 64, 65 ir 66. Gi kiti, y- 
(su 41 darbu), užėmusius di- pač “Pontijus Pilotas”, di-amet- 
džiąją parodos dalį. Taigi, šiuo I raliai priešingi, skirtingi. Pas- 
atveju palyginimo daryti nega-: tarasis įdomus kompozicija ir 
Įima O jeigu priskaitysime .dar lengvu formos valdymu. Visi 
du Jaroslavva Gerulak abstrak- , R. Viesulo kūriniai išpildyti li
tinius piešinius tušu (nesakytu- tografija.
£'Lkąd,tai”C ?'-J°nyno Jeigu nebūtų buvę J. Bakio 
^rbao, ta. bus tik sesios gra- 4 „terra cotta„ aUjktų darbų

*• ’ v. . ... nepretenduojančių į skulptūrą,Su.nd.en mums y,ena aišku. 0 tik j keramik kad
(apie ta. yra parašoma), kad skulptorių visai neturim. Gretaviso to meniško giminingumo 
priežastis glūdi “universalinės 
temos interpretacijoj per abs

Didžiausią primityvizmą at- tonuose yra Christine Olensky 
darbai.

ryskyn dviem darbais — “Va
sara” ir “Žiema”. Jeigu kas
nors šių paveikslų pavadinimus;

Negalėtume pasakyti, kad ši 
paroda ‘reprezentuoja visų uk
rainiečių meną dygiai, kaip nie-

sukeistų, tai įspūdis nū kiek ne- kas aKjo bu.
pasikeistų. Norėtųsi iš jos su-!^ „etuvių studentl) klubo su.
laukti ko nors didingesnio. 

Daugiau realistinę kryptį at- rengta meno paroda reprezen
tavo visų lietuvių meną. Kaip

stovauja Harasowska-Daezyszn. eiurlionio galerija duoda pro. 
Gan subtyli yra dviem darbais 
— Nr. gos mūsų visuomenei nors dali-
, Nr_ 1A?.r Yra nai pažinti ukrainiečių meno už-
daugiau megejisko lygio. NorsI tai lygiai lietuvių
dav.n.ai rodo. kad ji turi tapy-|gn]pįs meno paTOda <3*^
tojos privalumus. universitete davė progos ame-

Stipriausiu tapytoju šioje pa- rikoniitai susipažin.
rodoje reikia laikyti Anatoll Ko- tj nors daIlmi Uetovi 
lomayets. Jis yra jvairus spal- _ ... .
vose, technikoje ir meniškose j1,n,nk,f kur>'b‘n'M polėkių, 
kryptyse, čia jį matom realis-i Abi parodos sveikintinos.

kviesto iš Clevelando tapytojo 
V. Igno-Ignatavičiaus (kaipo

* 1 a.-1 a , „ . . jaunesniųjų atstovo), norėjosi:traktiską techniką Apie tuos klevelandiškj Rau.
siekius ir universalines temas” Bnajtį kuris jaunus skul torius 
yra parašyta ,r mūsiškių kata- batų atatovavęs visu rimtumu.
Joge (gaila, tų žodžių autorius
nepasirašė, užtat nei kaltinti, Baigiant trumpą apžvalgą a- giuo metu net trij-uose Pary. Fabbri veikalą. Autorius kadai- 
nei ginti jo negalima). O kas piesios grupes meno parodą no žiaus teatrų pateikiami veika- se buvo paskaitęs žinutę apie 
gi šiandien negundomas kalbėti nsi atkreipti akj j išleistą ka- lai su labai įvairiai suprastos ir tai jog Anglijos teisininkų gru-
umversabnėmis temomis abs- , talogą- Jo viršelyje (lyg tai bu- laipsniuojamos mistikos atspal- pė nuvykusi į Jeruzalę, kad ten 

tų knygos antgalvis) atspausta Jau buyo apie >.atnaujintų. it jg
is s n 1 e . era jo ų Qhamps Elysees studijos teat- retų” bylą spręstą prieš dve- 

zymiif, ur paro a vy o, a a re vaidinimą Milašiaus Miguel jus tūkstančius metų kaip tik 
ji uvo a ara ir įeno ji bu- Panara, perdėm persunktą mis- ten pat, Jeruzalėje.
vo surengta. Su laiku niekas»• , . . likos. JghlFc Anroinc SL3.toma,s 4,—

net kūnais metais ta naujausias veikalas Arturo Mil-!
ir formos aiškume, — visam paroda buvo. Tikiu, kad tai jvy- , “Remnvs nuo tilto” kur F bb pnejęs ksvad°8’ J°& mu'

pasauliui suprantamame aišku- ko korektūros klaida dėl sku- ’ .r botumo veiksmas vyksta itaių dokenų
tarpe New Yorke. Čia norėčiau

Lietuvių grupės paroda Ukrainiečių grupės paroda

MISTIKOS DVELKTELĖJIMAS 

PARYŽIAUS TEATRUOSE
J. DAINAUSKAS, Prancūzija

traktiška technika (koks didin
gas ir išimtinos žmogiškos bū
tybės reikalaująs dalykas)?! O 
kas gi pagalvoja, kad kūrybos 
esmė ir vertė ne universalinė
se temose, bet temų paprastu
me

me.

sustoti ties teatre Hibertot sta
čioje grupėje A. Galdikas su Ukrainieečių meno parodoje tomą “Jėzaus byla”, pagal žino-

Dr. A. šlepetytė

pranciškonas, istorikas, parašė 
48 pusi. knygelę “Šv. Kazimie
ras”. Šv. Kazimiero jubilėjaus 
(500 m. nuo gimimo) proga tai 
labai aktualus leidinys, pritaiky 
tas platesnėms lietuvių skaity
tojų masėms. Autorius aprašo 
šventojo jaunystę, jo ruošimą 
sosto įpėdiniu, jo mirtį ir tau
rias būdo savybes-dorybes. Pas
kutiniame skyriuje — iškeliama 
šio šventojo reikšmė mūsų tau
tai. Autorius su istoriko rimti
mi dėsto faktus, vengdamas pla
čiau sustoti prie legendų ar ki
tų netikrų pasakojimų. Daromos 
aliuzijos į šventąjį, kaip šių die
nų jaunimo pavyzdį, kaip į sim
bolį laisvės kovų prieš pavergė
jus, leidinį dar labiau suaktua
lina. Jis tuo mielesnis imti į tan 
kas, kad gausiai iliustruotas pa
veikslais iš šv. Kazimiero gyve
nimo (prie daugelio paveiksiu 
pažymėta iš kur jie imti, kas 
jiems priduoda dar didesnės ver 
tės). Viršelis papuoštas patrauk 
liu dail. A. Valeškos pieštu šv.

■ Kazimiero paveikslu. Autorius 
yra panaudojęs pačius naujau
sius šaltinius — Z. Ivinskio ir
S. Sužiedėlio monografijas bei 

ir folklorines sritis, pasiekia pa informacijas Lietuvių encik!ope-:
laipsniui vis didėjančias skaity
tojų eiles.

Dr. A. Šlepetytė pradžios mok 
slą ėjo Šveicarijoje, gimnaziją 
baigė Kaune, kievienoje klasė
je pasižymėdama kaip geriau
sia mokinė. Studijavo humani
tarinius mokslus — romanisti-

dijoje, o taipgi periodikoje pa
sirodžiusią medžiagą, kiek tai 
leido knygelės apimtis.

Išleista 3,000; spaudė Pranciš 
konų spaustuvė Brooklyne. Su 
šiuo leidiniu tėvai pranciškonai 
pradeda taip reikalingą religi
nės kultūros leidinių ciklą, ši

ką ir germanistiką — Tuebin-! ^eiė yra nr. 1 šventųjų gy- 
geno universitete Vokietijoje,: venimų kiasėje. 
vėliau Paryžiuje Sorbonos uni
versitete 1948-1950 m. tęsė tas • Dail. Vlada Stančikaitė- 
pačias studijas. Atvykusi į JAV Abraitienė su savo vyru inž,

• Naujos Liet. Rašytojų dr- 
jos valdybos rinkimas. Nauja
me Liet. Rašyt, dr-jos biule
teny rašoma, kad jau 1954 me
tais renkant LRD valdybą na
riai buvo prašomi nukreipti akis 
į Bostoną. 1956 metais kolegos 
vėl buvo prašomi pasisakyti už 
Chicagą, visi čikagiškiai kandi
datai griežtai nusisprendė, jog 
šis dvimetis bus paskutinis. To
dėl jau š. m. sausio mėnesį krei 
pėsi į New Yorką, prašant su
daryti ten valdybos kandidatų 
sąrašą idant nariai, pasisakyda
mi už vietovę, iš anksto žinotų, 
kurie asmenys sutinka kandi
datuoti. Iš New Yorko vasario 
mėn. pradžioje buvo kreiptasi 
į Antaną Gustaitį, prašant pa
kalbinti bostoniškius sudaryti 
valdybą. Kovo 17 d. laiške Gus
taitis rašo, jog, patikrinus dir
vą vietoje, atrodo, ji tokiam rei
kalui nėra tinkama, ir prideda: 
“Man regis, kad LRD-jai geriau 
šia vieta Chicaga, ir 'kitos ne- 
jieškok”. Po tokio atsakymo 
tučtuojau, kovo 20 d., kreipta
si vėl į N. Yorką: trys niujor- 
kiškiai kolegos paprašyta susi
siekti su visai nariais N. Yorke 
ir sudaryti valdybos kandidatų 
sąrašą. Balandžio 21 d. N. Yor
ko rašytojų susirinkime svars
tyta klausimas ar nevertėtų rin 
kti valdybą iš kelių vietovių. 
Išsiaiškinus nutarta geriau rink 
ti iš vieno miesto. Į LRD val
dybą sutiko kandidatuoti (abė
cėlės tvarka): 1. K. Grigaitytė, 
2. P. Jurkus, 3. A. Landsbergis, 
4. P. Naujokaitis, 5. J. Tysliava, 
6. S. Zobarskas, 7. L. Žitkevi
čius. Sutikusiems kandidatuoti 
LRD vardu reiškiama padėka. 
Revizijos komisijai kandidatų 
N. Yorke taip pat pakaks.

Laisvų rinkimų sąlyga yra 
pasirinkimo galimybė. Taigi, 
nors esminiai parengiamieji dar 
bai N. Yorke jau atlikti, tačiau 
nariai turi teisę pasisakyti už 
bet kurią vietovę. Kovo 30 d. 
įvykusios LRD Literatūros šven 
tės metu iš Bostono į Chicagą 
atvykęs A. Gustaitis pareiškė, 
jog yra galimybė ir Bostone tu
rėti valdybą, įtraukiant į ją po
rą žmonių iš kitų vietovių.

Balsuojama įprastine tvarka 
ir balsai siunčiami tuo pačiu 
LRD-jos adresu. Per keturioli-

sų laikų žmogus visą laiką ko
vojęs, savo psichikoje su pir
mųjų amžių krikščionybės pa
likimu ir, kad tai esąs esminis 
di-amatinis mūsų laikų konflik-

V. Vizgirda yra pirmaujantieji reprezentuojasi 10 dailininkų,, mo italų dramaturgo Diego ^as‘ ^.° ve*kal° koncep
tapytojai. Pirmasis yra veržlus kurių tarpe du skulptoriai — 
spalvų žaidimo meistras, antra- Konstantui Milonadis ir Michael
sis — toninių plėmų dėstytojas. 
Jeigu pirmasis formą verčia į 
eterinę būklę, tai antrasis ją da-

R. Urban 
jai.

K. Milonadis su Rodino įtako-

ir septyni tapyto-

ro masyvią, statišką. Kiek pir- je atliktu baltame marmore kū- 
masis neramus, beisikeičiąs jieš riniu “Rytas” (neįtrauktas į ka
kotojas, tai antrasis pastovus ir talogą) rodo visas gero skulp-
realus savo reiškimu ir tapybi
niu būdu. V. Vizgirda yra pui
kios plačios technikos tapyto
jas, mėgstąs sunkius tamsius

toriaus žymes. Gaila, kad jis ir 
M. R. Urban daug laiko pašven
tė plieno virinimui, kuris jau 
išeina ir tikro skulptoriaus pro

tonus. Per čia rodytą A. Gal- fesijos, skulptorinės kūrybos ir 
diko tapybą buvo įdomu matyti meno ribų. O juk ir M. R. Ur-
V. K. Jonyno akvareles, taip ban su Nr. 45 įrodo, kad jis ga-1 
giminingas pirmojo techniškom Ii būti rimtu skulptoriumi. Tuo
savybėm. tarpu didžiausių vinių, sraigtų i

V. Kasiulio spalvotos litogra- bei varžtų suvirinimas į kokią 
fijos priartėjo prie jo tapybos, nors formą dar nerodo skulpto-
Jis surado save originaliniame riaus ir meno. Net Picasso, di- 
stiliuje ir dekoratyviniai trak- delio ekstravagantiškumo mė-
tuojamų formų išryškinimo bū- gėjasr, pabandęs daryti “skulp-
de. Kadaise jo mėgti sušaržinti turas” iš šakučių, vamzdžių, 
tipai dar ir dabar matomi. Jeigu vandens čiaupų (“kranų”) ir
ankstyvesnieji tapyboje mėgo skudurų, metė, supratęs savo 
toninę tapybą, tai litografijose modernišką nesąmonę. A. Kolomayets

Piešinys, išstatytas ukrainiečių

Pieta

cija. Keliaujantis tribunolas nag
rinėja bylą prieš nuolat besikei
čiančią publiką. Pradžioje nori
ma bylą reviduoti formaliu at- 

I žvilgiu, t. y. ar sprendimas “ta
da” buvo padarytas pagal Pilo
to bei Ananijaus laikais Judė
joje veikusią materialinę bei 
procesualinę teisę. Bet palaips
niui. ypač kai kyla reikalas ap-

Be minėtų abstraktistų skulp 
O spalvų gamą galima būtų Į torių, didžiausią abstraktizmą pa^j'ciuriionio galerijoj',"Ch7- 
pažymėti bemoliu. Apskritai, V.' tapyboje atstovauja Jaroslawa cagoje.

jis yra dekoratyviniai statiškas.

1954 metais baigė Columbijos Vincu Abraičiu ir sūnumis Ša-; ka balsavimų jokių pastabų dėl 
universitetą New Yorke, magist rūnu ir Vytautu birželio mėn. ne^ayta- Pastarosios litera- 
r0 laipsniu, o šių metų pradžioje išvyksta nuolatiniam apsigyve- tūrinės šventės metu pora kole
ga vo filosofijos daktaro laipsnį: nimui į USA. Apsistos pas savo Pne vakanenes stalo pnkx- 
New Yorko universitete. seserį Clevelande. Sao Paulo ®°’ 3°’ balsavimo vokaą esą per

lietuvių kolonija labai apgailės- matom1’ balsavimas pa-
tauja, netekdama tokios nuošir- s’dar?s nebeslaptas. Deja-, visos 
džios ir jautrios lietuviškiems organizacijos, tykdančios ta> 
reikalams kultūrinininkės-talki- respondencmius balsavimus, nau 
ninkės. Visose lietuviškose me- doJa tokius pat ,baltus vokus, 
no parodose dail. Stančikaitės kadangi JAV kitokių nėra... Gal
paveikslai užimdavo pirmaujan la- kad 14 kartU ,ne 
čią vietą. Ji su dail. Antanu Kai n!buvo atkreipęs į tai valdybos 
riu, prieš keletą mėnesių išvy- dėmesio. .

laika dirhn meno sritvie Rai?ė kusiu šiaurės Amerikon, daly- Tačiau neįt eina, 
laiką dirbo meno srityje. Baigė tos priežasties bent vienas bal-
Nacionalinės operos Baleto stu ^U^avo 1 K^Sk^ suotojas būtų susilaikęs aT —
diją Rygoje, lankė Kauno ir meno Parod°se. Kurj horribįle dictu, _ paalsavęs
Paryžiaus konservatorijų daina Jos d>ustracijos puošdavo Mu įsitikinimą. Ne
rimo ir piano klases. Kaip ba- sų Lietuvos žurnalą. Jos at- atsitikimas kad balsuo-
leto solistė nradžioie ir kaio kurtas Aušros Vartų Dievo Mo- retas atsitikimas, kad baisuo leio sonsie pradžioje ir kaip . toias balsavimo lapelyje net pa-
prima balerina vėliau, dirbo tinos paveikslas kaipo centn- girašo, Iš kitos pusės daug ko- 
Kauno, Vienos ir Grąžo (Aust- nis Paveikslas religinėj lietuvių ,---- *.-----
rijoje) operose. meno

Su Paryžiaus opera davė spėk traukė kiekvieną sustoti, pasigė
taklius visuose didžiuose Pran- nuostabiai gražia liūdnos 

šypsenos mūsų Madona, ją pa
garbinti ir tuo pačiu pagerbti

Studijuodama Paryžiuje gy
vai reiškėsi lietuvių visuomenė
je kaip tautinių šokių grupės 
vadovė, lietuvių studentų są
jungos skyriaus pirmininkė, a- 
teitininkų skyriaus narė, iškil
mių bei minėjimų koncertinės 
dalies vedėja, solistė.

Šalia mokslinių studijų, visą

klausti liudininkus: Marijos, _ Raip jr ]iudininkai ly_! lietuvių tautą ir kenčiančią Lie-
uozapo, e ro arijos iš ag- dabrnį yra biblįnės praeities, tuvą. Ir kiti jos paveikslai, ypa

dalės — problema sugriauna iš- įa Jr dabartieg I tingai grafika ir akvarelės, sa-
tonnes ribas. I -. .............. I — --------- -ros, nes esančios giliai surištos vo lietuvišku giliai išgyventu

liarodoj Rio de Janeire. lc« - tyčia » «tyą» - pa- 
tys pasalina bet kokį balso per 
matomumo” pavojų, kartu su 
balsavimo voku įdėdami laišką, 
nario mokestį at pagaliau per
lenkdami vokelį.

Balsavimo vokai turi pasiekti 
komisiją ne vėliau kaip birželio 
13 d. Balsai bus tikrinami bir-

Publika pradeda daryti inter- su mūsų laikais. Tuo atžvilgiu turiniu-tematika daug pasitar- " gjuj^e^jg kurj0 svarbesnes 
vencijas ir tada iškyla klausi- tas veikalas primena dramati- navo lietuviškai propagandai. mįntįs £įa paduodame f”1**.-
ma«. ar Atpirkimas buvęs at- nius vaizdus Eaulkncrio rasa- . ^,0^, Uetuviai ir an- Sytas L. Raš. dr-jos valdybei 
siektas, nes žmogus visą laiką kos. Jis, panašiai kaip ir toji skolinių žodynas — ši-'
yra piktas, blogas ir drauge ne- Pasaka, daro sukrečiančios jta-i tokiu pavadinimu knyga • Rašytojas Petras Babickas,
laimingas! Pabaigai, tačiau, au- kos, esmėje būdama gana "ai-1 laimingai grįžęs į Rio de Janei-
torius sako, jog Dievo Malonė vi. Tačiau, Fabbri, lygiai kaip (jr Mareeris ro’ pradėJ° konsularuų darbą,
kaip tik ir yra Atpirkimo tiks- Faulkneris tais savop veikalais ‘ Vadovauja švietimo-kultūros sk.
lingumo bei pasisekimo laidas, parodė savo didelį talentingu- • Jeronimo Ignatonio premi- Lietuvos atstovybėje. Kyla pTo- 

Suglaudus, galima pasakyti, mą. “Jėzaus byla” tai veikalas, juotasai romanas “Ir nevesk į blema statyti atstovybės namus 
jog "Jėzaus byla (procesas)” kuriame svarbiausias veikėjas pagundą”, dabar spausdinamas naujoj sostinėj “Brazilija”.
yra it savotiška atitikmė pasi- 
jinių vaidinimų. Tačiau, tai dar 
ne viskas. Tribunolo nariai — 
teisėjai, gynėjai bei kaltintojas

ant scenos nedalyvauja, tačiau mūsų dienraščio atkarpoje, jau 
jojo mistiškas buvimas, netie- 
sioginai, visą laiką giliai jau
čiamas.

• Dipl. inž. Jonas Abraitis
eina prie pabaigos. Jis, kaip sėkmingai tęsia š. m. rugpjūčio 
ir kiti premijuotieji, išeis atski-, mėn. rengiamai šv. Kazimiero 
ra knyga. i šventei dekoracijas.

e
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KAN. MYKOLAS VAITKUS
Jo auksinę sukaktį minint

į ti-bolševikinių knygų, bolševikai1 konams iš vokiečių į lietuvių novelistika nėra jam svetima:, sukati švęsime šį rudenį, spa- Išvaryk Dievą — tai išvarysi
yra išleidęs tris romanus (no- lio mėnesį, pasilieka pajėgus teisingumą, 
vels), vieną trumpesnę novelę ir kūrybingas, ir lietuviškoji vi- - •

Šį mėnesį minima kan. Myko
lo Vaitkaus kunigystės auksi
nė sukaktis. Tai mielas, gilią 
vagą išvaręs mūsų kultūrinin
kas, kūrybingas rašytojas. Su
sipažinkime su jo gyvenimo ei
ga-

Gimė Lietuvoj, Kretingos aps
krity, Gargždų miestely, 1883 
metų spalio 15/27 dieną.

Mokėsi 1892-1895 Gargždų 
pradžios mokykloj, 1895-1899 
Palangos progimnazijoj, 1899- 
1903 Liepojos gimnazijoj, 1903 
-1906 Kauno kun. seminarijoj,

buvo nutarę jį deportuoti į Sibi- kalbą didelį meditacijų (tėvo 
rą 1941 m. birželio 24 d., bet Hasenoehrl) veikalą, apie pus-
nebesuskubo, kadangi Hitleris antro tūkstančio puslapių. Čia i ir vieną trumpą apsakymų kny- suomenė, džiaugdamosi jo di- 

į pradėjo prieš juos karą birže- pat išleisdino tris savo lyrikos gą. džiu kultūriniu įnašu, žino, kad į
kus tapo išrinktas draugijos lio 22 ir bolševikai ėmė paniš- rinkinius, dvi novelių knygas yra bandęg įr dramos viena kūr>’bos paskutinieji lapai

ir seminarijos atsiminimų knyvaldybos sekretorium, o nuo kai bėgti iš Lietuvos.
1927 metų ir draugijos reikalų Vokiečių okupacijos metu °.<t Lietuvos premiją, viena “Blaivy
vedėju, kol 1938 meto* mirus ku„ „ Vaitkus 193g me_ skaitančioji ytsuomene labai ma Dar dvi

pakeltas į Kauno Metropoli- lon‘al priėmė. yra atskiromis knygo-
nės Kapitulos garbės kanaun- Literatūrinį darbą kan. M. J mis. 
ninkus) toliau dėstė savo specia Vaitkus pradėjo 1906 metais, 
lumo dalykus Kauno Kun. semi- Pagrindinė jo sritis yra lyrika, 
narijoj ir privačiai darbavosi Lyrikos rinkinių jis yra išleisdi- 
plunksna. Vieno savo romano nęs 7, priruoštų spaudai dar tu- 
dar nesuskubo ir išleisti. j ri 4. Lyrikos poezijos yra daug

Kai bolševikai grįžo į Lietu- išvertęs į lietuvių kalbą iš įvai- 
vą, kun. M. Vaitkui nebeliko
kitos išeities, vien trauktis ar
čiau prie amerikiečių. Per dide

pirmininkui prelatui Aleksand 
rui Dambrauskui, liko išrinktas 
tos draugijos pirmininku lig bol
ševikams jį pašalinant.

Nuo 1925 metų teko jam bū
ti ir draugijos leidžiamųjų kny
gų redaktorium — taisyti kal
bą, daryti korektūras. Tuo bū
du per jo rankas perėjo kokie

1AA2I -.AAO 4. U TA trys šimtai knygų. Tuo pat lai' -----r.........................- —--------
1906- 908 Peterburgo Dvas a’ku parašė bei išleisdino perjlį vargą jam tai pasisekė: pir-

emijoj, nns ru- jr leidybas eilę savo miausia nuvyko į Austrijos Vie-
ko imivemiteto Teologijos fa- bny^ _ tarp Uetu. ną 0 paskiau ; Linzą toUau }
krdtete.

Kuniginį darbą dirbo 1909- 
1913 Telšiuose vikaru bei ka
pelionu vyrų gimnazijoj, mer
gaičių progimnazijoj, keturkla
sėj miesto mokykloj ir dviejose 
pradžios mokyklose.

1913-1914 Kaune draug su bū \ 
simuoju arkivyskupu Juozapu 
Skvirecku redagavo dvisavaiti
nį kunigams žurnalą Bažnyti
nę Apžvalgą.

Pirmojo Pasaulinio karo me
tu, nebegalint Kauno tvirtovėj 
besidarbuoti, išvyko į tremtį, į 
Smolenską, netoli Maskvos, [ 
ir ten draug su busimuoju Pa-

Kan. Mykolas Vaitkus

Pijus X

gą “Mistiniame sode”, kurią jo drama yra gavusi valstybinę dar nėra užversti.

vakarus, kur 6 mėn. išbuvo 
Peuerbacho miestely, pas vieti- 

j nį kleboną šv. mišioms laikyti.
; Bolševikų armijoms beslenkant 
artyn prie Linzo, kan. Vaitkui 

Į teko vėl, dar vargingiau, bėgti 
toliau į vakarus palei Dunojų, 

i Pirmiausiai nuvyko į. Regens- 
burgą, kur vietinis vyskupas, 
garbingasis Michael Buchber- 
ger, paskyrė jį vikaru-padėjė- 
ju sena m Lindkircheno klebo
nui pačiam vidury tarp Regens- 
burgo ir Muencheno. Ten 18 mė
nesių išbuvo pas vieną vokie
čių ūkininką Pimmersdorfe, kas i

rių kitų kalbų. Jo paties lyrikos 
yra šiek-tiek versta į rusų, len
kų ir anglų kalbas.

Šalia lyrikos, M. Vaitkus kul- 
tyvuoja ir epinę poeziją. Atski
romis knygomis yra išleista 
trys jo poemos. Bet ir prozinė

Turi dar spaudai beveik visai 
paruoštų kelias novelių knygas 
ir keletą atsiminimų knygų. Kai 
kurie jo rankraščiai yra likę 
Lietuvoj, kada reikėjo jam iš 
ten pasišalinti, o nebuvo įmano 
ma jų su savim pasiimti: šie 
rankraščiai gal bus žuvę.

Miela, kad mūsų garbingasai 
sukaktuvininkas, kurio 75 m.

LAWN CLEANERS & TAILOR 
Established 40 Years.

Cleaning & Dying - Pressing and 
Repairing. Fur coats cleaned, giazed 
and Repaired. Best workmanship. 
Satisfaction guaranteed.

3444 W. 63rd St. PR 6-9875

S 0 P H I E BARČUS 
RADIJO VALANDA

2,000 LAIKRODĖLIŲ DR. J. ir K. AGLINSKAI

TeL — REliance 5-1811
DR. WS.LTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Uetuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
oenktad. nuo 1—4 p. p., 6:80 - 8:80vak FT'y^<Mar1 ir t 4

Tel. ofiso Ir buto: OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St. Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 
išskyrus trečiadienius

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. I.Afayefte 2-3210. jei 
neatsiliepia. Saukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKŠS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
tš stoties WGE8 1390 k. kasdieną VAL.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo ; vak , pirm., antr., ketvirt. 6—9 vai. 
8:30 iki 9:16 v. ryte, ir kas pirma- Trediadleniais tik susitarus
dieni nuo 7 iki 8 vakare. ----------------- .......

SEKMADIENI iš radijo stoties 
WOPA 1490 k. Ir FM 102-3 MC. .
<30 iki 9:30 ryte

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė.. Chicago 29

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopeda* - Proteažstaa

Aparatai-Proteza’., Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) Ir t.t 
Vai. 9 - 4 Ir 6-8. šeštadieniais » - ) 
ORTHC PĖDUOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 6Srd St, Chicagc 29. m

TeL PRospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 6Srd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezid. telef. GKovehUl 6-0617
Valandos: 1-3 p. m.. 6-8 p. m. 

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

Ofiso telef. CUffslde 4-2896 
Rezid. telef. LAfayette 3-1179

DR. P, STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 vai. vak 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., Išskyr. sek.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE f
KfDIKIŲ ER VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
7156 South W ėstom Avenue

(MEDKAL BUILDING)
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. :

DR. FL TtLLAT-KELPš*
Ofisai 20 North Wacker Drtve
(Civic Opera House.kamb. 858) 

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

5002 West 16tb Str., Cicer*
Vai., kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

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

Rezid. telef. HEmlock 4-7080

DR. VYT. T4UR4S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bendra praktika ir moterų ligos)

, __ . . _ . Jo kunigystės auksinio jubilė- dien pėsčia eidamas pusantros
nevezio vyskupu Kazimieru Pal- jaus iškilmės įvyks birželio 1 d. mylios į bažnyčią mišių laikyti 
taroku, kun. Baronu, kun. P. 10 vai. 30 min. šv. Kazimiero baž-aj. kjtų funkcijų atlikinėti 
Ruškiu, busimuoju generalvika- i nyčioje Providence, R. I. Paveiks-! *
ru bei prelatu Kazimieru Šau- 'as naujai išleidžiamos knygos i Gali atsidėti savo rastų 
Uu, prisidėjo prie kataliku Pa- ^“tkau” SI ‘'“kjmui
begenu, lietuvių bei lenkų, dva njs “Dievas mano gyvenime”. Nuo 1946 metų rudens vysku-
sios reikalų aprūpinimo o vien pas k-lė arčiau R .
kart paruošė spaudai Chaigno-
no meditacijų lietuvišką verti 
mą (keli tomai).

22 tarnybos metai knygai

nuo u vai. ryto ik) i vai. p. p ir nuo Ofisas ir rez. 5100 S. Western Avė 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad nuo i Tel. PRospect 8-1223 ar TR 3-5577 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 ■' Ofiso vai.: Pirm. 8-10 v. v., Antrad., 
vai. ryto iki 3 vai. popiet 1 Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad

Office tel. RE 7-1168 | 2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.
- Res. tel. VVAlbrook 5-3765

Moteriškę ir vyriškų, auksinių 
ir paauksuotų, naujausio stiliaus, 
nupirkti iš varžytinių.

Nationaliy advertised brands. 
Originale kaina $71.50 iki $150.

So““sv-Augus- “

Vienkart su darbu Šv. Kaz. peUonu apskrities ligoninėj, kur ! AuvksiJuai- deimantiniai žiedai, 
dr-ję kun. M. Vaitkus nepasili-j įšsidarbavo iki 1951 metų ba- * ' UZ
ko svetimas kuniginiam-peda- Į iandžio, kai galų gale gavo lei-

Karui besibaigiant, 1918 me- goginiam darbui: nuo 1929 me- dimą atvykti į USA, kur malo- 
tų liepos mėnesy su daugeliu tų iki 1940 dėstė religijos daly- ningnąig Providence vyskupas 
kitų tremtinių grįžo vokiečių o kus Kauno Meno mokykloj, vė- McVinney teikės jį paskirti pir- 
kupuoton Lietuvon ir žiemos liau akademijoj, o nuo 1936 iki ma į pawtuket Šv. Marijos pa- 
pradžioj įstojo darbuotis Šv. 1944 rudens buvo profesorium rapiją trečiuoju asistentu (kur 
Kazimiero draugijos centre Kau Kauno Kunigų seminarijoj, kur keturis mėnesius šiek-tiek

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
5430 S. Kedzie _Ave.

Priima ligonis pagal susitarimą. 
D81 valandos skambinti telefonui 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. p.p. 
Kasdien, Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius

6322 Sctith Westem Avenue
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 vai. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076 . . 1

TeL of. WA 5-7200 Res. GR 6-3319
DR I. LABANAUSKAS

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTAS

Ligoniai priimam! pagal susitarimą
Medical Arts Bldg.

5430 So. Kedzie Avė.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 West 71st Street 

(71st ir So. Campbell Avė.)
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5-9 v. vak 
\ntrad. ir penkt. 1-5, šeštad. 2-4. 
Trečiadieniais uždaryta.

karato, už..................... $38.00
Deimantiniai žiedai, % karato,

už ................ ....................... $98.00
Deimantiniai žiedai, pilnas

karatas, už............$198.00 setas
71 šmotas sidabro daiktų, garan

tuoti 50 m., gražioje medinėje ’ 
skrynutėje, vertės $80.00,
už........................................... $38.00

100 šmotų Stainless Steel gražus

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-toe ir Damen Avė. 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.

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

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. VVAlbrook 5-3048

Res. tel. PR 6-4732
D R. A. MACIŪNAS

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

’ Tel HE 4-1202 arba RE 7-9700
Vai.: pirmadieni, ketvirtad. ir šeštad.
1-4 popiet. Antrad. ir penkt. 5-8 v. v.
Treč. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

_ . , - , - ____________________. DR. PETER T. BRAZIS
ne, kuT ir pasiliko iki 1940 me- dėstė visuotinę literatūrą, lietu-1 pramoko angiiškai), o paskui setas, gražiame bakse, vertės GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tų liepos pradžios, kada bol- vių, rusų ir vokiečių kalbą, o j Peace Dale Retreat' 572.00, už................. . $32.00 2434 West 71st Street
ševikų okupantų valdžia jį pa- kurį laiką ir estetikos kursą, l House kaDelionn Čia ii<s kane 32 šmotlJ sidabrinis setas, yal- pjr“-; k®tvlr'\ p^nkt- ir
šalmo is tos draugijos pirmi- Visą laiką plačiai dalyvavo lie- iįonauja jau aštuntus metus mv + • • I’00. • -" \ V. $17 5° aekm 

I y, . . rJektriniai toastenai, elektrinės
{džiaugdamasis, kad gilioj senat-l petelnės, elektriniai coffee 
j vėj gali pagaliau atsilsėti, ra- percoliatoriai, vertės $25.00,
miai atsidėti savo studijoms bei po........................................... $9.50
raštų darbams, o tuo tarpu, pro Į Elektrinės siuvamos mašinos

ninko vietos, pastatydama į jo tuviškų laikraščių skiltyse, 
vietą žydą Kleiną. — Šv. Ka
zimiero draugijoj kun. Vaitkus
iš pradžių redagavo mėnesinį Bolševikų pirmosios okupaci-

Okupacįjose

kunigams laikraštį “Ganytoją” jos metu besidarbavo vien kun. . pasitaikius nuvvkti i Hone ! nuP’^ntos ................... $29.95
r ’ J i Hoover dulkiu valytuvai,

vertės $55.00, už ......... $29.00
Rašomos pluksnos pusė kainos. 
Gintaro išdirbiniai pusė kainos. 
Stiklui rėžtukai su deimantu,

$6.00 vertes, už ............ $3.85

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

JOS. F. BUDRIK 
FIRMTIRF

3241 So. Halsted St.
Dėl sutaisymo TV patelefonuokite 

CAlumet 5-7237
Krautuvė atdara pirmadienio ir 

ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Sekmadieniais 10—5.

Budriko radio pusvalandis iš sto
ties WHPC, 1450 kil. ketvirtadie
nio vakarais nuo 6 iki 6:30.

Atneškit šitą apgarsinimą, 
gausit DYKAI gerą 
Bali point pluksną

ir popularų mėnesinį liaudies ^mmarijoje. Kadangi buvo per Valley kgl()
laikraštį, “žvaigždę”, o netru- Šv. Kaz. d-ją išleidęs keletą an

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MŪSŲ KAINOS MAŽESNES 

NEGU KITUR!
— o —

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

/

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

DIDŽIAUSIAS MEDŽIAGŲ PASIRINKIMAS URMO 
PREKYBOS APYLINKĖJE

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET. • MEDVILNE, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Darbo valamlos: K:i8riii-n nuo 8:30 v®, ryto iki 6 vaL vak.;
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.

klausyti išpažinčių vietinių gau
singų lenkų arba namie kokio 
vokiečio, o kas savaitę nuvyk
damas į kaimyninį Wakefieldą 
klausyti tenykščio St. Francis 
konvento vienuolių seselių iš
pažinčių.

Kūrybos darbai

Bebūdamas Peace Dale, ka
nauninkas M. Vaitkus, aa. mons. 
C. J. Hollando raginamas, iš
vertė jo veikalą “The Shepherd 
and his Flock” (tik, mons. Hol- 
landui mirus, nebebuvo galima 
vertimo išleisti, neturint lėšų). 
Taip pat čia Peace Daleje M. 
Vaitkus išvertė tėvams Francis i

PHILLIPS CLEANERS
Expert Dry Cleaning. C'.othing 

Drapes - Slip. Covera. Specializing- in 
Summcr Komiais. Fur Storage - 
Quality Tailoring.
6910 So. Western Avė. GR 6-4310

HENRY S.

211 WKST JACKSON AT WILLS

Tel. VVEbsier

9-4187
JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRtntier 6-1998
RADIJAI. PATEFONAI, TELEVIZIJOS, ORO VĖSINTUVAI 
PARDAVIM.US IR TAISYMAS • SEKM. UŽDARYTA

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE!
Remiantis Chicagcn Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos Įsikūrimo 
1924 m et., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės Įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugeli kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose Įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės Įstaiga yra viena 
iš gražiausią ir moderniausiai irengtų vistje Illinois Valstybėje.

Milijrnai dolerių morgiėių paskoloms. Ant prieinamų išlygų. Lengvais 
išmokėjimais. (Darome paskolas iki 25 metų išmokėjimo ant t inkamų 
nuosavybių).
Rašykite dėl informacijų Mūsų turtas arti $24,000,000.00

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. ' Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį mo * ild 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po įdėtų.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč — vidaus Ugos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michlgan Avė. 
Tel. ofiso HE 4-5758. Res. GR 6-3404 iBūto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

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

Valandos: pirm., antr., ketvirt.. penk 
2-4; 6-8 v. v.; šešt. 2-4 v. p. p.

WA 5-9106 RA 6-1190
DR. JONAS G. BYLA

NERVŲ - SMEGENŲ LIGOS, 
CHIRURG.

104 S. Michigan Avenue. 
Kamb. 615

Konsultacija tik susitarus

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus Ilgos
6817 South Western Avė.

Tel.: ofiso — RF.publlc 7-4900 
namų — GRovehUl 6-8161

Valandos; kasdien 2-7 vai. p. p.. š©8- 
tad. 1-5 vai. p. p., trečiadieniais už
daryta.

D«1 tikslaus priėmimo laiko '(ap- 
polntment) malončkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad nereikštų 
ilgai laukti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archei Avenue
Ofiso vai. nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 vai. 
vak. šeštadi«iiais nuo 2 iki 4 popiet. 

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v v 
iSskyrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel. ofiso — PUllman 5-6766 
_____ Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock 4-3751

DR. A. NARBUTAS
P17AUCIŲ IR VIDAUS LIGOS

2745 West 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

Priima pagal susitarimą

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

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12: 2—6- 7__ 9
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 

LAfayette 3-4949 
Namų — CKdarcrest 3-1786

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTEK1 

LIGOS
2524 West 69th Sreet 

(69-tos ir S. Mapleyvood Avė. kamp.)
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiūtė )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nt3> 6-8 vai. 
vak. šešt. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

; Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 3-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659

Rezid. 6600 8. Arteslan Avė.
VAK. 11 v. r. iki 3 p. p.. 6—7 v. v.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL RAMUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

1428

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

Broadvvay, Gary, Indiana
Vai.: pirm. 8-8 v. vak., šešt. 10-12

___  val- prieš piet. Kitu laiku pagal au-
Rezidenčijos teL BEverly 8-8244 įtarimą. Tel.: Office Gary TUrner 

3-9902. Res. Ch-go Blshop 7-5833.
Ofiso HE 4-1414 arba RE 7-9700 

Rezid. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(7l-oe ir Campbell Avė. kampas)
Vai: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak

DR. G. SERNER
UBTUV1S AKIŲ eYDYTOJA*

25 UMtų patyrimą*
Telu YArds 7-1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

▼■landos: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. 
Treč. uždaryta. Penkt ir šešt 10 — 2 
wL po pietų. Arba pagal susitarimą.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvina akių įtempimą, kuri 

yra priežastis galvos skaudSjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akiniu*. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
iki 6 vai. Sekmad. Ir treč. uždara.

Skclbkitės “Drauge”!

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTOPEDINfiS LIGOS

2745 Wert 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę

Telef. REpublie 7-2290 
VAL.; Pirmad.. antr., ketv. penktad.

_______ - _ . - , nu<> 0 iki 11 ryte ir nuo 6—8 vai. v.
į šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniais Į šeštad nuo 2—4. Trečiadieniais Ir
’ uždaryta. kitu laiku susitarus telefonu.

Tel oftoo PR 6-8888, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETTTVT8 GYDYTOJAS)
2500 West 6Srd Street

Vai
iki

kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

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

keičia stiklus Ir rėmus 
1455 8. Oellfornla Avė. YA 7-7381

Vai.: .0 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta šešt. 10 v. r. Iki 8 p. p.

Telefonas GRovehll] 6-II

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą lšskvrus trečiadieniu*

2422 W. Marųurtte Road 
Ofiso Ir buto td. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero
Kasdien 16—12 Ir 4—7 vai Trečiad 

Ir Uštad. tik 16—18 vat

Mes
mokame 

Augštą

Dividendę!

FEk 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENOKOVl

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

A
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Istoriko auksine sukaktis
Ką prof. Ivinskis randa Vatikano archyvuose

Mūsų didžios energijos istori- sios atminties mokytojas kun. 
kas, pasižymėjęs uoliu pagrin- Jonas Totoraitis, MIC. 
dinių Lietuvos istorijos šaltinių Bet gyvenimas mėgsta para- 
tyrinėjimu, prof. dr. Zenonas doksus! Taip jau buvo lemta. 
Ivinskis šiemet gegužės mėn. kad tapęs tremtiniu, 1946-jų 
25 d. sulaukia 50 metų amžiaus, pavasarį dairiausi progos pa- 
Yra gimęs 1908 m. Kaušėnų k., tekti Romon. Nors mielas Ant. ' 
Plungės valse., Telšių apskr. Vaičiulaitis dėjo daug pastan- 
Baigęs Telšių gimnaziją, studi- gų mane įkurdinti Romoje, ta- 
javo Kauno universitete, o 1929 čiau tada nepasisekė nugalėti 
-1930 m. istorijos studijas gili-! kliūčių Amžinajame mieste įši

Prof. d r. Z. Ivinskis
Nuotrauka iš knygos “Mano pa-

lo, kaip Bonoje nuo 1953 metų niškos kliūtys” laivokartei gau- lingau paukštelis. Kai aš buvau ® Bronė Jame'.kienė, bebai- 
veikiančio Baitų Mokslinio in- ti jau padvigubėjo... Bet kiek- pas močiutę, mažlieiuvių daina gianti magistrės laipsniu studi- 
stituto narys (jam dar priklau- vieną iš Romos laikinai į JAV Žandarita ir liaudies šokis šiau- jas Chieagos Meno institute, 
so estai ir latviai), į kurį kitų išvykstantį išlydžiu su mintimi, j čius. Paduodamos ir dainų me- gavo stipendiją ir rugsėjo mė- 
metų pavasarį vykstu viene- jog vieną dieną ir mudu ten ‘ lodijos (vokaliniam pildymui) nesį išvyksta į Havajų univeri- 
riems metams perimti vedėjo apsireikšime. O kol kas reikia ir tekstai, su puošnia pradine sitetą, kur bus kaikurj laiką 
pareigų, turiu kitų mokslinių sėdėti prie savo "varstoto” ir raide. Leidnys turi 24 pusi., iš- asistentė ir gilins meno studi- 
prievolių. Iš visų Europos tau- skubėti atlikti tai, ką eilė trem- leido J. Karvelis, kainuoja $1.50. jas.
tų vokiečiai daugiausiai rodo ties metų neleido. Medžiagos Į
mokslinio dėmesio Lietuvos is
torijai. Su pagrindu jie laukia

Vatikano archyvuose yra tiek 1 
daug, kad jos pilnai užtektų ke- j i

no Berlyne, labiau atsidėdamas 
rytų Europos istorijai.

pačių lietuvių parašytos Lietu- lėtai specialiai pasišventusių ty- 
i vos istorijos, nes vokiečių kai- rinėtojų.
’ ba, jeigu neskaityti mažytės G. J -------;-------------
į Storosto knygutės (1921), de
ja, nieko nėra pasirodę, šita 
sunki našta šiuo metu gula ant

KRONIKA
• Pranas Naujokaitis parašėkabinti. Ir aš būčiau išlipęs New

Yorko uoste, jeigu ne Apaštalų
Sosto delegato kan. F. ^P°-j gaui^a^^^ur ^telpa"'jo^straips- Plarnl- Esu- Pvz-» Pririnkęs nau- nūs”. Kūrinys stambus, vaizduo 

j čiaus, po jo vizito Romoje, su- nis -Veiksniai, apsprendę mano 3OS medžiagos apie Šv. Kazimie- ja Lietuvos apskrities miesto, 
Parašęs disertaciją apie Lietu mėgsti ten ryšiai. Be to, J. E. dabartinę pasaulėžiūrą”. : rą, ir pirma proga norėčiau iš- turinčio gimnaziją, moksleivi-

vos valstiečių luomo išsivysty- vysk. V. Padolskis paskyrė man „ ’ leisti II leidimą, bandydamas jos, inteligentijos ir kitų gyve-

mano pečių. Turiu dar ir kitų romaną "Upeliai negrįžta į kal-
Mokslininkas ir visuomenininkas

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki S10,003.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

mą 1932 m. gavo daktaro laips į porai pirmųjų metų stipendiją J duoti pilnesnį mūsų šventojo
nį. Surinkęs dar gausiau me- Į iš vieno jo žinioje esančio fon- j kai Romoje nuo 1954 metų, ry-; gyvenimo ir jo garbinimo vaiz-
džiagos JTūsų slaptame valsty- ! do. Mano svajonės rinkti apie i šium su besiartinančiu jų krikš- dą. Deja, nieko nėra nauja, kas
biniame archyve ir Dancigo ar- TIS : to tūkstanties metų jubilėjumi į galėtų patvirtinti kritikų iškel-

nimą iki išeivijos meto. Roma
nas žada būti įdomus ir jisai 
bus pradėtas leistai per Draugo 
atkarpą, kai tik pasibaigs Jer.

chyvuose 1933 m. parašė habi- no archyvuose (966-1966) yra jau išleidę ketu tas abejones ryšium su pop. Ignatonio “Ir nevesk į pagun-
litacinį darbą “Lietuvių ir Prū- j tėvynės praeitį medžiagą pildė- ris storulius tomus įvairių stu- Leono X-jo pradėtu Kazimiero Į dą”. Lietuvių literatūra yra la-
sų prekybiniai santykiai pirmo- i si tuo metu, kai nebebuvo likę dijų — “Sacrum Poloniae Mil- kanonizacijos procesu. Vatika- 
je XVI a. pusėje”. Jis tapo vie-' po kojomis gimtosios žemės... lennium”. O mes!?... no archyvų medžiaga davė su-
nas iš pačių jauniausių docen- — Ką Jūs esate iki šiol su- Kai lėšų trūksta taip reikalin- gesti jų parašyti dar ir kitais 
tų mūsų universitete ir istorijos radęs besėdėdamas archyvu®- giems šeštadieninių mokyklų lietuvių kultūros istorijos klau- 
katedros vedėju. 1940 m. buvo se? vadovėliams, aš labai džiaugiuo simais. Bet negalima skaičiuoti
pakeltas ekstraordinariniu pro- — Mane iki šiol labiausiai si, kad J. E. vysk. V. Brizgys, “viščiukų”, kol jie dar “neišpe-
fesoriumi. 1940-1941 m. buvo traukė reikšmingasis šimtmetis surado mecenatą, prel. J. Paš- rėti”...
kultūros paminklų apsaugos reformacijos, jos kilimas ir žiu kauską, kurio lėšomis, kaip jau — Ar nenorite aplankyti di-
konservatorius, surinkęs medžią girnas. Iki XVI a. dauguma Lie- periodikoje minėta, bus išleistas tižiosios išeivijos kolonijos —
gą tada konservuojamai Trakų tuvos istoriją liečiančios medžią atskiras tomas Lietuvos vysku- JAV?
Galvės ežero piliai. Po pirmos gos yra išspausdinta, arba ge- pų reliacijų Apaštalų Sostui, 
bolševikų okupacijos jam buvo rai žinoma. Aš jieškojau atitin- Kun. R. Krasauskas yra rūpes- 
pavesta suorganizuoti Filosofi- karnų šaltinių XVI-jam amžiui tingai mašinėle paruošęs spau 
jos fakultetą, kuriam susikū- ir pradžiai XVII-jo. Turiu daug dai visas reliacijas Vilniaus ir bra^ motina, kurios jau devy
nis jisai buvo dekanas. Dėstė nuorašų, ištraukų, mikrofilmų Žemaičių vyskupijų iki XVII a. 
ir Vilniaus universitete.

— Kur čia nenorėsi! Ameri
koje turiu ne tik eilę senų prie- 
telių, bet ten gyvena ir mano

bai arti prie širdies Pranui Nau 
jokaičiui, apie ką galima įsiti
kinti iš jo rūpestingai paruošto 
lietuvių literatūros istorijos kur 
so gimnazijoms, išleisto tremty
je — “Lietuvių literatūra”.

• Muzikas Jonas Zdanius pa
ruošė tautosakinės muzikos rin
kinį fortepionui, pavadintą “Tau 
tosakinės bagatelės”. Šis liau
dies melodijų rinkinys taiko
mas daugiau pramoginiam rei
kalui. Čia randame liaudies dai-

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

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

GRANE SAVĮNGS & LOAN ASSN.
2555 West 47th Street Chicago 32, III

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

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

UNIVERSAL SAVĮNGS & LOAN ASSN.
1800 South Halsted Street Chicago 8, 111.

nas: Augino močiutė, Po augš | E
uuKiuiumų■ —~ «*• į neri metai nemačiau ir kuri ma-1 tus kalnus vaikščiojau, Bėkit, = 

: (dalis jų pozityviuose). Rau-j g o. ų ce s us yra pa i rrnęs nQ vizito jau ge^į iaukja. Du bareliai, Pasėjau kanapę, Nen-iE 
Tremtyje dalyvauja visuome; da’^>ely3e Įvairių Lietu- regorianos un-o pro^esonus kartu neg^alejaU išvažiuoti dėl drelė, Kur tas šaltinėlis, Lop- E^veXTt^u^u Vą bGČianČ1U Vatikano archyvo P. Rabikauskas, S. J. As pasi-, techniškų°k]iūJčių 0 »tech šinė, Rekrūtų daina> giūbaS, ’

gyvenime Dėt daugiau gkyrių ("fondų”). Brangios me ėmiau paruosti jvadą ir paais- _ _______ ___________________________ *______ ’_______ ’miname
šiai atsidėjęs moksliniam dar- ... ... ... ., . , ... , dziagos aptikau atskiruose konbu,. Yra parašęs kehasdejmV (Trindento konsilijos,

nygų irs ų s Į’*' Propagandos), Brevių sekretą-
Gausiai bendradarbiavęs peno- .. . ,. .. .. ,,. .. , . XT. h, rijos ir Jėzuitų ordino archy-
dmeje spaudoje. Vienas iš vu^ gis paskutinis ypač svar į tomo, turinčio apimti visas re 

įausio^ įe uvoje įenrascio vįĮnjaus jėzuitų veiklai. Jo i liacijas Apaštalų Sostui iki vys-
. . e^’ er dokumentai, kuriuos paskelbiau kupo M. Valančiaus mirties, vėl

Italų ir Lietuvių enciklopedijų (Commentationes l953 žvalgysimės leidėjo kitam to-'
bendradarbis. Dabar atsidėjęs m ) įdomiai padeda išaiškinti Į mui, apimančiam iki šiol neskel 
re įe uvos iš orijos m la pj^ųjų lietuviškų knygų (Dau j btą medžiagą iš XVI-XVII a.

Kaikuriuos dalykus, surištus 
su vysk. Merkelio Giedraičio gy

kinimus prie reliacijų, duodan 
čių įdomios medžiagos Lietu-; 
vos Bažnyčios ir apskritai mū- j 
sų kultūros istorijai. Po šito

gą Vatikano ir Romos archy
vuose.

Jo amžiaus auksinės sukak

kšos katekizmo ir Postilės) 
spaudinimą Vilniuje. Griežtai ne
žiūrėdamas chronologinių rė venimu, paskelbsiu knygoje 
mų, iš kaikurių archyvų surin- “Merkelis Giedraiti^ ir jo laikų 
kau medžiagos Lietuvos XVII Lietuva”, kurios leidėjas yra 
ir XVIII a. istorijai. Porą kar- žinomasis lietuviškos knygos

- Kai beveik visi tremties dlrbtl lr Ka- puoselėtojas prel. Pr Juras. Tik
. - ... ... ... raliauciaus archyve, kuris da- įvairus smulkus patobulinimai,
XXsePaZX!S^S tar V™ Goettingerie (Vakarų kaip ir'mano noras būtinai su- 
•,•4,' - j Vokietijoje). Dalies mano su- naudoti atsirandančią naują ir
♦ 1 •* ’ t*-18- nePas*n^u/> rinktos medžiagos tikrai man svarbią medžiagą, vis neleidžia

1S? KV^4 - SaUfeSj- °n nebeužteks laiko sunaudoti. Bet mašinraščio nunešti į spaustu-
nentų pastoviau pakurtų „ pa- metrikuota, t. y. tiksIiai v?.
"*T Europoje, savo jėgas du- .. tiesioj Wea,as igu
nate Btonjos studijoms. Is kur > kokis nors ..stebuklingas.. fon.

ties proga kreipėmės su keletą 
klausimų, kuriuos čia su jo at
sakymais ir spausdiname.

atsirado tokio įkvėpimo taip pa
sišvęsti?

— Nors patekti į legendomis 
apipintus Vatikano archyvus, 
kad ir galėčiau ten aptikti lietu 
vių tautos istorijai iki šiol ne
žinomos, ar nenaudotos medžią 
gos, jau turėjau nuo studenta-

būti prieinama kiekvienam be- das pasiūlytų lėšas Lietuvos šal i 
sidominčiam. Daug dienraščio tiniams leisti. Tokiu atveju Ro-. 
skilčių “reikėtų inventoriniam su- moję susitelkusių istorikų bū- 
rinktosios medžiagos aprašymui, relis patiektų planą. O šaltinių 
- Ar nemanytumėte, kad Spausdinimas dažnai reiškia

reikėtų pradėti leisti Lietuvos £2^*h? 
istorijos šaltinių, randamų Ro- saugoti nuo žuvimo. Juk ir mū

sų ne vienas, atidėliodamas spau 
sdinimą, 1944 m. yra pražudęs, 
ar nepasiekiamai palikęs nebe-1 
atstatomų manuskriptų.

— Kur krypsta šių ir ateinan
čių metų Jūsų dėmesys?

— šiuo metu nepabėgu iš ter 
jęs promemoriją, kurios san- minuotų įsipareigojimų. Jie su
trauka buvo patekusi ir spau- sideda iš pastoviai rašomų strai- 
don. Su ne mažu “pavydu” aš psnių Lietuvių enciklopedijai ir 
žiūriu į ukrainiečius, kurie Ro- iš kelių platesnių apžvalgų at- 
moje nuo 1948 metų yra jau skirai leidžiamam Lietuvos to- 
išleidę iš aukščiau minėtų ar- mui. Tokiu būdu turiu geros 
chyvų vienuoliką tomų jų isto- progos panaudoti ir dalį Romo- 

gą begalėjo rinkti ir mano švie- riją liečiančios medžiagos. Len- je surinktosios medžiagos. Be

~ rmno, 17 ■ -• moję, rinkimus? Kaip tai suor-vimo dienų (1928). Kai ėjo gar-, . ..a F
„„„ - t ■ 7 ... , gamzuoti?sas iš Lietuvon sugrįžusio kan-
K. Prapuolenio ir kitų Romą ge
rai pažįstančių, jog Vatikane 
kaupiasi ir Lietuvos praeičiai 
visas aruodas svarbių versmių, 
knietėjo ir man, kada nors ten 
nukakti. Bet universitetinis dar 
bas vis neleisdavo toliau nu
vykti, kaip iki artimų Karaliau 
čiaus ir Rygos archyvų. Gaila, 
kad Lietuvos politinio gyvenimo 
sutemoms prasidedant, per trum 
pai Vatikano archyve medžia-

— Taip! Tikrai reikėtų iš
spausdinti keletą tomų bent 
svarbiausių šaltinių. Tuo klau
simu prieš trejus metus istori
kams tremtyje buvau išsiuntinė-

OUR LADY OF THE HILLS CAMP
HENDERSONVILLE, N. C.
“In The Neari Of The Blue Ridge Mountains” 

“Vacatienland 0f The South”
2"0 ACRES. 36 PERMANENT BUILDINGS. LARGE LAKE. 120' X 62' 

MODERN CONCRETE StVIMMING POOL. EQL’IPPED WITH THE LATKST 
FILTERING AND CHLORINATING SYSTEM. COMPLE'TE CAMPING i’RO-
GRAM, INCLUDING HORSEBACK RIDING. 
EQUIPMENT. CITY WATER SUPPLY.

Modern stainless Steel eųuipped kitehen. Ttesident 
grarfuate dietitian. A regular university-employed cook- 
’mg staff. Spaeious, airy, modern dining hall. Kitehen 

and dining hall statė bealth rated, grade “A”.

MODERN FACILITIES AND

Resident nurse and infirmary faeilities. 
Professional trained staff, supervised by 
Priests of the Diocese of Raleigh and 
Sisters of Notre llamp de Namur.

BOYS
7 - 16 years 

of age

SEASON: JUNE 15 — AUG. 24
WRITE:

Our Lady of the Hills Camp
412 S. Franklin St., Rocky Mount, N. C.

GIRLS
7-16 years 

of age
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ę 45 mėty prekybos sukaktuvinis 45 e

IŠPARDAVIMAS J
1958 Chrysler - Plymoisth - Imperial j
DAUGYBE VISOKIŲ FIRMŲ VARTOTI’ AUTOMOBILIŲ |

Kainos tik nuo $25.00 |
Galite nupirkti be pinigu išsimokėjimui |

PEOPLES HARDWARE 8C PAINT CO.

ŽEMESNĮ NUOŠIMTĮ
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iii

iii
iii
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iii
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iii

ii

ATOSTOGOS, APSIMOKANČIOS PAČIOS
------ ★------

PAJAUNĖKITE ATSIŽYMĖJUSIOSE MAUDYNĖSE

I AMAH HA ITIS
Hot Springs National Park, Arkansas

DEL SVEIKATOS: nuo darbo nuovargio. Rheumatoido. Nervin
gumo, blogos cirkuliacijos, organizmo užnuodijimo, bei su juo 
susijusių negalavimų.

DEL POILSIO: Žvejyba ištisus metus, Golfas ir visi kiti sportai 
atvirame ore... Gaivinantis kalnų oras bei pietiečių vaišingumas.

Televizija, 
jūsų patogumui

LAMAR

1 BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
I CHRYSLER, PLYM0UTH, IMPERIAL DISTRIBUTOR 
= 4030 Archer Avė. Telef. Vlrginia 7-I5J5
E CHICAGO 32, ILLINOIS
E Lietuvių Didžiausia ir Patikimiausia Automobilių Prekyba

Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47tb St. Tel. LA 3-4139

TAUPYK PAS

STANDARD
Stipriausioji Chieagos Bendrovė

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

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

Tą galite pagreitinti pradėdami taupyti Universal Savinga 
and Loan Bendrovėje, kur santaupos neša didelius dividendus ir 
yra apdraustos iki 10,000 dolerių per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington. D.C.

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

T. Rypkevičius, Prezidentas Tel.: HAymarket 1-2028
Chartered and Supervised by the 

U. S. Government 

JUSTIN MACKIEVVICH. Prez.

Atdara kasdien nuo 9 iki 4 valandos. Ketvirtadieni nuo 9 iki 8 vai. 
šeštadieni nuo 9 iki 3 valandos. Trečiadieni uždaryta.

J?

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

Trečiadieniais visai neatidardma.

SI \.\h\hl> FEDERAL SAYIM.S
AND LOAN ASSOCIATION 9 OF CHICAGO > 

{jĮlpr 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

—PHONE: Vlrginia 7-1 141

Pradekite taupyti šiandien: turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

Z?



PTENRASTI3 DRAUGAS. 'JHICAGO. ILLINOIS šeštadienis, 1958 gegužės 24

Programoje: DR. S. ALIŪNAS, 

“GINTARO” kvartetas ir kita.

— o —

ŠOKIAI, TURTINGAS BUFETAS 

IR BARAS.

VYKSTANTIEMS Į PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMĄ CHICAGOS 
CHORAMS PAREMTI RENGIAMAS

DIDELIS LINKSMAVAKARIS
Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted Street Gegužės mėn. 24 d. (šeštadienį) 7:30 valandą

Visus kviečiame atsilankyti į 

nuotaikingąjį pavasarini linksma- 

vakarį.

Įėjimas visiems atpigintas.

RENGĖJAI

v)\n

LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

AMERIKOS LIETUVIU MOKYTOJU SAJOS SKYRIUS
Redaguoja — J e r. I g n at o n i s, Ą630 S. Paulina St., Chicago 9, 
tel. F R 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonai

POSŪKIS MOKYTOJŲ VEIKLOJE
Gegužės mėn. 18 d. Jaunimo padėti rūpimais lituanistinio 

centro namuose, Chicago je, bu- švietimo klausimais, 
vo susirinkę mokytojai meti- 4. Plėsti ryšius su jaunimo, 
niam susirinkimui, naujai vai- organizacijomis, visais galimais 
dybai išrinkti, veiklos planui ap- būdais palaikyti organizuoja- 
tarti. Žinant, kokių sunkumų mus jaunųjų ansamblius, 
turi kaikurios draugijos organi- 5. Atgaivinti jaunimo teatrą 
zacinėje srityje, su viltimi ten- ir pagal galimybes lietuviškuo- 
ka pasigėrėti mokytojų rodomu se radijo pusvalandžiuose jau- 
gajumu ir jų veiklos užsimoji- nųjų pasirodymus, 
mais. I Nerado pritarimo mokytojo

Kreivėno keliama mintis parodo 
mųjų pamokų organizavimas irMokytojų užtinkama beveik 

kiekvienos lietuviškos organiza
cijos veikloje, jų netrūksta ir 
savojoje organizacijoje. Ir tą

pa-1mokyt. Medušauskienės 
kelti nario mokestį.

, , , , Susirinkimas praėjo gana darsekmadieni, kada gamta buvoiMngoje nuotaikoje Prie gražiai ------------
ls .“JUSI P^1 paruoštų stalų, kavutės ir užkan viena iš
grozeti pavasario žydėjimu, mo- mokytojai ramia, ir damiai sumažinti

Žydi vyšnios prie Fujiyamos, Japonijoje

• Kazio Plačenio romano
“Pulkim ant kelių” naują laidą RINOS & VANDENS 

• Inž. Mik. Ivanauskas, per knygų rinkon greit paleis Va- NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 
radijo valandėlę “Tėvynės Gar- gOS leidykla, vadovaujama D. (Gutters & Downspouts) 
sai” skaitė ciklą kondensuotų, Peniko. Romane vaizduojamas STOGAI IR DŪMTRAUKIAI 
populariai paruoštų paskaitų: kun. Antano Strazdo gyvenimas jjį ŽEMIAUSIAS KAINAS 
Lietuvos politinės istorijos rai- bei tuolaikinė baudžiavos prie- Dedame naujas plieno tcopper 

i da, Lietuvos socialinio gyveni- spauda Lietuvoje.
mo raida. Lietuviški papročiai, ---------------------, .
Lietuvos architektūra, Lietuvio i ? 

į būdas, Šv. Kazimieras”.

Siųsk siuntinius!
Mes siunčiame sudarytus 

jūsų siuntinius, o jei jums ko ■ 
pritrūks, jūs rasite pas mus ką! ( 
dadėti. Galime sudaryti jums 
ir pilnus siuntinius gan prieina
momis kainomis. Mes turime 

i sutartį su Europos firmomis, 
per kurias siunčiame maistą, 

į vaistus, ' Įvairias medžiagas, 
odas ir avalynę. Taip pat akor-;

• deonus ir kitokius muzikos ins
trumentus, laikrodžius, siuva- 

į mas ir mezgamas mašinas iri

KRONIKA

KAZIO ERINGIO
CALIFORNIA S. S. STATION 

Tel. VIrginia 7-9327 
4824 S. Calilornia Avė.

Taisome automobilius prieinama 
kaina. Patyrę mechanikai.

allov steel) rinas, kurių nereikia da
žyti Taisome rinas ant senų •' namų. 
iftsmaliname iš • vidaus ir nudažome 
Senas rinas padarome kaip naujas.

Plokščius ir pakilus stogus — Tai, 
some, remontuojame arba nauja! 
dengiame. Durntraukius bty “smoke- 
stacks” išvalome ir atremontuojame, 
arba naujus Įtaisome. Atliekame vi
sus namo dažymo darbus iš lauko, 

i Atliekame ”tuekpointing” — mūro 
remontų. Esame pilnai apsidraudę. 
Darbas garantuojamas. Atdara dieną 

‘ ir naktį
I.Aundalc 1 -6047 arba 

KOckweU 2-8778

dviračius

ADOMAS VAITKEVIČIUS

Angliy ir Alyvos 
Pardavimas

Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas,
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLASFUELCo
ATSTOVAS

4919 So, Paulina Street
Telef. FKospect 6-7960

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsu specialybė

PREON PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer ftvenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

pastangų
, . K .... . —t----- j ~~j~------------  -------- . —jaunuolių nusikal-
kytojų buvo pilna Jaunimo cent svarstė savo sąjunga Organi- timus. Ypatingai pavasarį pa- Montrealio universitetas šu
to namuose įvairių organizaci klausimus, tik niekas didėja jaunuolių siautėjimai teikė garbės daktaro laipsnį „T
M subuvimuose. Tik truput, neužsimin? kai , kll j 1956 mokyklosį, g* dėja ir J,abai Olandijos princui Eernhard. ku- C1,,ca«° “• ‘ U.2’3'
tek nesiderino Myy. metų Kultūros kongrese, Svie- keista - mokytojai pažiūrėjo ris Kanadoj lankėsi 9 dienas.
Lituanistikos mokyklos motinų nu korės- j tai kitaip. Japonijos mokyto- •
susirinkimas, kuris buvo per , . . , _ , .. . . . . . . t. .__  ... . . pondencimu budu išrinkti cent- jų sąjunga pasipnesmo ir savoneapsižiūrėjimą ar nesusitanmą 
lygiai tą pačią valandą, ir dau- ro valdybą.

daugelio Daktaratas princui AMERLIT SUPPLIES CO.
Gift Parcel Service

2221 WEST CERMAK RD.
M O V I N G

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus ii 
‘olimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshojj 7-70/5

M O V I N G
Iš arti ir toliau sąžiningas darbas

V. KARALIUS
4140 S. Albany A v., Chicago 32, Iii. 

Tel. BIshop 7-2865

A. MINEIKIS
3016 W. 42nd St., Chicago 32, Iii. 

Tel. CLiffside 4-3977

STATYBAI
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių rūšių

• MEDŽIAGĄ

, nariams įsakė nepaklusti Švie
timo ministerijos aplinkraščiui. 
Reikia pasakyti, kad Japonijo- 

Mokytojai atsisako aiiklėti! je Mokytojų sąjunga yra gana
„ , . . , ,, galinga ir turi beveik lemiamą

.____, Paskutiniuoju metu mokyklos vaidmenį aultl£.jim0 srityje. Jai
tik kaip darbe pradeda rastis naujos ne- prjklauSo 3/4 visų Ja.

gel mokytojų-motinų atitraukė KEISTENYBES- 
iš Mokytojų s-gos susirinkimo

Gaila, kad taip įvyko. Moky- 
tojos-motinos buvo reikalingos
susirinkime^ ne vien 
susirinkimo dalyvės, bet ir kaip gerovės: — mokiniai būriais už
motinos, kurias susirinkimas Pynėja mokytojus ne tik mo- 
graziai pagerbė. Mokytoja Krik
sciūnienė jautriu žodžiu sveiki
no visas lietuves motinas, išau
ginusias savanorius, knygne
šius, partizanus, rašytojus ir 
mokslo ir paprastus darbo žmo- Keliamas klausimas, kas at
neš. Kiekvienai mokytojai-mo- s^iko su šių dienų jaunuoliais, 
tinai buvo įteikta gyvų gėlių ^at^ Jau nehetelpa įprastinės, 
žiedai, o mokytojai Gaškienei, i tradicinės tvarkos ir padorumo 
kaip gausiausios šeimos motinai * rėmuose. Trūkumas drausmės,
_  visa puokšte. i ar kitos priežastys. Nustatyti

_ . . , i tikras priežastis — tai reikštų
Susirinkimui pirmininkavo il-!rasti ir būdus kovai vesti su 

gametis Švietimo tarybos narys jaunuolių nusikaltimais. 
ir dabartinis jos pirmininkas mo' 
kytojas Tamulevičius, sekreto-

ponijos mokytojų.
Viešoji nuomonė kelia klau- 

ribų, juos apmuša, sužeidžia. Y- <ar jau mokytojai nusiė-
ra užregistruota net ir mirtinų atsakomybę išvesti jaunąjį 
atvejų. Šis reiškinys nėra loka- žmogų iš klaidžiojimų! 
linio pobūdžio, bet globalinis.

SKIP’S HįS.ce 

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE .

ALL PHONES WALBROOK 5-8202

MAY — GEG. 22, 23, 24 D. D.

riavo mok. Peteraitienė. Be di
delių sunkumų nors ir neišveng
ta gaišinimo laiko nepagrįstais 
atsikalbinėjimais, išrinkta nau
ja valdyba. Naujon valdybon 
išrinkti šie mokytojai: Bagdo
nas, Binkis, Medušauskienė, Mi
siūnas ir Tomarienė.

Vienas iš įdomiausių susirin-

Japonijos Švietimo ministeri
ja išleido mokykloms aplinkraš
tį, ragindama mokyklų vadovy
bes įvesti pavasario semestre 
augštesnėse pradinių mokyklų 
ir žemesnėse augštesniųjų mo
kyklų klasėse etikos kursą. Tai 
būtų kursas, kuris nereikalautų

NUO UŽSISEN ĖJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

t’ie. Urte kenčia nuo SeN’’. AT
IRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
nešąli rainiai s6dė» ir naktimis 

miegoti nes jų užsisenSjusios ža‘.d<» > 
niežfijima ir skaudSjirna senų atv; į 
ru Ir skaudžių žaidų užd8kit> 
LEGL’LO Ointment Jos gydyme 
ypatybes palengvins jūsų skaudSJi- 
rna ir galėsite rainiai miegoti nak 
ti Vartokit*- jų tapgl nuo skau 
dilu nudeg'mų. Ji tappgi pašalina 
niežSjimų. Ii<os vadinamos PSORlA 
SIS Taipgi pašalina peršSjirnų Iigo- 
vadinamos ATHURTE’S FOOT su 
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių Yra tinkama vartoti nu< 
'.Dūstančios siiskilalOB odoa dedir 
vinių odos išbėrimų ir t t taipg 
tinkama varott vaikučiams.kada p 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduol* nuo ii 
virSinlų odos ligų De
galo Ointment yra

HENNESSY (V.S.O.P.) Fifth

M ARTELE TIIREE ST AR COGN AC Fifth

ASBACH URALT Fifth

GRAIN ALCOHOL, 190 Proof V.S.P. Fifth

$5-98

$4.-98

$5.39

$4.89

CARR MOODV 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Pres.

3039 So. Halsted St.
Tel. VTctory 2-1272 

Apkainavimą ir prekių pristatymą 
teikiame nemokamai 

Raštinė atidara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro, 

šeštadieniais iki 3 vak popiet

Pirkite Apsaugos Bonus.

VERNAT, IMPORTED FRENCH VERMOUTH
Dry or Svveet Fifth $-^.19

ASSORTED MONSEIGNOR, FRENCH 
Red & VVhite Dry YVines

LEMON ICE LIQUEUR

Fifth

Fifth

$1.19

$3.79

nei atskirų vadovėlių, nei mo
kiniams pamokų ruošimo, nei parduodama — po 75 

kimo dienotvarkės darbų buvo• egzaminų. Panašus dalykas ir centų t: 25 tr »s_5o 
ateities veiklos darbo plano ap- Lietuvoje praktikuotas gimna- T^apyUnkSse
tarimas. Diskusijose gyvai daly- zijose auklėjimo pamokose. Miiwauke« wi«. o& 
vavo mokytojai: Bagdonas, Bin Japonijos švietimo minis- ry. ind ir netroit mi
kis, Beleškienė, Gulbinskas’, Ig- terijos žygis vertinamas, kaip ct^arba^ykit- 
natonis, Kreivėnas, Medušaus
kienė, Tomarienė, Vilimaitė ir 
kiti.

Iš diskusiųjų ir susirinkusių
jų nuotaikų išryškėjo ateities 
darbų linkme. Dauguma pasi
sakė prieš organizuojamas Ii- ^ooooooooooooooooooooooc 
teratūrines premijas jaunimo li
teratūros veikalams, nors iš es
mės niekas premijų ir nepasmer 
kė. Naujajai valdybai susirin
kę išreiškė pageidavimą, kad 
ateities veiklos darbuose būtų 
vadovaujamasi šių pagrindinių 
uždavinių:

1. Rinkti ir toliau Lietuviš
kosios mokyklos metraščiui me
džiagą.

<XkX><kXz<X>OOOOCO'>OOOOOW oc

Pailsėkit.- draugiškoje atmosferoje
MOE’S HOOSIER LOUNGE 

1«5« liuU;»na|K»lis Hlul.. \Vhtting, In<l. 
Jūsų šeimininkas T«L ".MOK” O'Bral '

3 dalių "eornbo” kiekviena penkt.

KOSARY RĘST HOME
Kind and Considerate — Registered 
Nurse on Duty Day & Night — 
Excellent Food and Special Dieta — 
Convenient to City — 12 Acres

Beautiful Grounds.
6660 W. 147th St„ Tinley Park, III. 

KEBogg 2-2090

CKGMS CIiKVKR CIiEANKRN 
ŲVAI.ITY CI.EAMNG

. 8uit» - Drexs«-s - CoatH - l)rap<‘rie,H 
2. Rūpintis lituanistinėms mo Shpcovers speciulizing ln summer 

Formalu F,ir Slorag.- - Exp»'rf alte. 
rations KepatrinK on all grarmcnts. 
3423 W. «3r<l SI. PR. 8-43*2

W<* p. <• k u p llfltvcr.

kykloms vadovėlių, tėvynės pa
žinimui lektūros išleidimu, lygiai 
tiek pat plėsti scenos veikalų 
ir grožinės literatūros kūrinių, 
skiriamų jaunimui išleidimą ir 
organizuoti jų platinimą.

3. Jungti mokytojus dabar

KKMiltlCK CI-KANFItS
Kxpert I»ry Cleantng Knits - Dresses 
- t'oats l)r:»p* rles A.- Slip f'overs. 

SpeeiaJieing ln Summer Formals. 
dirbančius lituanistinėse mokyk '•'•u stome,. . i;xp« n aiterationn <>n
Jose, plėsti ryšius su seselėmis, «3.,2 K<xiz*e

GRdirbančiomis mokyklose ir joms i

LEGULO. Department D., 
5618 W. Kddy St.. Chicago 34, UI

KAZYS ČESNAUSKAS
Tel. WAlbrook 5-7670 Ir 

Glbson 8-4938 
6444 SO. TROY ST.

• Generalinis kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turim- didelį patyri 
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir m-džm 
darbus • Apkainavirnai n-rno 
kainai

MOV I N G
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

UI. WAIhr<mk 5-8063

KRON-BRANNVIN OR ANDERSON. 
IMPORTED AQUAVIT

STEINHAGEN (URQUELL)

Fifth

Fifth

HEINEKENS IMPORTED BEER
Case of 24 12-oz. bottles

$3-98

$3.98

$725

ALEX B R I N A S
GENERAL CONTRACTOR & CARPENTER '

2715 MEST 43RD STREET, PHONE LAFAYETTE 3-9751 į
Visų rūšių darbai: medžio, mūro. cemento, plasterio, elektros, 1 

. plumbingo ir kiti. Garažai, butų ir biznio patalpų pertaisymai. |
Geras darbas ■— nebrangios kainos'

£*llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltRllllllllllllllllllllllllllllimilMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
e Specialus MATRACŲ Išpardavimas e
= VIDUJINIŲ SPYRUOKLIŲ MATRACAS & SPYRUOKLINE |

=
DfiZft $39.95 ir aukščiau

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

11 dalių miegamo kambarin 
baldai tik ............ ...................

5
$149.95 =

— ll<«h rnlnl ntrcnMUltiaitnse patalpose rasite liMžiansj i-a-irinkima —
“ nmdern. Italdų. T.V. Ir Itadio aparatų. Ir kitų namams reikmenų. S 
= F. A. RAUDONIS ir N. BERTUIAS, sav. Ę

I ROOSEVELT FURNITURE Co. i
= 2310 W. Roosevelt Road. Tel. SEeley 3-4711 =

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 1 ::>0
k’ 5dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIHIlIlh

' ....
D. JURJONO BENDROVĖJE

3251 So. Halsted Si., Chicago 8, III. CAIumet 5-1064
Pavasarinio apsišvarinimo laikotarpio proga pirksite pigiau

siomis kainomis sienoms popierius ir dažus:
Matiniai sienoms dažai. Reguliari kaina S3.69, dabar $2.99 gal. 
Be kvapo Alkyd matiniai dažai ” $4.95 ” 3.75 ”
Latex matiniai dažai ” $4.25 ” 2.95. ”
Išimtina kaina — tiktai balti dažai: matiniai ” 1.88 ”

Žvilganti ” 1.98 ”
Didelis išsirinkimas grindims kloti plokščių (Tiles).

Pasiuntimui giminėms į Lietuvą įrankių: kaltų, žirklių siuvė- 
j'ams ir rankdarbiams, skustuvų, plaukams kirpti mašinėlių, rėž
tukų su deimanto kristalu pradedant $3.00 vienetas. Ir daug 
kitokių prekių, kurių čia neįmanoma išvardinti.

»/2% PA DIDINA

DIVIDENDĄ!

CHANE SAVINGS ANTS.^AN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1989
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkietvicz, sekr. ir advokatas
Mokame angštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai. 
Pradėkite tapyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki $10,000 
Darbo valandos: pirmadieniais ir ketvirtieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antrad. ir penkt. 9 Iki 5: trečiad uždaryta, o šeSt. nuo 9 lkt vidurdienio

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LTTUANICA AVĖ., CHICAGO, IIX.’

Telefonas FRmitier 6-1882
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A. a. prof. P. Šalčius
Kooperacijos ideologas 

GEDIMINAS GALVA, Cicero. III.

gą, kuri išaugo j kooperatyvi-1 
nį centrą, kuris vėliau įsijungė 
Lietūkyje — Lietuvos Kopera- 

I tyvų sąjungoje. Anuomet jis 
Lietūkio taryboje pirmininkavo, 
redagavo “Talką” — koopera- 
tyvinį laikraštį, atstovavo Lietu

Lyg skardaus varpo liūdnas Anuomet jis parašė seminarinį Vą tarptautiniuose kooperaty- 
dužis smogė žinia: mirė prof e- darbą: “Lietuvos kooperacija”, vininose sąjūdžiuose h^i snvažia 
sorius Petras Šalčius, koperaci- kuris buvo paskelbtas universi- vimuose, bendradarbiavo užsie- 
jos ideologas nepriklausomoje teto seeminaro darbuose. Jis ne- nio kooperatyvinėje spaudoje 
Lietuvoje, neretai vadintas lie- sitenkino teisių studijomis, nes ten skelbiant Lietuvos koopera- 
tuviško kooperatyvinio sąjūdžio vėliau įstojo į Augštuosius Koo- , tyvinius laimėjimus, 
tėvu. Jį pažinau 1925 m. nuvy- peracijos kursus, kuriuose dės- jau vien tik “Talką”, ypač 
kęs studijuoti į Kauno univer- * tė žymūs ekonomistai ir koope- pirmuosius tomus, pavartę, na- 
siteto Ekonomikos skyrių. Jis racijos teoretikai: Tugan-Bara- sime vien jo plunksnos rašiniais 
man atrodė jaunas, bet neleng- novskij, Železnov, Manuilov, Ja- užpildytus. Originalūs rašiniai 
vos eisenos, truputį linktelėjęs, į nov, Oanvo ir kt. Baigęs studi- sekė verstinius.
švariai, bet ne šauniai apsiren- , jas, išlaikęs valstyb. egzaminus 
gęs. Jo išorinė laikysena ir visa ir Rusijoje atlikęs kooperaty- 
povyza, jei ne tie anglies juo-' vuose praktikos darbą grįžo į 
durno ūsiukai, tarytum sakė at- vokiečių pajungtą Lietuvą 1918 
eina jaunas klebonas.

Veik ištisus metus dėvėdavo 
tamsiai mėlynos spalvos eilutes. 
Tik pavasarį “išsišerdavo” už-: 
sidėjęs pilkšvą. Universitete 
veik visuomet vaikščiodavo at- į 
silapojęs. Ne į išorę buvo su
telktas jo flegmatiškas dėme
sys.. Šiuo požiūriu ypač išsis
kirdavo V. Jurgutis, kurio išo
rinė išvaizda šaukte šaukė: ban
kininkas, stambus, turtingas 
pirklys.

Jo būdas, iš tolo žiūrint, ro
dėsi šaltokas, tačiau retkarčiais 
studentų išvedamas iš kasdieni
nės tėkmės. Jis nepasižymėjo 
pašaipa, kaip A. Rimka, kuris 
ja mokėdavo studentus tramdy
ti. Jo dėstymas buvo lygus. Ne
pasižymėjo išoriniu patrauklu
mu, tono variacijomis, ūminiais 
atitrūkimais bei iššaukiančiais 
palyginimais. Jis nesiekė stu
dentų psichologinio nustebinimo 
bei jų pasigardžiavimo. Tai bu
vo pastovi, lygi tėkmė, bet ne 
verdanti, kunkuliuojanti vers
mė. Jis savaip atgydavo pate-

metais.
Kocperatyviniame bare

Vargu už Petrą šalčių kas 
kitas buvo ištikimesnis vienai 
veiklos sričiai — kooperacijai.

Prof. Petras šalčius.

Pirmieji kąikurie Lietuvos 
kooperatyviniai žygiai liko sa
votiška žaizda, kuri ir šiandieną 
nuogomis rankomis dar neliesti- 
na. Politikos įsikišimas į koo
peraciją steigiant ar likviduo
jant priešiškus kooperatyvus at 
nešė nemažai žalos.

Išvaryta vaga
Petras Šalčius liko kooperaty- 

viniu ideologu. Tiesioginis — 
kooperatyvams vadovavimas, ko 
operatyvų valdymas greičiausia 
jo netraukė. Viešosios gyveni
mo patirties pamokytas jis sten 
gėsi, kad kooperatyvinėje veik
loje įsilietų visų srovių ir pa- 

i žiūrų žmonės, nes jie visi siekia 
į to paties tikslo: perkant ir par- 
Į duodant sutaupyti ir tarpinin- 
■ ko uždarbio dalimi savo šeimas 
praturtinti. Politinio momento 

i vėlimas į kooperaciją Petrui Šal 
i čiui nebuvo prie širdies. Dar 
1924 m. išleido knygą “Partinė 
ir neutralioji kooperacija”. Jis 
buvo idealistas kooperatininkas, 
kuris siekė, kad kooperatyvinė
je avidėje tilptų baltos, margos 
ir juodos avys.

Palikimas
, . . ,. . , _ Petro Šalčiaus literatūrinis pa

1 ooperatmmkų tarpą. Ū- Aname vokietmetyje ne ką ypa- likimas yra milžiniškas. Nuoša- 
kmrnkus kooperatmmkus žavėjo tingo tegalėjo veikti. užsidaręs liai paUkime ..Talkąu lietuviš. 
jo papras urnas ir greitai suras maŽQ įstatymo projektą koope- ką periodiką ir jo straipsnius 

vo jie bendrą kalbą. Pakai- tvarkyti, kooperacinę Ii- International Cooperative Re-
25 apie ir teratūrą, knygvedybos bei ki- vue, išėjusiame Londone, Revue

.Šalčius staiga atgyja tus vadovėlius ir veikliai spaudo dės Etudes Cooperatives leis-
į P r Pirmakursiu būnant kar- je dalyvav0 1919 jis jau va_ tame Paryžiuje bei kituose sve-

P^.kviet.e mane su‘ dovavo Kooperacijos departa- timomis kalbomis leidiniuose ir 
ifcti a vy s ancius užsienio oo- mentui, kuris buvo Prekybos ir akimis perbėkime čia surikiuo- 

peratinmkus. Gal tuomet buvo Framonės minįsterijos žinioje, tus io leidinius:
užsimojęs ir mane įtraukti į ko- Anuo metu pradėta derinti koo- i. Kooperacijai brėkštant, ver 
peracmj r ą. peratyvinė veikla, o departamen į timas, 40 pusi., Kaunas 1919 m.

to instruktoriai jau koopenaty-’ 2. Vartotojų bendrovės ir pri 
vy veiklą prižiūrėjo. Netrukus vatinė prekyba, 24 p., 1919 m.

3. Patarimai vartotojų ben-

Pirmieji žingsniai

Petras Šalčius gimė 1893 m. departamento uždavinius prade 
sausio 25 d., Liūdiškių kaime, jQ sįaurjnti( nes kaikam netiko 
Prienų parapijoje. Jo tėvai - valstybinė kooperatyvų priežiū- 
Juozas ir Pranė Kavaliauskaite ra D,j t0 departamento vado- 
-Šalciuvienė buvo vidutiniai ūki- vag asitraukė u pareigų. 
nrnkai. Drauge su dvyniu bro-

drovių steigėjams, I dalis, 1919 
metais.

4. Pirmieji valdybos žingsniai, 
II dalis, 1919 m.

*

hu Povilu 1902 m. pradėjo mo
kytis Šilavoto pradžios mokyk- sinėrė kooperatyvų organizavi- 
loje. 1903 m. abu persikėlė į me. Pirmiausia sukūrė Pakau- 
Marijampolės Berniukų gimna- nės Vartotojų Bendrovių sąjun- 
zijos parengiamąją klasę. Gim
naziją baigė 1913 m. Gimnazi
joje rašinėjo “Aušrinėje”. Jau 
pirmuose rašiniuose buvo ryš
kus jo paties aptartas nusitei
kimas: “pakelti mūsų brolių lie
tuvių artojų ūkinį ir kultūrinį 
lygi”.

Gimnazijos suole besėdėdamas 
pradėjo domėtis kooperacija.
Jis lankydavosi į ž. ū. bendro
vės “Žagrė” susirinkimus ir tal
kininkavo kaikuriuose darbuo
se pvz. suruošti žemės ūkio pa
rodą Marijampolėje.

T»_. .. ... . . 5. Instrukcijos valdybai ir re-
Isejęs » valdinių pareigų pa- ' vizijos komisijai nI dalis> 1919 

metai.
Nukelta į 6 psl.

SUKAKTUVINIS
IŠPARDAVIMAS

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

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

Studijos
. J

Jaunuoliui Petrui anuomet ir 
išryškėjo uždavinys: .patarnau
ti Lietuvos kaimui, pakelti že
mės ūkio lygį bei tautos kultū
rą susiorganizavus į kooperaty
vus. 1913 m. jis įstoja į Mask
vos universiteto Teisių skyrių, 
kuriame plačiai dėstomi ūkio 
mokslai. O jų tarpe užtiko ir 
kooperaciją, kurią dėstė bulga
ras prof. V. Totomianc. Stu
dentas Petras buvo vienas uo
liausių jo seminaro lankytojų.

Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 
KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai
yra $9.80, dabar už jardą tik.......... ............................M.50

vyriškiems ir
$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos vertės iki
$2.!>8, tiktai ......................... ................................................. $1.39

60 cclii.i vilnonės medžiagos ir “flannel 
moteriškiems kostiumams tiktai

PILNAS BATŲ TAISYMO 
PATARNAVIMAS

Orthopedinis dartaa atliekamas pa
gal jūsų daktaro receptą. Batai pa
gal užsakymą. Visas darbas ••ksp«r- 
(iftkai atliekamas.

CHVOY’S DKlTttHAK CLINIC 
182 No. State Street

_________  DEarborn 2-4*51__ _

Tkfoi.dt k i.von ci.kan i:hs
Kžpėrt Dr.v t’leaning. Suit - Oresnes 
- Coats - Oraperies & Slip Covers

Specializing in Summer Formalu 
Kur Storage - Kxp»-rt alterations A

ing on all Oarments,
4008 WeM 79tb Street

PO 7-0203

PRAŠOME ATLANKYTI MUS, IR PAGELBSTI 
ATŠVĘSTI SUKAKTUVES

KIEKVIENAS KLIENTAS GAUS SUKAKTUVIŲ 
DOVANĄ!

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

STEIN TEXTILE CO,
1306 SOUTH UHION AVENUE

1 blokas į rytas nuo Halsted St. l’/2 bloko į pietus nuo 
Koosrtelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 

Tel. MOnroe 6-8152. ERKE PARKING, kitoje pusėje gatvės.

ANTANAS TVERAS
DTPL LAIKRODININKAS

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

Rudaitis dėl susidėjusiu 
aplinkybių likviduoja 

MAJOR FURNITURE CO
3207 South Halsted Street

PREKES IŠPARDUODA NEŽIŪRINT SAVIKAINOS!

Viskas turi būti parduota nežiūrint kainos.

LIKVIDACIJOS LEIDIMO NUMERIS — 818

PIRKITE Už GRYNUS 
ARBA

LENGV. IŠMOKĖJIMAIS.
o —

ATIDARYTA SEKMAD. 
NUO 10 VAL. RYTO IKI 

6 VAL VAKARO.

SUTAUPYKITE 55% - 65% - 75% 
IR DAUGELĮ ATVEJŲ DAUGIAU.

Prekyba likviduojama. Viskas turi būti parduota tuo
jau, nežiūrint kainos. Tai vienintelė proga visiems nupirkti 
geriausių fabrikų prekes už fabrikų kainas. Kainos nustaty- 

.tos daugeliu atvejų žemesnės negu mokėta. Sutaupykite visi 
55% — 65% — 75% ir daugiau.

Kai kurių prekių yra ribotas kiekis. Būkite pirmom die
nom. Likvidacija prasideda ketvirtadienį, gegužės 15 dieną 
9 valandą ryte iki 9 valandos vakaro.

šimtai prekių geriausių 
firmų: Simmons, Englan- 
der, Kroehler, Dougtas, 
Karpen, Union.

Viskas žemiausiom kav 
n^m — ateikite ir pasi
skirkite.

S p e c i a 1

LEMPOS
Reg. $9.95

Dabar $1.95

S p e c i a 1

RADI 0

S p e c i a 1
5 LmL. FORMICA 
VIRTUV. STALAI

S p e c i a 1

9x12 KILIMAI

S p e c i a 1

KĖDĖS, supamos

S p e c i a 1

2 DAL. SOFOS
fieg. $29.95 Reg. $59.50 Reg. $59.00 Reg. $49.50 Reg. $249.00

Dabar $1040 Dabar $29.00 Dabar $29.00 Dabar $19.00 Dabar $99.00

MATRACAI - LOVOS
Ix>voms matracai ge.riuusių fab

rikų —- Simons - Englender, Bur
tąjį Dixie, Sealy, pilno dydžio, 
pavieniem lovom ir įvairaus kie
tumo.

Buvo $59.50 Englander matra
cai su belgišku damasko viršun-:. 
Dabar ............................................. $28.00

Buvo $39.50 spyruokliniai matra
cai, tiktai ................................... $18.00

Buvo $69.50 Sealy, Burton Dixi<" 
Simons spyruoklin. Dabar $34.00

Buvo $49.50 Simons. Kngla.nd'1 
Spyruokliniai. Dabar ............. $24.00

Buvo $79.50 spyruokliniai matra
cai. likviduojant tik .......... $3$.t»ą

6 daliu Brink Bed tiktai . .$28.00
t ——---------------------------------------------------------------------

APPLIANCES
saldy tu vai, pečiai, prosai ir ki

ti appliances \Vestinhouse, Kot 
Point, Ad mirai. Fridigare už sa
vikaina ar piffiau negu kainuoja 
mums.

MIEGAMOS SOFOS
Miegojimui sofos: Simmons, Sea
ly, Englander, 1958 m. stiliaus,

puikiausių Nylon medžiagųy
Buvo $149.50 sofa ir lova apmuš
ta su puikiu nylonu, tik $75.00 
Buvo $199.50 Simona 2 dalių so
fos su Mctalic nylon medžiaga, 
tik ............................................... $120.00

Buvo $269.50 Englander miega
ma sofa su paskiausiu matracu, 
likviduojama už ................. $155.imi

Buvo $249.50 Simons 2 dal. sofa 
in Koam. tik ...........................$115.00

ė'ia išvardinta lik maža <laelė. 
Visų kitą pamatykite pas Itiidufti 
— .Mnjor Eurnitiire Co.

MIEGAMIEJI SETAI
Žymiausių Amerikos fabrikų už 

žemiausias kainas

Drexel. Kent - Caffey - Kroeh'.er 
Thomasvville, American ir daug 
kitų.

Sutaupykite daug pinigo

Miegamieji visų spalvų: riešuto,
ąžuolo, raudono medžio, pilko.

Dvigubi ir trigubi Dresseriai, Chc- 
stai lovos visu dydžiu ir stilių.

Buvo $259.50 2 daliu setai; Dre- 
seris chest ir lova. Da
bar .........................................$128.00

Buvo $269.5(1 3 dalių Dres- 
seris, chestas, lova pilkos 
spalvos. Daliar .................$135.00

Buvo $365.50 3dalių rau
dono medžio Dresse.ris. 
chestas, lova. Dabar ..$185.00

Buvo $595.95 6 dalių tam
sus su 2 lovom. 2 nakti
niai staliukai, tik ......... $295.00

Buvo $249.50 3 daliu gels
vo medžio Dresseris, 
chestas ir lova, tiktai. $185.00

Buvo $895.00 3 dalių vyš
nios medžio Dresse-ris, 
chestas ir lova. Dabar. $450.00

Buvo $595.00 3 dalių juo
das Dresseris, chestas, 
lova. Dabar ......................$295.00

STALAI, KNYGOM 
SPINTOS, STALIUKAI
Staliukai, rašomi stalai, kny

gom spintos. Išsirinkite iš dauge
lio kavos staliukus, lempoms, ap
valius staliukus, kampinius iš 
moderniško stiliaus. Visų spalvų: 
ąžuolo, riešuto, vyšnios, beržo, 
o,los viršumi ir daug kitų. Viskas 
likvidacijos kainom — pusė kai
nos a r mažiau.

SVEČIŲ KAMBARIO 
SETAI

Sofos, Foteliai — svečių 
kambariams

KĖDĖS" FOTELIAI
Visos kainos likvidacijos 

proga
išsirinkite naujausių 58 metų 

stiliaus ir spalvų setus. Geriausios 
firmos visoje Amerikoje. Karpen, 
Pulman. Kroehler. Eutorian vi
suose stiliuose, medžiagos — vil-

VIRTUVĖM STALAI
Virtuvėms Eormica viršum sta

lai. Pasirinkite iš geriausių Ame
rikos firmų ir fabrikų — Kuehnc, 
Douglas. Empire. N'ebijo karščio, 
nei spirito, nei ugnies.

nos, nylono. 
Koo m rūbe r.

su spyruoklėm

Buvo $259.50 2-jų daliu 
sofa labai moderni. Da
bar .........................................SlOO.Ibt

Buvo $299.50 2-jų dal. sec- 
tional sofa Eutorian fir
mos. Dabar ......................$180.00

Buvo $279.50 2-jų dal. sofa 
ir fotelis, modern. vilnos 
viršum. Dabar ................. $150.tH)

Buvo $495.00 3-jų dal. sec- 
tional Hotvard kompani
jos. Iiabar tik ................. $295.00

Buvo $345.00 2-jų dal. sofa
ir fotelis. Foam ruber tik $195.00

Buvo 295.00 2-jų dalį sofa 
ir fotelis, laitai modern. 
vilnos. Daltar ....................$165.00

Buvo $67!į.oo 2-jų daL Pul
man fabriko, garantuot.is

20 metų. Dabar . . . > . .$385.00
Ruvo 299.5(i 3-jų dal. sec-

tional modern. stiliaus. $145.00

Pasirinkite gražiausių kėdžių 
augšėiausios rūšies visų stilių 
medžiagų, supamos kėdės, fot

u 
liai.

Buvo $49.50 midęrni sukama kė
dė. Dalia r už ............................ $24.00
Buvo $169.50 Karpen poilsio kė
dė. Dabar už ......................... $95.00
Buvo $39.50 moderni supama kė
dė. Daliar už ..........f...............$20.00
Buvo $99.50 žydinio kėdė. Dabar
tik ................................. $45.00
Buvo $79,50 supimosi kėdė. Da
bar tik .......................................... $55.00
Buvo $129.50 Stratolounger kėdė. 
Dabar tik ..................... $65.00

Buvo $69.5(1 5-iu dai. chromo se
tai su padidinimu likvid. už $35.00

Buvo $89.50 5-ių dal. chromo su 
Eormica viršumi tik .. .... $45 t»O

Buvo $149.5o 7-ių dal. chromo .->u 
Eormica viršumi, modernus—lik
viduojama už ......................... $75.00
Buvo 169.5(1 5-ių dal. bronzos, 
gurant. Io m., likvid. už $85.00
Buvo 199.50 5-ių dal. ąžuolo su 
plastikos virš., likvid. už $99.00

Buvo $159.50 5-ių 
likviduojama už . .

dal. bronzos,
.............. $79.00

Pasirinkimas didelis, negalime 
visu išvardinti dėl vietos stokos.

Jvairūs: Lovos visų dydžių ir
stilių, atskiri staliukai visų spal
vų. Reguliariai parduodami po 
$39.50 iki 69.50. Dabar viskas lik
viduojama tik po ................. $10.00

DIDŽIAUSI BARGENAI
Buvo $795.00 9 dal. Brazilijos
raudoniu" džio valgomieji riešuto 
spalvos, likviduojama už $375.00 
Buvo $595.(10 9 dal. valgomasis,
gelsvo raudonmedžio. likviduo
jama už ...................................... $295.00

Buvo $300,0(1 
goniasis, už

dal. riešuto val-
..........$149.00

Krautuvė atidaryta 

Ket., penkt. ir šešt. nuo 

9 vai. ryto iki 9 vai. vak. 

Kitom dienom nuo 9 vai.

ryto iki 6 vai. vak.

MAJOR FURNITURE CO
3207 SOUTH HALSTED STREET

PIRKITE UŽ GRYNUS ARBA LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS

Pardavimo taisyklės: 
Visi pardavimai yra

galutini.
Telefonu užsakymai 

nepriimami.



AL DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, 1958 gegužės 24

3. Iš vertės it kainų teorijų, 
54 p„ 1928 m.

4. “Auszros” ir šviesos” eko
nomika, 37 p., 1932 m.

5. Teoretiškoji socialekonomi-
7. Ką duoda šeimininkei var- j ka> Cassel, 616 p., vert., 1931 

totojų bendrovės, 16 p., 1922 m.'meta!-
8. Kaip laikyti, prižiūrėti ir

PROF. ŠALČIUS
(Atkelta iš 5 psx.)

6. Vadovėlis kredito bendro
vėms, 140 p., 1920 m.

6. Ekonomikos pagrindai, 516
skirstyti prekes, 34 p., 1923 m. P’’1??3 m' . . . cnc

7. Ekonomines doktrinos, 808 
p., 1935 m.9. Kooperacija ir tautos už

daviniai, vert., 76 p., 1923 m. Petras Šalčius už jo žymią
10. Partinė ir neutralioji koo- veįkią universitete to paties uni-j

peracija, 1924 m. versiteto 1939 m. buvo pagetb-
11. Kooperatyvų įstatymas, tas suteikiant garbės daktaro

16 p., 1925 m. laipsnį.
12. Koopenatyvizmas, 136 p., į Kai Prekybos Institutas įsikū-

1929 m. i rė Klaipėdoje ir parodė savo
13. Ūkininko skaitymai, 1931 plačius užsimojimus, atsirado

metai. reikalas tartis dėl darbo pada-
14. Kooperacija, paskaitų kur los* Ekonominis skyrius parin-

sas, 385 p., 1931 m. ko Petrą šalčių kalbėtis su Pre-
15. Tautos ūkis ir kooperaci- kybos Instituto vadovybe, 

ja, 72 psl., 1934 m.
16. Kooperatyvinis ūkio pa

dalinys, vert., 48 p., 1936 m.; Ne vien Petras šalčius, bet
17. Žemės ūkio organizacijos eilė akademikų ir lietuvių patrio 

Lietuvoje iki 1955 m., 277 p., į tų patapo pavergėjų aukomis.

Po svetima letena

Pianistė J. Rajauskaitė

KRONIKA ’ aidų skaitymo pagrindai, supa • Liudas Noreika, advokatas, į
žindinama su ritmu, taktu, prie Draugijos, Vilties ir kitų lietu-j 

• Lietuviškų knygų sistema- pridedamais ženklais, ga- viškų laikraščių bendradarbis,
finis katalogas — pirmas taip momis. Duodama pratimų de- yra tragiškai žuvęs Kaune 1928 
rūpestingai parengtas, buvo iš- šinei ir kairei rankai. Gausiai m. gegužės 30 d., taigi šiemet 
ėjęs 1938 m. lygiai prieš 20 me surinkta lietuviškų kūrinėlių pra nuo jo mirties sueina 30 metų. 
tu Tau hihlincrrafinp rptenvhė timams pradedantiems: liaudies , Buvo gimęs Alsėdžiuose 1884 

šokiai' liaudies Pabaigoj, rugpjūčio 17 d..
l Izidorius Kisinas, bendradarbiau rinkinys sudėtingesnių kū Į----------------
jant: prof. Pr. Čepėnui, Vale- rimų koncertinei daliai. Čia ran 
rijai A. Šalkauskaitei, mjr. Ajdame J. Švedo, P. Četkausko,
Ružancovui, Jonui Vaideliui ir į I. Grigo, G. Verdi, L. Bocherini, 
kt. Didžiausias bendradarbis ir Fr. Schuberto, G. Bragos, J. 
patarėjas buvo prof. Vac. Bir- Bramso> P Čaikovskio kūrinius, 
žiška ir leidinys skirtas, minint Vadovėlis daro gerą įspūdį. Ta- 
jo 35 metų bibliotekininko dar- ientingas pradedantis akordeo- 
bo sukaktį. Išleido Spaudos nistas> atrod0j galėtų nemažai 
Fondas. Išėjo 5000 egz. Katalo- prasįiavinti net ir be mokytojo 
gas buvo pradėtas rinkti 1936 pagalbos. Miela,'kad pratyboms 
m., bet išėjo tik po dviejų me- paruošta daug lietuviškų daly
tų. Katalogas buvo suskirstytas kų. Pradžioje šalia gaidų, duo- 
prisilaikant tarptautinės dešim- <jama numeriais transkripcija

JOET 5 HOIR CLEAN'ERS 
Expert dry cleaning on suits, di-esses, 
coats, draperies and stip covers.

Specializing in summer formals. 
3925 W. 93tl» Street 
EVERGREEN PARK

Eor Free l’ickup & Delivery 
GArden 2-6791

Aklųjų rašomoji mašinėlė

Japonas Masaharu Watari 
išrado rašomąją mašinėlę, kuri 
tuo pačiu metu gali naudoti ak
lųjų ir angliškąjį alfabetą.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PlCkiC GROVE
83rd St. and Willow Springs, Rd.

Willow Springs, Ilinois

J

1937 m.
18. Dėkimės į ūkinę talką, 22 

p., 1939 m.
19. Lietūkis, 31 p. 1940 m.
Tai graži biblioteka koopera

cijos klausimais.

Kooperacijos tėvas
Petras Šalčius kooperacinį są

jūdį vainikavo įtaigodamas įkur 
ti Kooperacijos banką ir sukur
damas Kooperacijos tarybą, ku
riai nuolat ir pirmininkavo.

Pirmą bolševikmetį išbuvo Lie- koncertavusi New Yorke.
tuvoje, bet išvežamųjų sąrašuo- __________________________
se rastas prof. Petras Šalčius
bei jo šeima. Slapstėsi iki karo operatyvų ugdyta didžioji ūki- 
pradžios. ; nė pažanga ir sulaukti laimėji-

Naujas okupantas nešė nau- mai tepalikti prisiminti ir įsisą- 
ją kančią. Iš Vilniaus universi- moninti — ką gali laisva tauta 
teto senato jis pašalinamas. Vė- per trumpą laiką sukurti, 
liau jam grėsė prievartinis iš- Petras Šalčius mirė ne gau-

tainės knygų skirstymo siste 
mos; bendrasis skyrius, filoso
fija, teologija, visuomenės moks 
lai, kalbotyra, griežtieji moks
lai, pritaikomieji mokslai, me- 

Neseniai su dideliu pasisekimu nas, muzika, sportas, literatūra,
istorija, geografija ir biografija. 
Įtraukta 7033 leidiniai, kartu 
ir žurnalai, net duoti ir jų turi
niai, 1156 psl. (J. VdL)

• Povilo Četkausko leidinys 
“Jaunasis akordeonistas” pasi
rodė trečiąja laida Chicagoje. 
Išleido J. Karvelis. Šiame 109

kokius pirštus naudoti. Kai 
na $3.00.

• Rašyt, mokytoja Halina 
Mošinskienė šių metų didiesiems 
jubilėjams atžymėti parašė sce- j 
nos veikalėlius “Šv. Kazimie-! 
ras” ir “Šiluvos pavėsyje”. Šie 
abu vaidinimai bus pastatyti šį 
rudenį Rio de Janeiro Liet. Ka
talikų bendruomenes pajėgomis. 
Šioms šventėms rengti vadovau
ja Brazilijos lietuviams skirtas 
misionierius kan. Zenonas Ig
natavičius, jam talkininkauja 
visa vieninga mažoji sostinės

PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS
MES GAVOME DIDELĮ KIEKĮ RNKTINIŲ VILNONIŲ 

MEDŽIAGŲ UŽ LABAI MAŽAS KAINAS VYRŲ IR 
moterų eilutėms ir paltams

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3y2 yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

vežimas į Vokietiją. Perspėtas : saus metų skaičiaus slegiamas, pusi. vadovėlyje supažindinama Rio de janeiro lietuvių koloni
Petras Šalčius vėl slapstėsi.

1944 m. vėl pradėta dėstyti
Vilniaus universitete. 1946 m.

Jis buvo kviečiamas visų cent pakviečiamas Mokslo akademi- 
rinių organizacijų tarybosna, ku j°s, Ekonomikos instituto vy- plunksnai reikėjo net keliolikos 
rios sprendė esminius klausi- {resniuoju bendradarbiu. Šiose metų parašyti vienam veikalui 
mus. Dalyvavo Lietūkio, Pieno- pareigose išbuvo iki 1950 m. A- — Lietuvos ūkio istorijai, kuri 
centro, Kooperacijos banko, Pa- nuomet jau vilniškėje “Tiesoje” prievarta turėjo būti tempiama 
ramos, Lino ir kitų kooperatyvų prof. Petras Šalčius atvirai kai- ant maskvinio kurpaliaus. 
patariamosiose vadovybėse, tinamas savo veikaluose skleidęs j Prof Petrag 

„............ , . . i “nacionalistines ir buržuazines , .
Didžiausios svarbos uždavinį konceDciias» Po šio rašinio nas k t° budamaf’ 1957 m; rase:

atliko Lietuvos Kooperatyvų ta- . ,, ■ : “Per savo amželį nemaža dir-o .. kelbimo jis tuojau iš visų pa- , * _
ryba, kun tarė žodi esminiais rei atleistas Jis skurdo bet; bau ką savo tėvynei bu-
reikalais bei sprendė įvykstan- d£au„ėsi ealėies savo krašte na tmiausia: k^eratmeje ir moks 
čius nesusipratimus. Nėra abe_- yėJ suteiRta hneje srityse. Savo metu šis
jones, kad joje nemažai leme CTrįž . . M , akademija darbas turejo nemazos reiks- 
pirmininko žodis. Jei anuomet veikaf “£ietuvos ūkio mes’ Dabar mandlng i darb^
nebūtų buvę nepalaužiamo neut .R. m„ 195? m žiūrima,„kaip j kapitalizmo stip
raitosios kooperacijos įtakingo džloje pradėjo negaluoti. nimny
atstovo, galėjo vėl įsiliepsnoti Kaukazą pailsėti. Ir ten Petras Salcius 810 meto kcx>
aistros, kurios mūsuose naiki- sveikataį nepagerėjus pasiųstas P^tininkų kartai paliko didelį

bet negalėdamas pakelti kury- su akordeono technika, duodami i ja 
binės tuštumos, kūrėjo, moks
lininko išprievartavimo. Ir ne
nuostabu, kad gausiajai kūrėjo rz

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
uorsted (Sharskin) medžiaga 
regai, vertė $8.50 
specialiai nž jardą 
tik .............. 14.50

no kooperaciją, kaip gaisras. į Maskvą ištirti. Ten buvo ope- uždavinį.
Lietuvos kooperatyvai palaip ruotag> Nepagelbėjo. Ir vėl at- Laime besinaudojant ir po 

smui padėjo lietuviams jsistip- vyko į Kauną> atsigulė kliniko_ platųjį pasaulį lietu.
nn pre yboje ir SamY ur se jr operacijos, gydymas, viai ypač nūdien reikalingi įsi- 
1 i o ominavo auciai. jovos nekelė. Jis vis dar jautimo į kooperatinį šūkį: vie-

Universitetas tikėjosi baigti mokslo veikalą nybė — galybė! Tik vienybė
ir išvysti naujos, laisvos Lietu- gyvenime, darbe ir siekimuose

Nuo 1925 m. prof. Petras Šal- vos veidą. Jo viltis nutraukė j mus priartins prie savo tėvy- 
čius atsidėjo akademiniam dar- mirtis. nės ir . didžiojo kooperatininko
buL Jis skaitė politinę ekonomi- kapo savoje žemelėje,
ją, lietuviškai tarus — ūkio te- šeimos tragedija • —__________________
orijos pradus, © kooperaciją iki Petras Šalčius pergyveno smū 
1940 m. pradžios, kai buvo iš- . Raį jo sūnus Algis ir dukra 
rinktas prorektorium Vilniaus Giedrė 1944 m išvykę į joniš. 
universitete. Net tame laikotar- Rio apylinkes atostogauti pate- 
pyje parašė nemažai kooperaci- Rq karQ sūkurin ir atsįdūrė Vo
nia turinio knygų, tačiau jo es- kietijoje Jo dvynis brolis Po- 
minis dėmesys buvo sutelktas vilag> buvęg oMaist0- įmonės 
į akademinį darbą ir kooperaci- direktorius Raune-Aleksote, 
jos ideologinį vairavimą. 1948 m istrebitelių prie Plun-

Akademinio darbo tarpsnyje gės nužudytas. Jo brolis Matas, 
jis parašė ar išvertė šiuos vei- i pradinis globėjas, žinomas ke
palus: liauto jas ir žurnalistas mirė

1940 m. Bolivijoje.
1. Politiškosios ekonomikos

pagrindai, Tugan-Baranovski, Senatvėje liko šeima išardy- ę-------—
§20 p., vert., 1923 m. ta, jo amžiaus kooperacijos dar- A

2. Visuomenės ūkio teorijos,. bas sugriautas, jo kūrybiniai po r {
174 p., 1927 m. lėkiai svetimo pado sutrypti. Ko

This is not an offer to sėli, nor a solicitation of an offer to 
buy this stock, such offer is contained in the Offering 

Circular

CARRACO OIL CO.
200,000 SHARES, COMMOH STOCK

$1.00 PAR VALUE
Offering Price, ^1.50 per Share

CARRACO OIL COMPANY owns and operates Leases in 
Nowata and Pontotos Counties and is engaged in explora- 

tion in McCurtain County.
CARRACO OIL COMPANY also plans to engage in fur- 
ther exploration and in Waterfloodrng leases presently 

owned and leases to be acquired.
For an offering circular, please write: Dept. L

CARRACO OIL COMPANY
312 AMERICAN BVLD., ADA, OKLAHOMA 

Gentlemen:
Please send me offering circular mentioned above.

NAME..........................................................................................
ADDRESS.....................................................................................
CITY ........................... ................................................................

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kaina

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar 
už jardą tik....... 15.50

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

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTL KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS CCalau O OOAC

KIEKVIENĄ PIRKINI OteiCy d-OOUv
Krautuvė yra atidaryta kasdien, {skaitant ir sekmadienius, nuc

9:30 ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais uždarvta

BOKITE VISA ŠEIMA DRAUGE

SIUNTINIAI Į L I E T U V Jp

su iš anksto apmokėtu muitu ir 100% garantuoti
NAUJI DAIKTAI. MEDŽIAGOS,

ODA, VAISTAI, MAISTO PRODUKTAI

Geriausioji rekomendacija mums, tai 
daugelis tūkstančių klientų rišame 
Jungt. Amerikos Valstybių krašte

CENTRAL PARCEL 
SERVICE, INC.

220 So. State Street, Chicago 4, III.
Ar esate matę mūsų puikų medžiagų (vilnonių, 
sintetinių, medvilnių, odų, skepetaičių, kojinių, 

etc., pasirinikmą?

Mūsų firma turi 
savo atskirą 

sutari j su 
* Intu ristu 

Maskvoje 
nuo 1947 ra.

Nemokamai vieta mūsų 
klientų automobiliams 

pastatyti. 
Telefonas:

VVAB ASH 2-9354 
Reikalaukite naujų 

katalogų.

Mrs išsiunčiame 
Jūsų siuntinius 
tiesiai iš Chica
gos ir pristato
me kiek tik ga
lima greičiau.

Jūs būsite saugūs, atidavę iš dak
taro gautą receptu išpildyti vais
tinei, kurios svarDiausia užduotis 
—išpildyti tiksliai receptus, , kaip 
jie yra daktaro nurodyti

Kasdien išpildydami didelį kiekį 
receptų, vartojame šviežius vais
tus. kurie sėkmingai veikia. Tu
rime vaistu, importuotų iš užsie
nio, ir pačių naujausių, vėliausiai 
išrastų.

Kviečiame ir Jus duoti mums iš- 
! pildyti Jums prirašytą receptą ir 
f įsitikinsite, kad mūsų vaistai tik
rai švieži ir kainos labai prieina- 

1 mos.
IšPIT.DOME IS LIETUVOS GAU

TUS RECEPTUS.

DARGIS VAISTINE
CHARLES DARGIS.
Reg. Pharmacistas

Į 2425 W. Marąuette 
Road

Į Chicago 29, III.
Tel HEmloek 4-8050

i ! A b i •

t_L_J

MES NESAME PATENKINTI IKI 
JŪS NESATE PATENKINTI

Mo <lėk«».am«- savo klijontams už rėmimą mūs) firmos ir jų pato- 
Kiiuiui m<-s skelbiame sekančius pagerinimus:

1) Musų įstaiga Ne»arke bus atūlara ir sekmadieniais nuo 9 iki 
1 valandos.

2) Mes tuojau neatidėliojant išsiunčiame.
:?) Oro |>ašto siutintai, jeigu jie pristatomi iki 12 valandos, išsiun

čiami ta pač-ū) dieną.
I) Mes padidinome prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų 

skyriuje.
5) Musų maisto, aialeklų ir vaistų NAV.II standartiniai siuntiniai 

yra smiaryti ilga patirtimi ir remiantis mūsų klijentų |>areikalavimais. 
ATEIKITE J

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
Tel. INgersol 7-6465 INgersol 7-7272

Atidaryta kasdien nuo 9 iki G. o š*-štadieniais ir sekmadieniais nuo 
!• iki 4 valandos.

312 MARKET STREET, NEWARK, N. J. Tel. Mltchel 2452
MUSŲ SKYRIAI: •

. . . šeimos grupinė nuotrauka jums 
patiks tiek pat, kiek jūs patinkate 
vienas kitam.

BŪKITE VISADA DRAUGE

Atvykite ar patelefonuokite dar šian
dien laiko paskyrimo reikalu.

VICTOR S T U D I 0
VYTAUTAS GRIGAS 

Fotografas

Vestuvines nuotraukas darome na
mie, bažnyčioje, vestuvėse ir studijoj.

2517 West 69th Street 
Chicago 29. Hl.

Telef. REpublic 7-0040

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!

"S Seeond Avenue 
NEW YORK 3. N. Y. 
OKejfon 4-1540
Atidaryta kasdien nuo 
9 iki 6, sekm. iki 4 p. p.
832 'N. 7th Street 
Philadelplda 23, Pa. 
UAJnut 3-1747

11001 .los Campau Av. 
DETKOIT 12. MICH. 
TOvvnsend 8-0298

K31 Alhany Avenue 
HARTFORD, CONN. 
CHapei 7-5164

121 S. Vermont St. 
LOS ANGEIiES, CAL. 
Ol nkirk 5-0550

1241 Ashland Avė. 
CHICAGO 23. ILU 
HUmbold 0-2818

Jums maloniai patarnaus mūsų tarnautojai ir su jumis kalbės gim
tąja kalba.

INT f
s I

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje. "
1608 W. 47th St., Tel. L1 3-B670

d ei norite užsitikrinti nuo ugnies namas, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemaltmimių.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT

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

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL ASSURANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNiVERSAL INSURANCE COMPANT

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WESTERN CASUALTT & SURETY COMPANT 

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrriters’

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

Telefonas CEntral 6-5206

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

YERKES HARDWARE
Telef. GKovehill 6-9314 

Ucktms Ib'ikmenvs — DAŽAI:
IH Tfll IM>Y; MARTIN SF.NOUR Ir kk

* ¥
K TITO N dažai, kuriuos galima naudoti 

Ir lietingame ore — lyjant.
6822 So. Westem Avė., C hicago 36, III.

Pas mus galite apmokėti elektros Ir gazo sąskaitas

VI
lt

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ ER 
PAGERINSITE SAVO* NAMUS

JsldSdaml Juozo Spaičto aluminiajus "S t o r m 
Wlndows" langus. Juos turint nereikės rūpint.® 
kiekvieną pavasarj ir rudenį langų išėmimu ir 
sietelių sudėjimu. J. Spaičto aluminijaus "Storm 
Wlndows'* laikys tiek ilgai, kiek jūsų namas sto
vės. Pašaukite mus dar šiandien ir mes pada
rysime Jums tuos nuostabius langus.

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

JUOZAS SPAITIS
B3&* So. Halsted St. TeL Vletory 2-0172
Galite skambinti kasdien arba atvykti ) mūsų 
Įstaigų nuo 9 vai. iki 6 vai vak. Plrmad. ir ket
virtas nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždarvta
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AŠARA DĖL STASIO, ANTANO IR 
KAZIMIERO

JURGIS GLIAUDĄ, Ix>s Angeles, Calif.
I

Stasys Girėnas

jo tragiškos

• S. Paulo Lietuvių Radio nusilpusios, tačiau kūrybinė dva 
Valandėlės. Per dvejus akty- šia vis aktyvi. Gyvena pas sa- 
vaus darbo metus, lietuviškas vo dukterį, šalia kun. J. Kar- 

i kultūrinis žodis, daina, muzika dausko klebonijos. Kaikune A. 
. ir lietuvių verslininkų bei pra- Trumpio ankstyvesnieji darbai 
monininkų skelbimai pasiekia puoš naująją bažnyčią, 
tolimiausius plačiosios Brazili
jos plotuose lietuvių kiemus. Tai
vienas iš aktyvingiausių ir sėk- 9,000,000 SVdrų aspirino 
mingiausių lietuvybės palaiky-į jAV per metus sunaudojama
mo veiksnių. Kultūriniam radijo daugiau> kaip 9,000,000 svarų 

i pusvalandžiui vadovauja kleb.

Žvaigždžių magnetiniai (laukus; jos yra pačios švytin- 
ldllkai ' č*°s, kaip mūsų saulė. Apie tai

Paskutiniu metu surasta 86 skelbia dr. H. W. Babcock, va- 
žvaigždės, kurios turi magneti- dovaująs Mt. M ilson ir Palo- 
nius laukus. Dar 65 žvaigždės mar observatorijoms Pasadeno- 
taipgi manoma turi magnetinius je, Calif.

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GŠLINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.
2443 M EST 63RD STREET

Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834
I - - aspirino. Jį yra išradęs Felix

šiemet, liepos mėn. 17 d. sueis Pijus Ragažinskas, padedant A- Hoffman, dirbęs Bayer bendro- 
leksandrui Vinksnaičiui (pTo- vėje Jisai norėjo sudaryti vais

tus, kurie padėtų jo tėvui, ken
čiančio nuo arthritis. Tie vais
tai buvo sėkmingi ir labai iš
siplėtė.

Bene prieš pusmetį B. Bab- " Dabar — tik lėki. tik skubėki, 
rauskas paskelbė “Iš kalėjimų į /sukis:
žurnalus”, paminėdamas įdomų Bendri laukai, platusis mūs kol- 
“tarybinio” gyvenimo faktą, kad /ūkis.
staiga prakalbėjo Antanas Miš- Suraiko traktoriai žemelę šią pe 
kinis, “tylėjęs” dešimtį metų. : /nėtoją.

Tų faktų, štai, ima rastis vis Žieduotos lankos driekiasi pel-
gausiau. Užmigusieji ar užmig- /kių vietoje," 25 m. nuo
dytieji keliasi iš “miego” ir “ta- Ir žmonės triūsia it viena šei- Soldinojmiškuose. 
rybiniuose” leidiniuose atsiran- /ma:*' i/cii cn IT; < eriio . v- — •
da nauja kukliu vardu rubrika Prie žiedo glūsk. rink medų dūz- pusseserė Agnietė Giliene. gyve- |llunui- a»r
— “nauji NN poeto eilėraščiai”.' /gdama”. nanti Los Angeles mieste, pagerb- nek Petrui Šimoniui ir kt. Ra-

C "Tėviškės bitė” 1957) d;.ma jo atminimą, savo stambia 
auka stato jam kultūrini pamink-

<^ntiiresni« Antanai Miškinis'lą ~ paremia išleidimą knygos,Santūresnis Antanas Miškinis »Mano pasauiėžiūra“. kuri greitu 
turi ataidėti į Mieželaičio, Bal- iaįku įš rišyklos jau pasieks kny-. Radijo “TfiVYNES

Toje rubrikoje jau sušvytra
vo ir ilgėliau “miegojusių” Sta 
šio Anglickio ir Kazio Inčiūros 
eilėraščiai.

mirties
nugalėjus At- gramos vedėjas), mok. H. Mo- 

. lantą. Tada jis žuvo drauge su šinskienei, muzikui Jonui Kase- 
Steponu Dariumi. Stasio Girėnoj ± Vinkšnaitie-

dijo pusvalandį įsteigė a. a. T.
Mikalauskas su vietos liet. para- Katalikybė moderniajame 
pijos visuomenininkais. pasaulyje

Suprantama, kad tai yra tam takio ir Marcinkevičiaus duo- gų rinką, 
tikra atrakcija, kada kiekvie- damą toną: — i
nas iš tų trijų poetų, labai ak-,
tyrių poetiniame derliuje Ne- “Praeities atminimai išnykę 
priklausomybės metu, atbudo ir Nebedrums, kaip ruduo vėlyvas. • Fordhamo Lituanistikos In-

KRONIKA

SAMS” vadovauja agr.
GAR- Hanover House leidykla iš- 
Alek- leido studiją ‘"The Catholic

sandras Boguslauskas su kolek- Church in the Modem World’
tyvu — Jonu Valavičium, prof. parašytą E. E. Hales. Autorius 
Ant. Stoniu, Alf. Kublicku ir daugiausiai žvelgia į Bažnyčios 
Alg. Žibu. Mažas rungtyniavi- padėtį ir veiklą paskutinių dvie- 

įvairiems “Lietkulttiekimams ’. Ne tarnaites jūs. ne samdiny- stitutas savo vasaros semestro mas tobulina teikiamą progra- jų šimtmečių laikotarpyje, 
ar “Gospolitnaučizdatams” lai- /kės, programą taiko lietuviškai stu- mą ir gyvina kolonijos gyveni- . _ — -
minant parode, ko jie pramoko Jūs gyvenimo didžio dalyvės”, dentijai, lietuviškų vienuolijų ’ mą. Turiningi, verti pasididžia- ” ~ fidkiSty cTjkaners 
per tuos labai neaiškios priežas- (“Dubysos ir Nemuno dūk- seselėms, brokams, kunigams ir rimo. buvo šie paminėjimai: Šv. — Suits,

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Te!. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

ties tylos metus.
Mes neužtikome Antano Miš

kinio ir Kazio Inčiūros išpažin
ties ar savikritikos. Užtat Sta
sio Anglickio autobiografija y- 
ra bene ilgiausia ‘Tarybų Lie
tuvos rašytojai” rinkinyje.

roms”, 1957)

arba:

“Einu nušvitęs ir tylus,
Man kalba lapai, veidą plaka: 
Užaugs ragaišis ir alus —

Tas rinkinys, mums atrodo, Laukai dabar iš tikro platūs!” rtis) beturiu tautosaka, litera- 
patvirtina gandus, kad pogrin- (“Tavo daina”, 1957) tūra, Lietuvos istorija, lietuvių
dinės ir fanatiškos religinės sek »
tos neišnyko Rusijos gyvenime, Tie eilėraščiai formos atžril- boS istorija, lietuvių kalbos se- 
bet išsiplatino ir Lietuvoje. Ei- giu parašyti įgudusio poeto ran- minaras ir specialus kursas a

, jExpert
visiems norintiems giliau pažin- Kazimiero, vysk. Paltaroko, dr. nreases. Coats. 
ti lietuvių kalbą, literatūrą, is- Eliziejaus Draugelio, pirmosios we speciaiize in summer Kormais. 
toriją ir kt. apžvalginės Lietuvos architek- Compiete Kur storage — tįuaiity

Šių metų vasaros semestre nu tūros parodos, Lietuvos nepri- is4« \y. ssni. he 4-5136
matyta dešimt kursų: trys kur- klausomybės paskelbimo ir kt.
sai lietuvių kalbos (pradedam veikėjų jubilėjai. iiiuiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuuiiiiiiuiiiiiiiinuii
tiems, pažengusiems ir augštes- — - _• Kan. Jonas Kardauskas

jau įpusėjo naujosios bažnyčios
, . * ... 4. - i , statybą S. Paulo mieste — S.Kultūros istorija, lietuvių kai- ... - _ -Andre Priemiestyje, kur gyve

na seniausias amžiumi dievdir-

Drapes and Slip

Pagelbėkite Dabar Savo 
Giminėms,

Draugams ir Pažįstamiems- * - į
Atvyldt j PALATINE B.ARG.AINnant to rinkinio pėdsakais, ma- ka. Sovietams visad reikia pro- pįe Vincą Krėvę. Už kiekvieną Adoma® Trumpis. Jam pris- BASEMENT. ir jūs būsite nuste- 

tome, kad visi jo dalyviai yra fesionalų: ir “sputnikams” pa- kursą du kreditai, bet vasaros saitoma daugiau šimto metų binti, koki didelį pasirinkimą čia 
“chlystų” sektos nariai. Tai bu- gaminti, ir geram eilėraščiui. semestre galima įsigyti nedau- amzxaus- ^°'rs klausa ir ak)'s pamausiu m ziagų e-
vo savo laiku garsi sekta (jai Suprantamas tas rūpestis se- kreditų. Leidžiama
priklausė ir Rasputinas); jos nuosius mumifįjotus. atgairių užsirašyti ir vienam kursui. Pri 
nariai, valydamiesi nuo nuode- k- -SDUtnikus- dangun imami ““ laisvi klausytojai, tik
mių, nusirengdavo bendrose pir- m -tarvbinės > kreditų negauna.
tyse ir bizūnais vanodavo patys 
save ir, podraug, kaimynę.

Mūsų poetas, poezijos rinki
nių “Žingsnių prie sfinkso”, “Rū,

“• V - Prof A. Satys skaitys savo
čia” autorius, nusitveręs bisū bmes p0ezlJOS lr 15 ™° toS “įkaitas lieuos 11. 12. 18 ir

poezijos” Parnasą.
O mes nesidžiaugiame nei An

tano, nei Stasio, nei Kazimiero
atgaivinimu. Nesidžiaugs

Trumpą lietuvių kalbos isto
rijos kursą skaitys Pennsylva- 
nijos universiteto prof. A. Salys. 
Šis kursas prijungiamas prie

MONUMENTS
AND

MARKERS
SHOWROOM

Dabar, kai jau negalima siusti i 
. dėvėtus rūbus, jums dar mažiau I
kainuos pasiųsti medžiagų liekanų, į 
karkti Europoje yra tikrai labai Į 
vertingos.

Medžiagų liekanų yra tinkamų i 
eilutėms, suknelėms, paltams, sijo- ■ 
nams ir kitokiam apsirengimui. 
Rtneše ši skelbimą iš "Drau •

olo pi i J įlieto pilt: • 1 1 * * 1 • ##
tuo augštesnio lietuvių kalbos kur- ^3111111x131 ir ailtkaplŲ (JO ir pirkę kd IlOIS pdS I1U1S

_ ._ , santvarkos laikotarpį istorija
no, ou» patu save: štai tipą- ^enldins kuriuo nors ..jungo.. 19 dd. (penktadieniais ir šešta

dieniais ryte). Norintieji gali 
užsirašyti tik šiam vienam kur 
sui (be kreditų). !

Šiais metais vasaros semest- i 
re dėstys prof. A. Salys, prof.
J. Puzinas, prof. tėvas VI. Jas- Į consin. 
keričius. prof. J. Brazaitis, prof. j

riausybė sudarė tokias palan-;vo sprandą ir emocine ir fizine: A'. aSį^’
kias sąlygas kūrybiniam dar- prasme. lėkt dr. Al. slepetyte. lėkt. St.

1 Barzdukas ir dr. VI. Viliamas.

kas pavyzdys kokiomis sąlyga ar ,.baudžiavos.. vardu 
mis turėjo dirbti rašytojas bur
žuaziniais laikais (p. 23); bur- Iš po savo žvilgsnio mes ne- 
žuazinę visuomenę kritikavau paleidžiame tų salto-mortale “ta 
satyroje “7 didžiosios nuode- j rybiniame Parnase” ir tų akro-
mės” (p. 23-24); tarybinės val
džios metais, kada partija, vy-

bui... (p. 25) ir t. t. ir t. t.

batų, kurie su tais salto-morta
le visad rizikuoja nusisukti sa-

akmenvs
101 S. AYER STREET

Harvard, HFnois
Tel. Harvard 1260-J

Atdara šiokiom dutiem 9—12, 
šešt. 9—5, sokm. 1—5

Aptarnaujame šiaurinę dalį llli- 
' nois, Chicagą ir pietinę dalį Wis-

Tausite keturis jardus me- 
džiaaos suknelei

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 Narth Paulina Street
Chicago 22, III.

Telef. HEmboldt 6-3353
i'ISKIlllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Mes užjaučiame juos, bet mes Stipendijos. Stipendijoms už••Chlystoviškus” pasipasako- privaloIne Urti reisįnį ku.
gimus poetas apvainikuoja nau riame ,0 reiškinlo
jais eilerasciais. Žingsnių prie
sfinkso” autorius gieda: I ro pradžia liepos 7 dieną, bet

Tą ‘"poeziją” ant vertinimo užsiregistruoti reikia iš anksto.
“Dantingi ekskavatoriai doroja svarsčių dėdami, ištariame ver- Jau dabar laikas užsireigstruo- 

/žemę, diktą eiliuotai:
Ir trupiniai, ir dulkės nyksta

/iš akių. Ne sfinksu tai vadinasi.

siregistruoti laikas baigiasi ge
gužės 30 dieną. Vasaros semest- Į

LIETUVIŲ BIZNIS
Iš fabriko tiesiog jums

Tik už i2.5u šis nepaprastai gražus antkaklis su ššvenv 
Jėzaus širdies paveikslu su Cinescope efektų apsuptas 
‘•Mother of I’earl" ir blizgančiais "Rhinestones” yra 
vienas iš gražiai sukurtų bei ekspertiškai pagamintų, 
brangiai atrodančių religinių papuošalų už žemas fab
riko kainas. Pamatykite gražiausią pasirinkimą tikrai 
gražių tinkamų religinių dovanų bet kuriai specialiai 
progai. Dar šiandien rašykite reikalaudami nemoKatno 
katalogo.

Frank G. Young, 1718 S. Ruble St., Chicago 16, III.
Mes kalbame lietuviškai.

i Ir ne Baltoji tai Paukštė, 
Kada žmogus skandinasi

Taip griuvenas, taip laužą,
Praeitį — kaip dėmę —
Jie išima iš rėmų šimtmečio sun Indoktrinacijos šaukšte.

/kių”. j
(“Mašinos”, 1957 m.) “Septynios didžios nuodėmės’ 

Dabar tik... ekskavatoriai!

ti.
Norintieji gauti lituanistikos 

katalogą tesikreipia šiuo adre- ‘ 
su: Fordham University, Box 
566, New York 58. N. Y. arba 
skambinti FO-7-5400, Ext. 218. 
Lituanistikos instituto direkto
rius.

Arba:
l:

J.F.EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Laidotuvių Direktoriai

2HKMAN:
6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Petkus
TĖVAS ir SŪNUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6812 S. VVESTERN AVĖ. Tel. GRovehill 6-2345-6 

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

NAUJA MAISTO-MeSOS KRAUTUVĖ 

VOSYLIUS FOOD M ART
2433 West 69th Str. Tel. PRospect 8-9129

ŠVIEŽIA MĖSA, SAVO GAMYBOS DEŠROS: ŽALIOS IR 
RŪKYTOS, MEDŽIOKLINĖS, KUMPIAI SKILANDŽIAI 

IR KITI PRODUKTAI.

Atidarą kasdien nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTLYTŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį. Reikale d a u k t 1

Kur “Balta Puokšte” guodėmės 
Nūn vemia agitatoriai.

“Jie komunizmo pergalę 
Galės išvysti,

• Dail. Jonas Rimša, sugrįū- Į, 
vus jo planui persiųsti paveiks- 

j lūs Chicagon, kur būtų suruoš- 
Kur tie “Baltieji raiteliai”? ta jo paveikslų paroda, žada, 

Ir daug daiktų, kurių nema- Kur “rūmai — tie — be pama- jei jo sveikata bus pakenčiama,
/tėm mes, /to”? spalio mėn. pats atvykti Šiau-

Ir amžiną, negęstančią jaunys-Jų vietoj žviegia meitėliai,
/tę, Išmokę agitamato.

Ir ateities laikų šviesias gel
mes”. Kur jų vergovės apdaras:

(“Dainius statyboje”, 1957) Širdies styga — erezija!
I O, štai, ir vėl naujadaras:

Jam turavoja “Baltųjų raitė- Brain washyta poezija, 
lių” dainius Kazys Ineiūra: ★

rėš Amerikon su savo paveiks
lais. Dabar jisai pačiame darbo 
įkarštyje įr žada vėl vykti dirb 
ti į tropinius miškus, kur, anot 
jo, žvėrys ne tokie pavojingi, 
kaip žmonės ir kur žmogus pasi
jaučia dalele tos paslaptingos 
mistiškai žavios gamtos.

TROOST-PACHANKIS 
MON ŪME NTS

JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-President
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IŠ MOTERŲ 
PASAULIO

★ Lituanus žurnalui remti ko 
Turbūt, neapsiriksiu pasakęs, geriausia draugė, su kuria jis. „ū^uį kuris š5ais metais su-

kad kiekviena moteris subtiliai 
savęs klausia: “Ką reikia dary
ti, kad mano šeima būtų laimin
gesnė, kad joje daugiau būtų 
džiaugsmo, šeimyniškos šilumos, 
kad tėvai ir vaikai būtų vieni 
kitais patenkinti?’’

viskuo dalysis.
Meilės paslaptys

Mes nuolat linkę stebėti gy
venimo pavyzdžius ir štai ką 
matome: pora susituokia iš di- 

i džiausios meilės, o po metų, ki-

; darytas Clevelande, priklauso 
keturios jaunos veikėjos:

Kazimiero Seserų kongregacija, i 
Šiemet šiam leidiniui sukanka 
20 metų ir kiek jau retesnis lei- j 
dinys. 106 psl., gausiai iliust-. 
ruotas. Telpa 10 laidų sąrašai 
ir nuotraukos. Dešimtoji — 
1938 m., buvo jubilėjinė.

. , . tų kaikurie skiriasi. Kas tai ga- Daug kas galvoja, kad tur-į Jėtų būti? R()dėl tai įtdi 
tas neša laimę šeimoms. Tačiau u meilė? B daugelio tokių įyy_ 
laimė reiškiasi ne vien turte. | kių išvada> kad vedu.
Kartais ir skurdžiai gyvenau- siemg kūniškos meilės neužten- 
čios šeimos narių veidai būna ka Meilė būtį tobulesnė. 
tokie džiugūs, linksmi. Daugiau- Vadinasi, tarp vyro ir žmonos
šia šeimoms reikia labiau supras j.urį bd^ jr dvasįnįaį rygįai — velando alumnų klubo sekreto- 
ti moterystės tikslą, jo siekti, dvasjng meįje. Tada neišblės mei rė. 1925 metais baigusi Notre 
jos dvasia gyventi ir daugiau j- tuojau pirmųjų metų arba Dame kolegiją Clevelande, kur 

po pirmojo kūdikio. Juk vaikai studijavusi kalbas. Studijas tę- 
turėtų šeimą dar stipresniais sė Amerikos Katalikų universi- 
saitais surišti. tete, Washingtone, D. C. Šiuo

metu visą laisvalaikį skiria Li-

Vida Kasperavičlūtė - komi-l, “T** “‘f4® ,12
teto sekretorė, veikli ateitinin- v*
kė, 1956 metais - baigusi Notre kun’ ba,ge ’r pre™-
Dame kolegija Clevelande. kur,į“ "i™“0 laureatc BlruU Pu’ 

... i £ a- 1 i keleviciute. Gimnazija per tą 
studijavo kalbas. Smo metu y- abiturientes.
ra ir Lietuvių bendruomenes T. . x , .............~ . Iš jų 20 įstojo į kazimienecių
sekretorė. Daug darbo įdeda j ^regacyą I^idtn^ plačiai 
_ & .. , paliesta moksline ir orgamzaci-Lituanus rėmimo veiklą. i . ... . . . ......ne veikla, įvairus kabinetai, į-Nijolė Kersnauskaitė — ko
miteto narė informacijai, Cle-

meilės bei šilumos turėti. Dau
geliui moterystės tikslas aiškus: 
vaikų auklėjimas ir šeimos dva
sinė gerovė.

Žmona ir motina visus na- Žinoma, susituokusieji nėra
mus ir visus šeimos narius gali šventieji, jie su savim atsineša tuanus žurnalo reikalams.

rengimai ir kt. Veikė: Marijos, 
dukterų sodalicija, kuri leido 1 
laikraštį “Lelijų Žiedai”,.eucha-, 
ristininkių būrelis, skaučių drau 
govė, lietuvių kalbos ir literatu- į 
ros būrelis ir leido “Pirmosios 
Pradalgės”, prancūzų kalbos! 
būrelis, sporto ir kt. Duota ir I 
auklėtinių kūrybos. I

. m x • x Danguolė Bartuškaitė — ko-' Paminėta ir pdTnna sijos mirų 
taip tvarkyti ,kaip ji panorės, ir neigiamų ydų. Tą turi pašte- mitetQ na^ veiklį 
tiktai turi sugebėti palaikyti na beti pirmiausia moteris ir dėti; Studijuoja politinius mokslus 
mie gerą, giedrią nuotaiką. Nie- Pastangų, kaip tas ydas susvel- j Western Reserve universitete, 
ko neatsieksi piktumu ir bar- nm , m i. , Clevelande, Ohio. Aktvviai reiš-
niais, bet linksmas, nuoširdus šeimos reikalai
žodis, meilės šypsnys — sutir-
pina ir kiečiausią ledą. Kiekvieno vyro svajonė - jau siu0 metu

kus namai. Ir jis galvoja, kad JGiedri nuotaika tam saulė i ■ • 1 Lituanus darbus.1 iiuvuruui, sauir g tun .aukiaig maloniais pa- x„-x- ,
augalui 1 - Laimutė Iesmantaitė — ko-daryti jo žmona. Visur švara, " . ... .„ . x , . . - miteto nare, priklauso ateitmmGražioj, tvarkingoj nuotaikoj tvarka visur rūpestingos ran- studiįoja k btaius

- vaikams malonu augti, o kur kos PakesU, sutvarkyta, nors mQkslus kįegij0.

sios auklėtinės bei mokytojos, 
kaip seselė M. Cecilija Paliuly
tė, dėsčiusi muziką, anglų kal
bą ir vedusi gimnazijos chorą,

kėši studentų gyvenime, priklau-Ji mirė 1931 m. vasario 14 d. 
: sė Studentų Gairių redakciniam

Šiuo metu

nuolat barniai, pikti žvilgsniai ir neturtinguose namuose pada- 
ir nuolat rūstūs žodžiai girdė- ro mielus namus, iš kurių išei
ti — ten nuo pat mažens ir vai- narna tik svarbiam reikalui at- 
kai prie to pripranta. Juk ne- į siradus. Be to, žmonos pagamin- 
veltui sakoma: “Pavyzdys pa- tį valgiai visada skanesni, kad 
traukia ir užkrečia”. ir būtU Pigūs bei paprasti.

Iš tiesų, apsiniaukusi, surūgu
si šeimos nuotaika, daug nei- yra svarbesnis, negu vyro, tai 
giamybių pridaro. Dažniausiai žmona privalo turėti dalį paja- 
ji išvaro vyrą iš namų į karčia- mų, kurias ji turi naudoti savo

Kaune. Prie gimnazijos veikė 
mergaičių darželis, įsteigtas 
1936 m. ir pradinė mokykla, 
įsteigta 1930 m. Šv. Kazimiero 
mergaičių gimnazija davė daug, 
buvo gerai pastatyti visi daly
kai, ypač klasikiniai, kalbos ir

je, Clevelande, Ohio. Komitete savo programa pirmavo Lietu- 
atstovauja Lietuvių Studentų voje. Taigi, leidinys yra turtin- 
sąjungą. gas medžiaga ir mokyklų isto-

★ Kauno šv. Kazimiero mer- riJai- 
gaičių gimnazija, savo veiklos į Nors anuo metu turėjome iš-

Žmonos darbas ieimoj dažnai penki?^°s n,etų sukakt» P3™-1 mokyklų metraščių, kaip:
neti, 1938 m. puvo išleidus met- j Kauno Jėzuitų gimnazijos, net 
raštį. Išleistas trigubos sukak- du, Biržų, Švenčionių ir kt., bei 
ties proga: gimnazijos — 15 me veikla išmėtyta periodikoje: Lie 

mas, sodina už kortų stalo ir ir vaikų reikalams Tačiau ne- tų’ Lietuvos nepriklausomybės tuvos Mokykloje, Tautos Mo- 
verčia juos kitose vietose bei turi būti išlaidi Darant didės- — 20 ir krikščionybės įvedimo kykloje, Mokykloje ir Gyveni- 
užeigose jieškoti šilumos. Kad nes išlaidas, perkant geresnį 550 metų’ Išleido Lietuvos šv- me ir kituose, bet kazimierie- 
šeimos saulė neapsiniauktų, žmo į drabužį ar šiaip didesnį bei ver- ■
na neturi dejuoti dėl kokių ne- i tingesnį daiktą, patartina tąr- 
dateklių, nepriekaištauti kas- tis su vyru. Perdidelis žmonos 
dien vyrui, kad jis šį ar tą ne-, išlaidumas, ar perdideli reikala- 
taip padarė, kaip žmona pano- j vimai vedą į nesantaiką, 
tėjo. Gal kartais ką nors perpi-
giai pardavė, blogai pirko, per- Taupymas
vėlai grįžo į namus ir t. t. Rei- i ūkiškus reikalus reikia taip 
kia atminti, kad turtas dar ne- j tvarkyti, kad visada būtų šiokia 
viskas. Žmonos gera širdis ir tokia atsarga, ne tik daiktų, bet 
švelnumas gali būti didžiausias' ir pinigų. Vengtina vien tik ga- 
šeimos turtas. > lo su galu suvedimo. Juk žmo-

Žmonos įsijautimas į vyro ■ gus nežinai, kada tave užklups 
darbus, ir jo dvasią, suteikia. nelaimė. Prireikus pinigo, daž- 
jam daug džiaugsmo ir stipry- i nai žmogų iš pusiausvyros iš- 
bės ir jame susitelkia daug jė-! varo. Nereikia numoti ranka ir 
gų kovoti su gyvenime pasitai-! sakyti, kad taupyti nereikalin- 
kančiais nepasisekimais. Taigi i ga. Reikia giliai į širdį įsidėti 
ta meilė, kurios visi ilgisi ir lau- ‘ mintį, kad taupyti niekada ne- 
kia, greit neišnyks, jei žmona | vėlu. To kiekviena šeima priva- 
bus jam ne tik mylima, bet ir lo siekti.

GEGUŽINE MOTERŲ DIRVA
“Tiesos klausimas, kad ir ne

tiesioginiai, visada buvo ir yra 
aktualus”, rašo prel. P. M. Ju
ras “Moterų Dirvos” 5 nr. Savo 
vedamajame “Kas yra tiesa?” 
prelatas sako, kad “senovėje pa 
gonių išminčiai suko galvas ir 
jieškojo tinkamo atsakymo į 
klausimą, kas yra tiesa ? Pilo
tas, turėdamas prieš savo akis 
pačią Tiesą, kiauše: “Kas yra 
tiesa ?”

nyje “Sustiprink savo širdį ir 
eik į kitus...”, sako:

“Katalikių uždavinys sukurti 
moteryje dvasinį ir moralinį au
toritetą, — pirmiausiai savo šei 
moję, paskui artimiausioje ap
linkumoje, toliau eiti į platesnę 
visuomenę Kristaus paskelbtų 
pasauliui principų sėti”.

Šiame mėnesiniame A. L. R. 
K. Moterų sąjungos žurnale, ku 
ris yra jų organų, apstu žinių

. . iš organizacijos veiklos. Čia ran
Į šį klausimą filosofai atsa- (jame jr poeZijos; jUOzo Rainio

kė, kad tiesa yra atitikimas pro 
to ir daikto. Šv. Tomas puikiai 
išaiškino, kokiu būdu pažįstame 
daiktus. Tačiau ginčai dėl tie
sos tebesitęsia. Mokslininkai pa

“Močiutė mano” ir I. Montvilai-: 
tės “Tyli naktis”; pranešimų 
apie JAV kongresą ir tėvų ma
rijonų maldininkų kelionę į Eu
ropą, kuri išvyko šį mėnesį. Skai

žiūromis pasidalino į tomistus, tytojog supažindinarnos su cent 
kantistus, pragmatistus, moder- rQ dyagios yadu prd p M Ju.
nistus. Kiti žmonės jungiasi į jr centro pirmininke Marija 
draugijas, organizacijas, parti- Kasevičiene Mama Ada duoda
jas; leidžiami žurnalai, laikraš- kasdienįnjus patarimus apie svei 
ciai; spausdinamos knygos; vai Rą ya, • Irene K uskas 
stybės skelbia karus. Visa tai j duoda gkanįy pavasarinių recep
daroma vardan tiesos, be ko ty Skaitančios vien tiR angliš.
neįmanoma nei meilė, nei laisvė, 
nei vighybė, nei laimė”.

K. Keblinskienė savo straips-

MARIJOS GIESMĖ

Pavasario žalio takais vėl žengi,
Žiedais vainikuota, didinga, žavi.
Per žydinčias pievas, per kalnus, šilus 
Ateini, Marija, ir vėl Tu pas mus.

Kaip gera, Marija, mums šiais vakarais 
, Suklaupt prieš altorių, papuoštą žiedais,

Tarp žibančių žvakių, kvapių smilkalų 
Aukot Tau, Marija, jaunystę širdžių.

Kaip gera, Marija, sutikti Tave 
Pavasario žalio auksiniame tvane 
Su vyturio giesme, žibutėm miške,
Pražydusiom jievom kiekvienam šlaite!

Težydi Tau gėlės ir širdys gražiau,
Kaip šiandien pasaulis pražydęs yr’ Tau 
Pirmaisiais žiedeliais laukų ir šilų,
Pasklistančiais tūkstančiais Tavo takų.

(Jauna mokinukė iš okupuotos Lietuvos prisiuntė visą rinkinį 
eilėraščių ir giesmių, skriamų kiekvienai gegužės dienai ir ten 
deklamuojamų per gegužines pamaldas. Vieną jų duodam čia.)

•žinių. Beveik visi šie faktai y- 
' ra tik proto ir sveikatos tai
syklės.

( Pavasaris, tai geras laikas 
, pradėti taisyti savo išvaizdą, 
i Kasdieninis greitas pasivaikščio 
jimas tyrame ore grąžins spal
vą žiemos išblyškintuose skruos 
tuose. Taip pat tas bus nau
dinga jūsų figūrai ir laikysenai. 
Jei šalti žiemos vėjai paliko o- 
dą sausą ir nešvelnią, savo vei- 

i dą kartą ar du dienoje ištepki- 
| te geru kremu ir palikite jį dvi- 
Į dešimčiai minučių. Nereikia vi- 
I są naktį miegoti kremu ištep
tu veidu, nes oda sugers sau 
reikalingą kremo kiekį per dvi
dešimt minučių. Kremu taip pat 
ištrinkite alkūnes, kelius ir kul
nis, jei jų oda sausa ir nešvel
ni. ,

Jei pradėsite kasdien savo, 
plaukus smarkiai šukuoti šepe
tuku, iki vasaros jūsų plaukai ' 
bus sveikesni ir švelnesni, 

čių metraštis buvo vienas ge- i nalo, dirbanti redakcijoje pusę1 ....
riaušių, kad ir šiandien gali o- Į dienos, kad nenutrauktų ryšio į Dauguma žmonių žiemą pas 
rientuotis, kaip ji buvo pastaty- ! su žurnalizmu. Iš penkerių jų;^or®ja- Jei tie svarai jums ne 
ta, pati programa, pedagogai vaikų net ketvertas yra skau-■tinka- venkite duonos bulvių 
ir paruošimas pačiam gyveni-i tai, o fr mažiausias, kuris yra' Panasni valgių, a gy u 
mui. (J. VdL) ' dar per jaunas, greitai žada pri-. S*311 J®6®?’.

. „ k- u.HX sijungti. Vyriausia duktė, šeši<e?\k‘3Uslm“c-Pr3*kltedazaulu
, * -“o-: liametiė iarjatta, stovyklaus! * daržovę, kaip
latrne Draugo bendradarbe, kaMu su I salotas, morkas, ~
su seserimi Sofija Grauziniene
ir jos vyru, birželio 1 d. atskren 
da iš Kolumbijos į Chicagą nuo
latiniam apsigyvenimui. Chica
goje gyvena jų sesuo Ona Krikš Mielos draugės, 
čiūnienė su savo vaikais.

SKAITYTOJOMS

Džiaugiuos vėl galėdama su

obuolius ir 
kriaušes. Pastebėsite,'kaip nuo 
tokio maisto oda pasidarys švie 
žesnė, švelnesnė.

Greitai pakeisite žiemos dra
bužius vasaros apranga. Tai ge
ra proga peržiūrėti savo kos-

★ Ona Krikščiūnienė, Chica
gos Augšt. Lituanistikos mokyk 
los mokytoja ir veikli Balfo 
darbuotoja bei pirmininkaujan
ti 128 skyriui, gražiai reiškiasi 
visuomeniniame gyvenime. Ge
gužes 18 d. O. Krikščiūnienė, Gera sugrįžti ir sužinoti, kad 
skaitė paskaitėlę Motinos die- nebuvau užmiršta ir aš jūsų 
nos proga Chicagos Mokytojų neužmiršau, 
sąjungos minėjime Jaunimo j

Grįžus turėčiau skaityti pas
kaitas įvairi moterų grupėm. Iš 
jų klausimų pastebėjau, kad

jumis pasidalinti mintimis. Dė- tiumus, patikrinti jų sagas ir 
kojų už laiškus, kuriuos prisiun! siūles. Viską išvalykite, išlygin- 
tžt, man išvykus į New Yorką I kitę ir nublizginkite visus savo
dirbti. Gaila, kad turėjau jus 
taip ilgai apleisti, bet man pa
sitaikė proga ten būti modele.

centre.
★ Juzė Rauktienė, Juzės Dau 

žvardienės motina, gyv. Worces kaikurios moterys mano, jog

A. KepalaitE
Velniuko vaidmeny per gražiai pavykusį parengimą New Yorke, 

Carnegie RecitaI Hali

kai lietuvaitės randa šiame nu
meryje keletą straipsnių anglų 
kalba.

batus ir rankinukus. Tada bū
site pasiruošusi gražiai pasirė
džiusį išeiti betkur per trumpą 
laiką.

Padėkite šiandien vykdyti šias 
išvaizdos irsveikatos taisykles, 
ir tuojau geriau jausitės ir gra
žiau atrodysite. Norėčiau išgirs
ti, ką mano skaitytojos mano. 
Jei turite kokių klausimų arba 
pageidavimų, kad kuria ypatin-ter, Mass., po sunkios ligos, iš- rūpinimasis savo išvaizda yra 

gulėjusi penketą savaičių ligo- puįkybės ženklas. Kitaip sakant, ga tema pabarčiau, prašyčiau 
ninėje, pereitą sekmadienį grįžo man0) kurįos rūpinasi savo; panašyti man laišką į “DRAU- 
namo ir palengvėlia taisosi. J. j žvaina yna turtingos arba vi-;DĄ” ir aš atsakysiu. Deja, ne- 
Rauktienė, pavyzdinga lietuvė, nedirba, kad paprastos mo- galėsiu asmeniškai atsakyti, bet 
išauginusi savo čia gimusius vai terys turi daug kitų užsiėmi- tik šiame skyriuje. Tačiau visi 
kus lietuviškoje dvasioje, yra'mų. Aš joms stengiuos visuo- laiškai ir pavardės bus laikomos 
nuolatinė “Draugo” skaitytoja. met paaiškinti, kad tai ne pui- i griežtoje paslaptyje. Tai praneš

* Gražinos Mašiotai®* su ?^- sveikas i

, Vytautu Vitkausku sutuoktuvės i Jūsų išvaizda pasako, kaip j ° 
įvyks gegužės 31 d., sekantį šeš; jūs save įvertinate ir ką jūs ma
tadienį, 11 vai. ryto Šv. P. M. 
Gimimo bažnyčioje Marąuette 
Parke, Chicagoje, III. Vaišės į- 
vyks 6 vai. vak. Pakšto svetai
nėje. Gražina yra duktė Vero
nikos ir a. a. Jono Mošiotų.

★ Rima Stuogjlė, 17 metų 
1 gimnazistė-skautė, gyvenanti su 
1 tėvais Evanstone, III., išrinkta 
vykti į Suomiją liepos mėn., pa- 

i gal tarptautinę skaučių progra- 
I mą. Rima, baigianti trečius me
tus Evanstono Augšt. mokyklo
je, yra pirmoji mergaitė Evan
stone, išrinkta tarptautinei sto- 

j vykiai, įvyksiančiai nuo liepos 
j 27 iki rugpjūčio 3 Suomi, Suomi- 
j joje. Rima buvo rekomenduota 
amerikiečių skaučių kelių vieto
vių. Rima, dabar einanti net ke
lias augštas pareigas, į skaučių 
eiles įstojo prieš aštuonetą me-

Jūsų
note apie tuos, kurie jus mato. Judita Metrikaitė
Asmeniškas apsileidimas ir pras __________
ta išvaizda liudija, kad pati ne- . . . ,__ ,
paisai tų žmonių, kuriuos sutin- Pigios vedybos ir skyrybos 
ki ir, kad dar mažiau savimi šešiasdešimt procentų mala- 
rūpiniesi. jiečių vedybų baigiasi skyrybo-

Dar nė žodžio neištarus, jau mis (divorsu). Singapūro mote- 
jūsų išvaizda apie jus kalba. taryba šiomis dienomis pas- 
Tad visuomet stenkitės, kad jū- kelbė, kad kaikuriose valstybė- 
sų išvaizda būtų pačios verta. skaičius pašoksta net ligi

Kita dažnai daroma klaida, 80 *>. Taryba teigia, kad vedy- 
kurią visuomet bandau atitaisy- Malajuose kainuoja tik
ti, ir nuomonė kad gražios mo- $3.25, o skyrybos netgi perpus 
terys turinčios tam tikras “pas- pig’au.
laptis”, kurios saugoja nuo ki- Populaiiausios
tų. Arba kad tas “paslaptis”, *
sužinoti brangiai kainuoja. Tai Pagal “Good Housekeeping” 
ne tiesa. Nėra jokių ypatingų žurnalą, “10 labiausiai minimos 
“paslapčių”. Kiekviena protin- moterys visame pasaulyje” yra: 
ga moteris, nepaisant kiek pini- Mamie B3senhower, karaliene 
gų ar laiko ji turėtų, gali gra- Elzbieta, princesė Margarita,
žiai atrodyti, jei ji nori ir žino 

tų. Kai ji sykį buvo tarptauti- faktus. Aš bandžiau šioje vie- 
niame pasirodyme, apsivilkusi toje protarpiais duoti reikalingų velt ir kt
rūbu, kuris buvo apibūdintas, į _________________________________ _______
kaip nepaprastai gražus tautinis
drabužis, jos vadės sužinojo, 
kad ji yra gimusi Lietuvoje. Ri
ma, lietuvaitė tremtinė, praleido 
keletą metų Muenchene, Vokie
tijoje. Būdama 8 metukų, ji su 
tėvais atvyko į JAV. Ji rašo ir 
skaito gerai lietuviškai, kaip 
teigia amerikiečių Evanstono

Lady Nora Docker, Maria Cal- 
las-Maneghini, Eleonora Roose-

Pavasaris - sulos metas
STEFANIJA STASIENft, Cleveland, Ohio

Kas iš mūsų neprisimena gim- Todėl ji yra maistinga ir tin
tojo sodžiaus pavasario su kvap ka prie mėsų, saldžių duočių, 
sniais berželiais ir saldžiąja kle- sklindžių ir tt.
vo sula? Ir ne kartą gaivinda-Į KlKl KCZŲ SKUNDŽIAI

i v xx- . o vome savo troškuli šių augalųlaikraštis “The Evanston Re-' ... . w .. . - --„ , . ... i sultimis ar iš jų musų močiu-view , kuriame >deta jos nuo-
trauka ir yra platus aprašymas. 
Taipgi ji tęsia vokiečių kalbos 
studijavimą anksčiau minėtoje 
augšt. mokykloje. Ji išplauks 
užsienin laivu “SS United Sta
tes” su keturių skaučių grupe 
iš Georgia, Minnesota, New 
Mexico ir New Hampshire.

Suomijoje Rima, po vadovių 
stovyklos, pagyvens vieną savai
tę su inteligentiška suomių šei
ma jų vasarnamy vidury Suo
mijos. Tos šeimos galva yra gla-

čių pagaminta gira.
Ypač šiame krašte ir Kana

doje iš klevų gaunama daug su
los, kuri čia perdirbama į siru
pą. Klevo sirupas čia labai mė
giamas ir jau žinomas nuo 1634 
metų. Daugiausia sirupo gami
na N. Anglijos, New Yorko,
Pennsylvanijos, Ohio ir Mary- 
lando valstybėse. Čia milionais
galionų priteka sulos, kuri vė- tu dėti į keptuvę su karštais 
liau garinama iki sutirštėjimo.' riebalais. Kepti 2-3 minutes ant 
Sutirštinta klevo sula arba, kaip abiejų pusių iki auksinės spal

vos.
į stalą duoti karštus su kle

vo sirupu.

SU SIRUPU

Imti: 2 dėž. kenuotų kukurū
zų (cream style), l’valg. šaukš 
tą cukraus, 2 kiaušiniai, 1 puo
duką pyrago džiūvėsių arba Sal 
tinę crackers (sutrintų), 2 valg. 
šaukšt. tirpyto sviesto, druskos 
pagal skonį.

Kiaušinius išplakti, sudėti ku
kurūzus, cukrų, pyrago džiūvė
sius, sviestą. Išmaišyti ir šaukš

ją čia vadina sirupu, turi sa- 
ciologistas, o motina — redakto] vyje daug cukrinių medžiagų, 
rėš asistentė suomių moterų žūti proteinų, amino rūgščių ir kt




