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1. Pasaulėžiūros svarba ir kny
gos tikslai.

Visų amžių filosofijos pagrin
dinę mintį sudaro žmogaus gy
venimo prasmės klausimas. Ar 
turi gyvenimas kokią nors 
prasmę ir kas sudaro šią pras
mę? Mūsų dienomis ypatingu 
aštrumu šis klausimas yra iš
kilęs egzistencinėje filosofijoje 
ir mūsų išeivijos gyvenime. Vi
są laiką jieškome išeities iš to 
labirinto, į kurį esame patekę 
nustodami nepriklausomybės ir 
atsidūrę tremtyje, kurią lydi 
nežinia.

Suvokdamas šio klausimo 
svarbumą, dr. Juozaš Prunskis 
suredagavo, o Liet. Knygos klu
bas išleido pirmąją lietuviško
sios minties ontologiją, liečian
čią mūsų gyvenimo prasmės 
klausimus, pavadindamas ją 
“Mano pasaulėžiūra”. Knygoje 
kalbama apie religiją, moralę, 
kultūrą ir lietuvių tautą, nu
šviečiant šiuos pagrindinius da
lykus visai nauja šviesa, ati
tinkančia mūsų dienų reikalavi
mus. šiais keturiais klausimais 
pasisako šešiasdešimts astuoni 
pakviesti kultūrininkai, prie ku
rių pažiūrų prijungtos trumpos 
biografijos ir asmens nuotrau
kos. Knyga gražiai ir skoningai 
išleista Liet. Knygos klubo, ku
riam vadovauja kun. V. Bagda- 
navičius, o redagavimą atliko 
dr. J. Prunskis, parašydamas 
įvadą ir dedikuodamas ją Da
riui ir Girėnui prisiminti jų 25 
mirties metinių proga.

Pagal redaktoriaus pasakymą 
knygos tikslas dvejopas: 1. 
"duoti šio ypatingo — tėvynės 
okupacijos ir tremties — laiko
tarpio mūsų intelektualų, pasa
kytume, minties skersinį piuvį, 
ir tuo būdu patarnauti mūsų 
kultūros istorijai, 2. paryškinti 
mūsų gyvenimo prasmės gaires 
tremtyje atsidūrusiai mūsų tau
tos daliai, ypač priaugančiai kar 
tai. Šis leidinys norėtų būti lyg 
savotiška idėjinė injekcija į ko
vojantį lietuviškąjį tremties or
ganizmą”. Turint prieš akis 
šiuos pagrindinius knygos tiks
lus, iškyla klausimas, kiek su
rinktieji kultūrininkų pasisaky
mai atitinka šiems tikslams ir 
kokia šios knygos vertė apskri
tai.

dėl dviejų priežasčių. Pirma, šie 
atskiri pasisakymai nėra siste
mingi, nesudaro vieningos min
ties, kartais net vieni kitiems 
prieštarauja. Antra, kokios nors 
grupės ar asmens pasaulėžiūri
niai pasisakymai išreikšti pa
aiškinamąja forma ir nėra už
tenkamai pagrįsti. Mūsų laikų 
racionalųjį žmogų, kuris nori 
viską suprasti ir pamatuoti, šios 
paaiškinamosios pažiūros bei 
pasisakymai nepatenkina ir jis 
negali jais remti savo veiksmų 
bei gyvenimo. Norint, tat, kad 
pasaulėžiūriniai pasisakymai ap
spręstų mūsų gyvenimą, reikia 
juos susisteminti, suvesti į vie
ningą vertybių sistemą ir jas 
pagrįsti proto bei gyvenimo ar
gumentais. Negalėdami čia leis- 

į atskirų pasisakymų nagri-1tis

Jonas Kardelis
Nepriklausomos Lietuvos 

vaitraščio Kanadoje redaktorius. 
Naujoje knygoje — Mano pasau
lėžiūra — yra įdėtas jo straipsnis: 
Krikščionybė — vienas didžiausių 
gyvenimo veiksnių.

sa-

bruožus, 
ir nusta-

pasisako

nėjimą, stengsimės juose iškel
ti bendrus ir esminius 
įžvelgti jų pagrindimą 
tyti jų kryptį.

3. Mūsų kultūrininkai
už organinę, ne mechanistinę 

pasaulėžiūrą.

Iš mūsų kultūrininkų pasisa
kymų seka, kad mūsoji pasau
lėžiūra yra organiškoji, kuri yra 
priešingybė mechanistinei. Kai 
praeito šimtmečio antroje pusė
je iškilo evoliucionizmas, pagal 
kurį visos augštesnės gyvių rū
šys, įskaitant ir žmogų, išsivys
to iš žemesniųjų, tai buvo pa
dėti pamatai mechanistinei pa
saulėžiūrai. Pagal šią pažiūrą, 
visa kas vyksta pasauly, išaiš
kinama grynai mechaniškai.

Mūsų kultūrininkai, ypač tiks
liųjų mokslų atstovai, atmeta 
šią mechanistinę pasaulio samp
ratą ir gina organiškąją. Dau
gelis jų, su inž. J. Rugiu prieša
kyje, jieško harmonijos tarp re
ligijos, filosofijos ir mokslų. 
Jie visi teisėtai neigia mechanis
tinę pasaulėžiūrą ir rengia kelią 
visatos organiškai vienybei. Or
ganiškoji pasaulėžiūra už kurią 
pasisako mūsų kultūrininkai, 
apima ne tik gamtą, bet ir žmo
gų ir jo gyvenimo būdus — tau
tas, valstybes bei jų santykius. 
Pagal šią pasaulėžiūrą nei vie
nas organas ar rūšis negali eg
zistuoti skyrium nuo kitų, bet 
jų egzistencija remiasi ištisa ei
le kitų organų ar rūšių, neišski
riant nei žmogaus, kuris taip pat 
egzistuoja vienybėje su šeima, 
tauta bei visa žmonija. Tautos 
čia yra gyvi organizmai, kuriuos 
sudaro no atskirų individų su
ma, bet jų suaugimas vieno su 
kitais. Mes gyvename ne tik sa
vyje, savo mintyse, jausmuose ir

I noruose, bet šalia savęs — min- 
i tyso apie kitus, jiems užuojau- 
j tose ir su jais bendradarbiavi- 
. me. Ir šie santykiai su kitais 
praturtina mūsų vidų ir daro 
mus vispusiškais žmonėmis. 
Kaip mes įaugame į tautas, taip 
tautos įauga į didesnę visumą 
— į žmoniją. Mūsų kultūrinin
kai, pripažindami organišką pa-

2. “Mano pasaulėžiūros” tikslai 
ir kultūrininkų pasisakymai.

Kokia prasme galima kalbėti 
apie kokios nors grupės inte
lektualų minties pjūvį? Pasaulė
žiūriniai klausimai, prie kurių 
priklauso knygoje surinktieji 
kultūrininkų pasisakymai, savo 
esme yra grupiniai klausimai. 
Jie dažniausiai būna anonimi
niai ir išreiškia kokios nors gru
pės ar tautos pažiūras į gyveni
mą ir jo prasmę. Vėliau čia dar 
prisideda atskirų individų pa
žiūros. Todėl norint duoti kokios 
nors grupės minties pjūvį, už
tenka įvairias pažiūras surinkti 
į vieną knygą. Tokia knyga, a- 
pimdama įvairias pažiūras, iš 
tikro duos atitinkamos grupės 
minties pjūvį ir bus vertinga 
kultūros istorijai ir tautos pa
saulėžiūrai pažinti, šia prasme 
redaktorius yra pirmąjį savo 
knygos tikslą atsiekęs ir jo su
rinktieji pasisakymai yra ver
tingas įnašas mūsų tremties pa
žiūroms tirti bei jas atskleisti.

Kitaip dalykai atrodo, jei mes 
norime nušviesti tremtyje esan
čios intelektualų grupės pasau
lėžiūrą, kad joje rastumėm atra
mą tremties gyvenimo klausi
mams spręsti, kad ji būtų “sa
votiška idėjinė injekcija į kovo
jantį lietuviškąjį tremties orga
nizmą”, kas sudaro antrąjį 
knygos tikslą, šiuo atveju at
skirų pasisakymų surinkimas į j 
vieną knygą mūsų nepatenkintų Į saulėžiūrą todėl visi be išimties

pasisako už Dievą, dorą kultūrą 
ir savo tautą bei jos laisvę kitų 
tautų tarpe.

Iš organiškos pasaulėžiūros 
išplaukia toji kryptis, kuria tu
rime eiti, gyvendami pagal savo 
pasaulėžiūrą, ši kryptis papras
tai išsiskleidžia tarp dviejų prie
šingų kraštutinumų.

4. Individualizmo ir kolektyviz
mo sintezė.

I
Pagal radikalųjį individualiz

mą žmogaus gyvenimo prasmė 
yra vien asmeniškųjų troškimų 
patenkinime, nesiskaitant, su 
kitais ar net su jais kovojant, 
jei to reikalauja individo sieki-, 
mų patenkinimas.

Nėra abejonės, kad šioks indi
vidualizmas remiasi keliomis 
iliuzijomis. Didžioji individua
lizmo iliuzija, kad jis nežino, jog 
visas individo dvasios turinys \ 
kyla iš bendradarbiavimo su' 
kitais žmonėmis, tautomis, žmo
nija bei Absoliutu. Tikrumoje gi į 
visos gyvenimo prasmės kiau-.' 
simas ir kyla iš to, kad individas 
jaučia, jog jo asmeninis gyveni
mas yra persiauras ir nereikš
mingas. Jis jaučia, kad neužten
ka gyventi tik savyje ir sau. 
Jis trokšta tikslo, uždavinio, ku
ris yra šalia jo ir tik tokio tiks
lo pasiekimas suteikia jo gyve
nimui prasmę. Šių žmogaus sie
kimų tikslas yra koks nors ko
lektyvas, didesnė ar mažesnė 
žmonių vienybė: tauta, valsty
bė, ar kokia nors grupė. Tačiau 
ne kiekvienas kolektyvas paten
kins žmogų. Visa pareis nuo to, 
koks bus šis kolektyvas. Mūsų 
laikais kolektyvu suprantama ne 
organiškai suaugusių žmonių 
vienybė, bet dirbtinai ir prie
varta sudarytas kolektyvas, į 
kurį įjungiamas žmogus, panei
giant visas jo teises. Toks ko
lektyvas yra komunizmas.

Mūsų kultūrininkai, nors vi
si pripažįsta individo teises ir 
asmens vertę, tačiau šį asmenį 
įjungia į absoliučią Būtį, pripa
žindami religiją, į dorinę tvar-

Į

Vai, duokit man žodį, kaip plačią visatą, 
kaip mintį arkangelo, svaigstamai gilų, 
kaip žvaigždžių bemirgantį žavesį tylų, 
tą žodi, kur keri, nutvieskia, sukrato, —

kad stengtą išreikšti mum paslaptį sielos, 
kai šviesiai j. rymo, ar blaškos įšėlus, 
būties prarajoj dulkele sušvitėjus, 
maža ka p pasaulis, didi kaip Kūrėjas,

čia skaisčiai kilni, ka p arkangelas rojuj, 
Kūrėjo garbė, karalaitė rinktinė, 
čia dulkė menkutė minioj nelemtojoj, 
čia velnio akim, prakeiksmu gi krūtinėj...

PIKNIKO GALAS
Eikim, sveteliai, iš čion, iš čion 
ten, kur reik grįžti-namon, namon! 
rasim motulę belaukiančią — 
mielą žiemužę mus šaukiančią:

— Grįžkit, vaikeliai, iš pikniko, 
laimės kur nėra, kur tik nyku! 
Jūs jį vadinat gyvenimu, 
as gi — mirtužės kutenimu!

Kaip jūs ten skurdot, mačiau, mačiau! 
Grįžkit pas močią greičiau, greičiau! 
Rasite guolį paklotą jau.
Trauki nokturną. giedotojau!..

i

• Martynas Emilijus Naubu- 
ras, šiemet, vasario 5 d., at
šventė savo amžiaus 60 metų 
sukaktį. Tai vienas Mažosios 
Lietuvos žymesnių veikėjų, pe
dagogų, gimęs Laugalių kaime, 
Pagėgių aps. Mokėsi Pagėgiuo
se, Klaipėdoje, Kaune — V. D. 
universitete ir studijas gilinosi 
Vokietijos universitetuose. An
ksti įsitraukė į pedagoginį dar
bą. Pradžioje — pradinėse mo
kyklose, vėliau — Vytauto Di
džiojo gimnazijoje Klaipėdoje, 
eidamas ir inspektoriaus parei
gas. 1934—1939 m. lektoriavo 
Pedagoginiam institute Klaipė-' 
doje, o 1941—1944 m. Švento
sios gimnazijos (Palangos ir 
Klaipėdos) direktorius. Kuri 
laiką lektoriavo Mokytojų se-1 
.minarijoje Klaipėdoje. Tremty
je, Vokietijoje — Augsburge 
lietuvių gimnazijos mokytojas 
ir 1948—1949 m. tos pat gim
nazijos direktorius. Gimnazijo
se dėstė: istoriją, vokiečių kai-1 
bą, geografiją. Bet pagrindinė 
jo mokslo šaka — istorija, ku
riai ir dabar visą laiką
švenčia. Dalyvavo eilėje orga
nizacijų, ypač, švietimo, eida
mas ir pirmininko pareigas.

Amerikon atvyko 1949 m. ir 
apsigyveno Chicagoje, kur ir 
dabar gyvena. Pradžioje dirbo

pasi

I

• Stasius Būdavas, žinomas 
beletristas, kovo 5 d. atšventęs 
savo amžiaus pusšimtį metų, 
dabar sulaukė 35 metų sukaktį 
bendradarbiavimo spaudoje. 
Pradėjo rašyti, turėdamas tik 
15 metų, apysakaites, eilėraš
čius ir 1928 m. išėjo jo eilėraš
čių rinkinys širdies stygoms vir 
pant. Daugiau jį matome prozo
je: širdys ir gėlės, Mokytojas 
Banaitis, Loreta, Už motinos 
meilę, Sala. Vidurnakčio sve
čiai, Laukų berniukas (pjesė) 
ir eilė kitų; tai vis romanai, 
apysakos, novelės. Bendradar
biavo: Pavasary, Ateity, Židi
ny, Naujojoj Romuvoj, Ryte, 
šaltiny ir eilėje kitų, o Ameri
koje — Vyty, Garse, Drauge ir 
kt. Dalyvavo antologijose: Pir
mas dešimtmetis, Septyni, Že
maičiai, tremtyje — Pėdsakų 
redaktorius. N. Lietuvoje buvo 
mokytojas gimnazijose, kape
lionas, vikaras, karo kapelionas. 
Be to, žinomas ir recenzentas, 
kritikas ir kultūriniais klausi
mais davęs daug straipsnių. Jo 
veikalų yra išverstų į latvių, 
lenkų ir anglų kalbas. Dabar 
daugiau: apsistojęs prie savo 
raštų rinktinės, paruošiant ke
liuose tomuose ir rašo romaną 
iš netolimos praeities — trem
tinių gyvenimo Vokietijoje. Jo 
romanas iš knygnešių gyvenimo 
jau baigiamas spausdinti Vo
kietijoje. Leidžia Aušros leidyk
la. Pastaruoju laiku gyvena Flo
ridoje. (J. Vdl.)

—
esame vienybėje su Absoliuto kančiųjų priklauso pirmai gru- 
Valia, amžinaisiais doros dės- pei, stengiasi įžvelgti į minėtą- 
niais ir savo tautos troškimais, sias sritis protu ir protu jas pa- 

I grįsti. Prie jų daugiau priklauso 
j tiksliųjų mokslų atstovai. Kita 
| dalis stengiasi žvelgti intuity-. 
' viai.

Autorių objektyvumas yra 
neabejotinas, tačiau tikrumoje 
nebuvo galima išvengti “laiko 
balso”, vieno kito netikro for
mulavimo, aštresnio pasisaky
mo ar perdėjimo. Atydus skai
tytojas jų pastebės nemažai. Ta
čiau tai nemažina rinkinio ver
tės, priešingai, tai žadina stip
riau galvoti ir visus pasisaky
mus kritiškiau svarstyti. Tokių 
nesutarimų daugiausia pasitaiko 
kalbant apie moralę ir kultūrą. 
Išvengti prieštaravimams reikė
tų kelti klausimą, ar yra etinių 
vertybių, koks jų ryšys su ki
tomis vertybėmis ir kokia jų 
vieta vertybių hierarchijoje. 
Liečiant kultūrą, reikia pasaky
ti, kad kultūros filosofija yra 
viena iš jauniausių filosofijos 
šakų, todėl čia vienodumas ir 
tikrumas sunkiai pasiekiamas. 
Džiugu, kad religijos ir lietu
vybės klausimuose pasiektas gi
lesnis žvilgsnis ir didesnis su
tarimas.

Kaip matyti iš viso, kas čia 
pasakyta, naujoji knyga “Mano 
pasaulėžiūra” apima dalykus, 
kurie sunku apibūdinti recen
zijoje. Tam reikėtų ištisos stu
dijos. Tačiau šie pasakymai pa
žadins galvoti, išaiškinti sąvo
kas, įkvėps jieškojimo dvasią ir 
iš tikro bus "dvasinė injekcija į 
tremties žmogaus organizmą”, 
kuris nori suvokti savo, meto ir 
savo pasaulio prasmę. Todėl 
knygą turi perskaityti kiekvie
nas, kuris savo pasaulėžiūrą kur
damas, nenori pasilikti seklių 
nuomonių ir diletantizmo ribose.

5. Metodai pasaulėžiūrai sukurti 

“Mano pasaulėžiūros” redak
torius dr. J. Prunskis kvietė 
mūsų kultūrininkus pasisakyti 
dėl religijos, moralės, kultūros 
ir lietuvių tautos. Čia jis rado 
teisingą priėjimą prie klausimo 
esmės. Mūsų pasaulėžiūra pri
klauso nuo to, kaip mes apsi
sprendžiame šių keturių klausi
mų atžvilgiu. Ir čia galima par 
sirinkti du keliai.

Galima klausti, kas yra šių 
dalykų esmė. Taip prieiname 
prie viso, esamojo paskutinės 
priežasties, gauname atsakymus 
religijoje ir įvairiose filosofijos 
sistemose. Iš čia kyla įvairios 
religinės ir filosofinės pasaulė
žiūros. Dalis kultūrininkų eina 
šiuo keliu, atsakydami kas yra 

ką, priimdami moralę ir kultūrą re^SUa> dorovė, kultūra ir lie- 
ir į organišką kolektyvą, teigda- tuv*lI tauta.

Bet galima ir klausti, kokiu

Į

mi tautą ir gindami jos teises.
Tuo būdu jie padaro individua- būdu mes įžvelgiame visos bū- 
lizmo ir kolektyvizmo sintezę ir ties esmę. Šiuo atveju visas dė- 
suranda tikrąjį kelią šiems mesys yra nukreiptas į įžvelgi- 
klausimams spręsti. Šis kelias mo vyksmą. Čia gali būti įvai- 
yra tinkamas dabartinei mūsų rių būdų, kaip įžvelgti į minėtas 
padėčiai, nes, išeidami iš savo keturias sritis, bet juos visus 
pasaulėžiūros, jaučiame, kad galima suvesti į racionalizmą ar 
siekdami savo tautinių tikslų intuityvizmą. Dauguma pasisa-
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jo straipsnis Aš tikiu...

Autoriai, rašą knygoj Mano pasaulėžiūra
Iš dail. Jono Pilipausko paruošto knygos viršelio

• Venancijus Ališas - Ale
ksandras Arminas, vienas žy
mesnių mūsų jaunesnės kartos 
poetų, simbolikas, šiemet mini 
savo bendradarbiavimo spaudo
je 20 metų sukaktį, o rudenį, 
gruodžio 2 d., atšvęs 50 .metų 
amžiaus sukaktį. Vilkaviškio 
kunigų seminarijos auklėtinis, 
įšventintas į kunigus 1932 m. 
Pradžioje dirbo mokyklose ka
pelionu bei mokytoju, o 1936 m. 
apleido Lietuvą ir apsigyveno 
Pietų Amerikoje — Brazilijoje, 
kur ir dabar gyvena. Pradėto 
rodytis savo lvrika 1938 m. Ži
dinyje Vena'ucijaus Al’šo slapy
vardžiu ir daug ką suidomino, 
kaip rimta poetinė jėga. 1939 
m. Sakalas Kaune išleido jo eilė 
raščių rinkinį Sao Bentoto varpų 
vardu. Buvo šiltai sutiktas. Ma
tėme fvėliau bendradarbiaujant: 
Dienovidy. Naujojoj Romuvoj 
ir kt. ir šiuo metu, Š’aurės Ame 
rikos spaudoje. Vėlesni rinki
niai: Anaws marių. Pietų kry
žius ir kiti. Turi d3ug pastora
cinio darbo, bet tebėra akty
vus ir kūryboje. Numatęs pa
ruošti snaudai savo sonetus ats
kiru rinkiniu, ruošia savo lyri
kos rinktinę. (J. Vld.).

įmonėse braižytoju, o nuo 1953 
m. nalaiiidžio 1 d. redaguoja 
menesinj, vokiečių kalba leiužia- 
mą, moterims, šeimininkėms 
žurnalą “Die Maustiau”, kurio 
‘viražas 50.000 egz. Priklauso 
Mažosios Lietuvos draugijai. 
Mažosios Lietuvos Bičiulių arau 
gijai, Lietuvių Istorikų draugi
jai ir kt. Spaudoje pradėjo oen- 
drauaruiauti. mokytojaudamas 
rase: Klaipėdos Žiniose, Lietu
vos Keleivyje, Klaipėdos Garse, 
Pajūryje, Mažojoj Lietuvoj ir 
eileje Kitų, daugiausia rašyda
mas istoriniais klausimais. Bu
vo parašęs Mažosios Lietuvos 
istoriją, oet medžiaga per karą 
žuvo. 1923 m. paruošė Klaipė
dos krašto pradinėms mokyk
loms Pilietybės vadovėlį, kuris 
susilaukė net dviejų laidų, šiuo 
metu baigė ruošti Mažosios Lie
tuvos albumą — monografiją. 
Plačiai Bendradarbiauja Lietu
vių enciklopedijoje ir periodiko
je. Yra vienas iš žymesnių maž- 
lietuvių istorikų. (J. Vld.)

• “Atvažiuokit į kolūkį”... — 
tai “lietuvių liaudies daina” ru
sų okupuotoje Lietuvoje, kurią 
praėjusiąją savaitę laisvojo pa
saulio lietuviams padainavo 
Maskvos radijas (iš Vilniaus)...J 

šioji "lietuvių liaudies daina” 
yra kažkoks jungtinis kelių se-' 
nųjų lietuviškųjų liaudies ir 
Maskvos rusiškųjų bolševikų 
dainų kratinys.

• Jono Šileikos 75 metų su
kaktuves atžymėjo Vilniaus ra
dijas (per Maskvą), liepos 2. 
Trumpai papasakota apie su
kaktuvininką ir jo kūrybą.

(Ln.)
Perduotos rusus garbinančios 

“kalbos" ištraukos ir kažkokio 
baudžiauninko - kolchozininko 

i iš... “Jono Biliūno kolchozo”...
(Ln.)

i

• Varpas, š. m. nr. 3 — 4, re
daguotas J. Audėno, V. Čižiūno, 
A. Landsbergio, J. Jaks-Tyrio ir 
J. Pajaujio, jau išėjo iš spaudos. 
Turi 196 pusi. Jame rašo J. Au
dėnas, V. Butrimas, V. čižiūnas, 
J. Gimbutas, J. Jaks-Tyris, S. 
Kolupaila, D. Krivickas, A. 
Landsbergis, B. Mačiuika, J.' 
Pajaujis, L. Sabaliūnas, J. Šmul-1 
kštys, J. Žilevičius. Svarbiausia; 
turinys sukasi apie temas: Vin-j 
co Kudirkos šimtmetis, nepri-

• K. Stalšans, latvių istori
kas, autorius dabar spausdina
mos knygos — Latvių ir lietu
vių rytų sričių slavizacija, gy
venąs Newarke, N. J., gavo šir
dies ataką ir kaikurį laiką tu
ri gulėti ligoninėje, laikydama
sis didelės ramybės. Dėl to 
knygos spausdinimas gali kiek 
susivėlinti. Jo parašytasis vei
kalas turi 400 puslapių, yra lie
tuviams svarbus kovoje dėl ry
tų - pietų sričių išlaikymo.

• Liudas Vismantas, kuris 
tremties gyvenime daug prisi
dėjo prie kultūrinio gyvenimo 
puoselėjimo, išleisdamas daug 
gerų knygų ir buvo įkūręs kny
gų leidyklą Ventą, lankėsi Chi
cagoje. Gyvendamas Detroite 

.............." • nepri-l aktyviai reiškiasi visuomeni- 
klausoma ir pavergta Lietuva, n’ame darbe ir ruošia spaudai 
jaunimo problemos, tarptauti- 'novelių rinkinį. Kelios jo nove- 
niai įvykiai ir Lietuva. Leidžia 
Varpininkų Leidinių fondas.

lės buvo pasirodžiusios spaudo
je-
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Naujas J. Paukštelio romanas
P'rmieji metai. Juozas Paukš

telis. Romanas. 1958 m. Vals
tybinė Grožinės Literatūros Lei 
dykla. Vilnius. Tiražas 12,000 
egz.. Kaina 5 rb.

Autorius pradeda romaną su 
nuoširdžiu skundu (knygos mot- 
to, 5 psl.):

Skurde paniekintam geriau gy-
/venti 

Ir jausti tai, negu tarp pataikū- 
/nų 

Praleisti paniekos vertas dienas. 
V. Šekspyras

Šis skundas skaitytojui yra 
išsipirkimas iš gauto valstybi
nio okupanto įsakymo — niekin 
ti viską prieš tuos, kurie nežino 
tiesos, tai yra labai aiškus įsa
kymas, kurį pastebi, beskaity
damas šį “romaną”.

Siužetas paimtas iš nepriklau 
somos Lietuvos 1926-27 m. mo
kytojų gyvenimo — darbo gim
nazijoje.

Idėja — suniekinimas nepri
klausomos Lietuvos gimnazijos, 
kaip Lietuvos švietimo institu
cijos ir jos centro — švietimo 
ministerijos.

Intrigos, kuri būtų vientisa 
visame “romane”, nėra. Tai yra 
tik kasdieniniai reikalai, kurie 
kiekvieną dieną yra skirtingi 
pagal sargienės ar kurio moky
tojo pertiekiamą pletką ir, jei iš 
mesi net kurį visą skyrių, kny
gos turinys nuo to nenukentės.

KRONIKA
• Juozo Švaisto naujas veika- 

j las Trys žodžiai arba gyvenimo 
magija jau išėjo iš spaudos. Au
torius talentingai panaudoda
mas liaudies pasakų motyvus 
atkuria jas turtingu, vaizdžių 
stiliumi, išplėsdamas į apysakai
tes, kuriose glūdi neprasikišanti 
“gyvenimo magija” — moralinė, 
gyvenimo įprasminimo sugesti- 

I ja. Knygoje aštuoni kūrinėliai: 
I 1. Kelias į rytojų — apie ūkinin
ką čiobrą, gavusį patarimą ku
riuo gyvenimo keliu keliauti;
2. Be rūpesčių — aprašomas 
jaunas žvejys, apie kurį patyręs 
valdovas ,kad jis gyvena be rū
pesčių reikalavo žuvytės, kurios 
žvynai aukso, o akys deimanto;
3. Nusikaltęs angelas — apie 
tarnavusį pas kleboną nupuolusį 
angelą; 4. Laimės žiedas — apie 
ūkininką, gavusį žiedą, kurį pa
sukus išsipildys norai. 5. Kriau- 
čiukas nelabasis — girtuoklis 
kipšas, terorizavęs žmones; 6. 
Meniškoji siela ir kančios —

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - ProteziMaa

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom. 

(Arch
Vai. 9 - 4 ir 6-8.
ORTHO PEDIJOS
2850 w. 63rd St, Chicagc 29, UI

TeL PRospect 6-5084

nės naujai išrinktos antrosios 
tarybos suvažiavime, atydžiai 
sekti jos posėdžius ir pareikšti 
savo nuomonę dėlei Pasaulio 
Lietuvių kongreso New Yorke 

j metu rengiamos lietuvių dailės 
kūrinių parodos, taip pat pa-. 
tarti, kaip turėtų būti paroda 
ruošiama, kad joje galėtų da
lyvauti visi mūsų dailės kūrėjai, 
nežiūrint kuriai meno srovei ar 
mokyklai jie priklauso. Tuo rei-

• Dainininkas Arnoldas Vo
ketaitis savo gražia daina žavė
jęs New Yorko, Clevelando ir 
kitų miestų lietuviškas bendruo
menes, baigęs pavasario sezo
no sėkmingas koncertines kelio
nes, pasirašė sutartį su New 
Yorko Vasarinės Operos bend
rove, kurioje dainuos šešiose 
operose žymiuose vaidmenyse. 
Jaunasis dainininkas šiuo metu 
visą dėmesį yra nukreipęs į ope
rinių vaidmenų muzikinį bei dai
navimo parengimą, nes greitu 
laiku prasidės tos operos vai
dinimų sezonas.

Arnoldas Voketaitis yra gi
męs New Havene, Connecticut 
valstijoje, sąmoningų lietuvių 
tėvų šeimoje. Dainavimo meną. 
pradėjo studijuoti atlikęs kari
nę prievolę, kaip dainininkas jau 
dainavęs keliasdešimt koncertų 
JAV kariniuose daliniuose bei 
civiliams, o paskutiniu laiku bu
vo Wašingtono simfonijos orkes
tro vokaliniu solistu.

Arnoldas Voketaitis su lietu
viais susipažino dalyvaudamas 
Artūro Godfrey televizijos nau
jų talentų pasirodymuose, ten 

į laimėjęs tam tikro laikotarpio 
pirmaujančią vietą.

Arnoldas Voketaitis gimęs, iš-

Atrodo, kad autorius .turėjo 
parodyti, kad Lietuvoje labai 
daug rusų buvo ir seniau, tat 
rusiškų bei kitų nelietuviškų pa 
vardžių mokytojų bei suminė
tų mokinių tarpe yra 53%, o 
grynai lietuviškų — vos 25%, 

. kitos — neaiškios.
Vicedirektorius bijo bausti 

mokinį, “nes tas, baigęs gimna
ziją, gaus augštą vietą, ir man 
teks su juo suitikti...” Jis bijo 
ir sargų, nes, “jei bolševikai įsi
galėtų, atsistos apskrities vai-; 

.džios priešakyje”.
Sargai, o ypač sargienė, visas 

i žinias net direktoriui (politines 
ir asmeniškas) perduoda grei-, 
čiau už dabartinę NKVD. Visos 
žin-os net iš ministerijos suži- 
nortios per sargus.

Mokytojų kambaryje ant so
fos išlipa blakės prieš ministe- j 
rijos vizitatorių, kuris yna ne
mokša, girtuoklis, neteisingas 

! partietis.
\ isur ryšku tik paniekinimas apįe skurdžios moters sūnų, ta- 

; ir šiukšlių pylimas ant nepri- pUSį pirmaujančiu meistru, pate- 
klausomos Lietuvos švietimo, kusį į karalių rūmus ir pamilusį 

šokėją, bet vėliau grįžusį prie 
savosios žmonos; 7) Dzidorėlio 
laimė ir nelaimė apie vargšą augęs ir išsimokslinęs šiame 
vyrą, kurio norai ėmė pildytis; krašte, kalba, palyginamai, gra-

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

'lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak iv Joitad i 4 vr1

kalu padarytas atatinkamas nu
tarimas, kuris artimiausiu laiku 
bus paskelbtas drauge su kitais 
suvažiavimo darbais. Supports) ir t.t. 

šeštadieniais 9-1 
TECHNIKOS LAB.

PIZZ A
Italian style home made food 

at its VERY BEST 
Home made Lasagna-Ravioli 

Spaghetti-Mostaccioli
Eat in our modem restaurant 
or have it delivered piping hot 

Phone: PR. 6-6311 
WE DELIVER

Open 6 days a week: Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Sunday 

4 to 1 a. m.
Friday and Sat. until 2 a. m. 

CLOSED MONDAY
BIANCO’S PIZZERIA

7313 S. M’estern PR. 6-6311

I

Tel. ofiso ir buto: OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St.. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniąis 1 2 iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

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

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

Ofiso telef. LAfayette 3-3210. jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. LAfayette 3-1172 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(kampas 47th ir S. Hermltage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 vai. vak 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

IiI
VAL.: Ka.sdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr., ketvirt. 6—9 vai. t 

Trečiadieniais tik susitarusI

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(Civic Opera House,kamb. 858) 

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

5002 West 16th Str., Cicero
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvrnhall 3-0959
Kitu laika Ir trečiad. susitarus 

Rezid. telef. HEmlock 4-7080
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
7J56 South VVestern Avenue

(MEDICAL BUILDING) 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad 1 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

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

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

Ofisas ir rez. 5100 S. M’estern Avė 
Tel. PRospect 8-1223 ar TR 3-5577
Ofiso vai.: Pirm. 8-10 v. v.. Antrad., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad.
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6191

DR, V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st ir So. Campbell Avė.)

Vai.; pirmad. ir ketvirtad. 5-9 v. vak 
Antiad. ir penkt. 1-5, šeštad. 2-4 
Trečiadieniais uždaryta.

J. G. TELEV1SION CO. 
2512 VV. 4"th St., FR 6-1998

TV, RADIJAI, Hl-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimas-taisymas. Sek. uždaryta

klausomos Lietuvos i 
Charakteringai rusas mokyto
jas (317 psl.): “Išeidamas pas
kutinis Medviedevas nusijuokė 
ir bumbtelėjo Giedrei:

— A komu nužna vaša prav- 
da? (O kam reikalinga jūsų tei
sybė?).

Taip, okupantams lietuviška 
tikra tiesa nereikalinga, jie no
ri tik rusiškai bolševikinės 
“pravdos” — tautų sunaikini
mo. Tai yra dabartinis okupan
tų charakteris ir išreikšta idė
ja. kuo turėtų būti dabartinė 
lietuvių mokykla savoje tėvynė
je.

Galime dar pasidžiaugi, kad 
ta tvirta lietuviška mokykla iš
auklėjo daug stiprių charakte-

!

Charakteriai. Vienintelis, jei 
tai būtų galima sakyti, idėjiš
kas — teigiamas (autoriaus su
gestija!) charakteris būtų jau
nas, pirmus metus dirbantis, at
vykęs iš Paryžiaus, ten baigęs 
universitetą, mokytojas Aloy
zas Giedrė. Tačiau ir jis veda- rių ir tik keletas tokių, kaip 
mas^į gimnaziją, kad būtų gali
ma pavaizduoti tą nemokšų 
šiukšlyną — gimnaziją, moky
tojus. Autorius ir A. Giedrės 
konkretaus darbo bei jokios jo 
aiškios pasaulėžiūros neparodo, 
jei neskaityti kelių autoriaus 
pastabų, kad jis buvo kairus 
ir suorganizavo vieną mokinių 
būrelį, kuriame buvęs skaity
tas mokinio referatas (auto
riaus pastaba).

Ar beverta kitus mokytojus 
plačiau nagrinėti: girtuokliai, 
chuliganai, mušeikos, sadistai... 
Valdomos partijos mokytojai į- 
sakinėja mokiniams sekti kitus 
mokytojus. Tokiais dalykais no
rima užtušuoti dabartinėje Lie-i 
tuvoje okupanto išniekintos mo 
kyklos būklę. Tačiau gavęs įsa
kymą sekti mokytoją, mokinys 
galvoja: “Man rodos, kad tik 
supuvėliai gali šnipinėti moky-i 
tojus”. (252 p.)

■

nuo 
. 11

jis gavo arklį, žmonos verčia- lietuviškai, drąsiai pasisako i 
mas prašėsi ūkio, paskui dvaro, eSąg lietuvis.
pagaliau žmona panoro būti net 
karalienė ir tada “kelmelis” juos 
pavertė piktais šunimis; 8. Gy- stoviai gyvenąs Chicagoje, nuo 
vate prie širdies — apie išgel
bėtą iš miško gaisro gyvatę, ją 
įdedant į užantį; jos atsilygini
mas — nešama laimė, kuri pa
sibaigė mirtinu įgėlimu, pada
rius neteisingą veiksmą.

• Dail. Antanas Rūkštelė, pa-
I

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

54S0 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagai susitarimą 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. p.p 
kasdien. Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

ir šios knygos autorius, Juozas 
Paukštelis, stojo į priešo eiles 
ir niekina su melu ir apgaule 
savo tėvynės kultūrines institu 

■ cijas. Suprantama, okupantų 
verčiamas tai daryti. V. S._

Knygoje galima. jieškoti sim
bolikos, lietuvių ir kitų tautų 
tautosakos įtakos, bet reikia 
pripažinti, kad autoriaus talen
tingai viskas perkurta; bus įdo
mu skaityti jaunimui, o net ir 
suaugusiems.

ADOMAS VAITKEVIČIUS
Anglių 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. PRospect 6-7960

• Lietuvių pranciškonų gim
nazijos rūmai Kennebonkporte, 
Maine, jau baigti statyti. Kaš
tuos arti $200,000. Liepos 13 d. 
jų pašventinimas.

birželio mėn. vidurio vieši da
bar Clevelande, Ohio, kame at
lieka keletą tapybinių darbų, 
kurie buvo užsakyti šio dailinin
ko kūrinių parodos Clevelande 
(kovo mėnesį) metu. Dailinin
kas šiuo metu tapo aliejiniais 
dažais Čiurlionio Meno ansamb
lio vadovų, Alfonso ir Onos Mi- 
kulskių, liet, bendruomenės vei
kėjo inž. Pijaus J. Žiurio ir ki
tų ryškesnių mūsų veikėjų por
tretus. Šalia portretinės tapybos, 

i Antanas Rūkštelė numato nu
tapyti keletą būdingesnių Cleve- 

■ lando apylinkės gamtovaizdžių,
bei kitokių dailės darbų. Tei. ofiso he 4-5849. rez. he 4-2324

Dailininkas, viešėdamas Cle
velande ,turėjo galimybę daly- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
vauti JAV Lietuvių bendruome-

I
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GALITE GERAI JAUSTIS IR GE
RAI MIEGOTI, JEIGU JŪSŲ BU

TE YRA. ĮRENGTAS 
VĖSINTUVAS

Dabar atsilankykite pas mus ir 
pasirinkite kokį jums reikia. Kai
nos pradedant ................. §149.00

Turime ir vėsintuvų, kuriuos ga
lima vežioti iš vieno kambario j ki
tą. Dieną tinka salione, o naktį at
vėsinate miegamąjį.
patalpose rasite didžiausį pasirinkimą

i

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius

6322 Sctath Western Avenue
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 vai. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dienia>° nždarvta. Kt. laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076 ..

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 sutarti 

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

OR. PETER T. BRAZIS

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

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTAS

Ligoniai priimami pagal susitarimą 
Medica) Arte Bldg 

5430 So. Kedzie Avė.
Res. tel. PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell Avė.) 
Tel. HE 4-1202 arba BE 7-9700

Vai.: pirmadieni, ketvirtad. ir šeštad. 
1-4 popiet, Antrad. ir penkt. 5-8 v. v. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehlll 6-2823

OR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

’- ---------ir MOTERĮ.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Specialybė: AKUŠERIJA
LIGOS 

2524 Mest 69th 
| (69-tos ir S. Maplevvood

Valandos: nuo 1-4 ir - _ ___
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet.

Sreet
Avė. kamp.)
6-8 vai. vak

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
___ (Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

1 Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nuo 6-8 vrj 
, vak. šešt. 1-4 p. p. Trečiadleniaiz 
j ir kitu laiku tik susitarus.

2434 Mest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartj, 
sekm. uždaryta.

i

TeL ofiso HE 4-5758. Res. GR 6-3404

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

(Bendra praktika ir Alergija.)
2709 M'ėst 51st Street

Valandos: pirm., antr., ketvirt.. p> nk.
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. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. 
išskyrus 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
PIAUČTŲ TR VIDAUS LIGOS

2745 West 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

Priima pagal susitarimą

TeL ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 M7est Slst Street 
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

Pričmimo valandos kasdien: 1-4 p. p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popfet.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. tr šeštad. pagal sutartj.

VVALBROOK 5-8202ALL PHONES
-------- O----------

LIEPOS-JULY 10, 11 IR 12 DIENOM

SKIP’S SSįC.c.
Liquor Store

5515 SOUTH D AMEN AVENUE

Y US A Y OR NECTAR BEER

COURVOISIER, Three Star Cognac Fifth $4.98
HENNESSY, V.S.O.P. COGNAC Fifth $5.98
ROPHI, Three Star Cognac Fifth $4.98
GRAIN ALCOIIOL, 190 Proof V.S.P. Fifth $4.89
CINZANO VERMOUTH

Dry or Sweet Fifth $ “1.39
MR. BOSTON G1N (Full Quart) «319
ASSORTED FLAVORED LIQUEURS Fifth $2-69
DANSKI VODKA «0 Proof Fifth $2-59
LEMON ICE LIQUEUR Fifth $3.79

. Case §2*^Case of 24 — 12 oz. Bottles

Moderniai atremontuotose .
modem baldu, T.V. ir Radio aparatų, ir kitų namams reikmenų.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.
ROOSEVELT FURNITURE Co. i 

2310 W. Roosevelt Road. Tel. SEeley 3-4711 
Liepos ir rugp. mėn. sekmadieniais krautuvė uždarylet 

iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiaiiililillllliillliilllilliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiitiiii'

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

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai 
ir elektriniai reikmenys.

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

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus ligos 
6317 South VVestern Avė. 

Tel.: ofiso — REpublic 7-4900
namų — GRovehlll 6-8161

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

Dėl tikslaus priėmimo laiko (ap- 
polntment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad nereikėtų 
ilgai laukti.

DANTISTAS
DR. J, A. PAUKŠTYS 
4253 So. MTiipple Street 

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

LAfayette 3-4949
Namų — CEdarcrest 3-7786

I

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

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

Rezid. 6600 S. Artesian At*.
VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p., «—7 v »

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai. nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 vai. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet. 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

SĮįIu
»» w

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos Iki S 10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CONTINENTU SAVINGS t LOAN ASSN.
4559 S. Paulina St., Chicago 9, Dl., TArds 7-0145

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

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

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 South Halsted Street Chicago 8, III.

-------------------------------------------------- į 
Ofiso HE 4-1414 arba RE 7-9700 .

Rezid. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speclalybč akušerija ir moterų ilgos 
2454 M’est 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 

>iždaevta.

Tel ofiso PR 6-3888, rez. RE 7-D199

DR. i. JENKINS
GYDYTOJAS TR CHTRITIGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 Wmt 63rd Street 

Vai. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 j 
Iki 9 vai Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehlll 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: 
susitarimą fšskvrus trečiadienius 

2422 M. Marąuette Road

9—12 ir 7—9 ▼. v. pairai

Į

Ofiso Ir boto tol. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49tb Court. Cicero
Kasdien 19—12 Ir 4—7 vai. Trečiad

ir Mtad. tik 19—is ru.

Ofiso telefonas — BIsbop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
CHIRURGAS
Avenue 
ir Archer)
Iki 9 vai. vak. 
tik susitarus

GYDYTOJAS IR 
4342 Archer 

(Kampas Kedzie 
VAL. kasdien nuo 2 
Trečiad. ir sekmad.

DR. 1. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headache.s, Arthritis. Rheumatism. 
Spira-. Nerve. Asthrna and other 

Ailments.
1428 Broadway, Gary, Indiana

Vai.: pirm. 1-8 v. vak., šešt. 10-12 
vai. prieš piet. Kitu laiku pagal su
sitarimą. Tel.: Office Gary TUrner 
3-9902. Res. Ch-go BIsbop 7-5833.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTOPEDINES LIGOS

2745 West 69th Street
Priešais šv. Krvžlaus ligoninę 

Telef. REpublic 7-2290 
VAL.; Pirmad., antr.. ketv. penktad. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6—8 vai. v. 
šeštad. nuo j—4. ______________ _

kitu laiku susitarus telefonu.
--------------------------------------z------------  I —

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

keičia stiklus ir ršmoa
1455 S. California Avė. YA 7-7381

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

Trečiadieniais Ir

DR. G.
USTVVtS AKIŲ •YDYTOJAS 

Mtyrima*
■reL: YArd» 7-1»» 

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis 

Iš taiso.
Ofisas ir Aklnly Dirbtuvė
754 WEST 35th STREET

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

to

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvina akių (tempimą, kuri 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir Bkaudančių akių karščio 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
I mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė. 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:«9 
Iki 6 vai Sekmad. ir treč. uždara.

AR PASIUNTEI “DRAUGUI” 
NAUJO SKAITYTU)JO ADRESĄ?

UŽ GERESNĮ PASAULĮ 
Knyga Įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Kaina S 1.50

Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau* 
narna “Drauge' 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.

»»Perskaitę dien. “Drangą”, duokite jį kitiems.
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Chicagos Augštesnioji Lituanistikos Mokykla
Pradės dešimtuosius mokslo metus

ALICIJA RCGYTE, Chicago, III.

Chicagos Aukštesnioji Litu- tas, 
anistikos mokykla devintaisiais 
mokslo metais pastoviai įsikūrė 
T. T. Jėzuitų naujuose rūmuose, 
Jaunimo centre. Dėka dosnumui 
Chicagos lietuviškos visuomenės 
mokykla įsigijo gražų ir moder
nišką inventorių. Erdvios, nau
jos ir gražios patalpos patraukė 
dar daugiau lietuviško jaunimo 
ir 1957/58 mokslo metams į mo
kyklą buvo įsiregistravę 315 
mokinių. Mokyklos laikytojai 
tėvai ir rūpestingas tėvų komi
tetas nuoširdžiai rūpinosi mo
kyklos išlaikymu.

Prie Ch. A. L. mokyklos įsi-j 
steigė Motinų Klubas, tikslu — 
rūpintis mokinių laisvalaikio 
sutvarkymu, mokiniams vakarų 
ruošimu ir paskaitų rengimu. ’ 
Motinų vaidmuo lietuvybės iš- tė* Roma/pianys Liucijus.’ Pociūtė 
laikymui turi neabejotinai domi- Regina, Rėklaitis Gintaras. Rim- 
nuojančios reikšmės.

Ch. A. L. mokykla devintuo
sius mokslo metus pradėjo rug
sėjo 7 d. Mokslo metai praėjo 
darbingoje nuotaikoje, veik visi 
mokiniai stropiai lankė mokyk
lą kiekvieną šeštadienį, šiais 
mokslo metai turėta 35 darbo 
šeštadieniai. Dauguma mokinių 
veikia jaunimo organizacijose ir 
priklauso: jūrų skautams, atei
tininkams, oro skautams ir tau
tinių šokių grupėms.

Mokiniai uoliai dalyvauja lie
tuviškuose parengimuose, vai
dinimuose, lanko meno parodas.

Mokykloje buvo surengti du 
montažai: Tremtiniai ir Subat- 
vakaris, vieno veiksmo etiudas 
iš Vaižganto Pragiedrulių — Pa
slaptingas žodžio jieškotojas.

Ch. A. L. mokyklos tautinių 
šokių grupė išpildė programą 
įvairiuose parengimuose.

Mokslo dalykai buvo einami 
jau treti mokslo metai pagal mo-’ Vaigalė, Kojytė Marija, 
kytojų dėstytojų sudarytas1 
programas, o mokykla tvarkoma Pau'liorūs

, Tričys Alfredas. Valaitytė 
Audronė, Žukas Kęstutis.

7B klasę baigė 20 mokinių ir 
perkelti į 8 klasę. Pirmąja baigė 
visais penketukais Marija Stasiū
naitė. Kiti baigusieji: Antanaity
tė Dalia, Bronišas Algis. Burnei- 
kis Romualdas, Draugelytė Diana, 
Gaška Aleksandras, Jankauskaitė 
Danguolė, Krasauskaitė Stefanija. 
Liškevičiūtė Janina, Lukaševičiū- 
tė Birute, Maskoliūnaitė Rinvyda. baigė: 

j Milkovaitytė Margarita, Nalivai- 
j ka Jonas, Nausėdas Algis, Nor- 
; vila Algis, Paplėnaitė Rūta, Rač- 
I kauskas Jonas. Sakalauskas Edu- 
| aųdas, Zeikus Edmundas.

6A klasę baigė 28 mokiniai. Pir- 
į mąja mokine baigė visais penke- 
į tukais Janina Choniaukaitė. Kiti 
baigusieji: Adomaitis Algimantas. 
Aglinskas Audrius, Baukus Kęs
tutis. Bičiūnas Alvydas. Bražiony- 
te Teresė. Budrytė Gražina. But
kute Adelė, Endrijonas' Audris, 
Indreikaitė Dalia. Jucevičius Kas
tytis, Jucevičiūtė Dana. Norkutė 
Silvia, Norvilaitė Gražina. Pauliu-

Algimantas. Gudaitytė Aldona, 
Gudaitytė Irena, Jonikas Alvydas, 
Jucevičiūtė Diana. Kankus Romas, 
Karpavičiūtė Veronika. Laukaitis 
Algird s. Peteris Romualdas, Pe- 
terytė Liuda, Platakis Jonas, šuo- 
P.vtė Eligija. Paliulionytė Živilė. 
Vitkauskas Egidijus. Lampsaitytė 
Raminta.

1 parengiamoje klasėje mokėsi 
9 mokiniai. Pirmaisiais mokiniais 

Laima Lakut.vtė, Danutė 
Racevičiūtė ir Jucevičius. Kiti mo
kiniai : Baltrušaitis Arnoldas, Je- 
rome Barbara, Jucevičius Jaunu 
tis, Racevičiūtė Elena, Rudytė 
Margarita. Reikalas Vismantas.

Pirmam pusmetyje pažangiau
sia klasė buvo 7A. antrame pus
metyje pažangiausia klasė 8, bet 
kadangi ši klasė išleidžiamoji, tai 
pereinamoji dovana paveikslas ati
teko vėl 7A kl. kitiems metams. 
Tvarkingiausia klasė abu 
čiu buvo 4 klasė.

pusme-

Kultūros premijos reikalu p KRONIKA
Ohio Lietuvių Gydytojų drau-£ • Anykščiuose prie J. Biliūno 

gija paskyrė 1,000 dolerių kul-£ kapo ir paminklo garbino Lie- 
tūros premiją už pasaulio lie-£,tuvų pavergusį rusiškąjį bolše- 
tuvių bendruomenėje reikšmin-jj tūžmų. Birželio 30 Maskvos ra
gą lietuvių kultūrinį pasiekimą^,dijas (iš Vilniaus) perdavė visą 
1957 — 1958 metais. S pusvalandį tuščių bolševikinių

Premijos mecenatas pavedė£iškilmių, surengtų prie rašyto- 
organizuoti premijos įteikimą^ jo Jono Biliūno kapo Anykščiuo- 
JAV Lietuvių Bendruomenės^: 
Kultūros fondo valdybai, kuri, 
susitarus su premijos mecenatu, 
sudarė atitinkamus premijai 
skirti nuostatus ir pakvietė 9 
asmenų jury komisiją premijos 
laimėtojui nustatyti. i

Jury komisija kviečia paski
rus asmenis ir institucijas mo
tyvuotais pareiškimais siūlyti.(skulptoriaus Vyšniausko). Jį 
jai kandidatus kalbamai premi
jai gauti. Premija skiriama šių 
lietuvių kultūros sričių puoselė
tojams (kolektyvams ar pavie
niams asmenims): mokslo, lite
ratūros, meno, dainos ir muzi-

se.
“Kas gali būti kilniau už mei

lę Tėvynei”..., — saldžialiežuva- 
vo klastingasis okupantas lais
vojo pasaulio lietuviams, steng
damasis juos prisivilioti į rusiš
kąją vergiją...

Jonui Biliūnui pastatytas gra
nitinis 14 metrų paminklas

atidengiant susirinko esminiai 
rusiškojo okupanto įrankiai: J. 
Paleckis, VI. Niunka, T. Tilvytis, 
E. Mieželaitis, A. Gricius ir kit.

Per radiją duotos kaikurios 
J. Paleckio ir Ed. Mieželaičio

S
SKOLINK IŠ

STANDARD
UŽ

ŽEMESNĮ NUOŠIMTĮ

TAUPYK PAS

STANDARD
Stipriausioji Chicagos Bendrovė

Turtas
Atsargos Fondas

£60,000,000.00 
£5,700,000.00

' kevičiūtė Gražina. Simanavičiūte 
Egle, Stasiškvtė Giedrė, Valkiūnas
Jonas, Zigaitytė Regina, Zelbaitė- 
Juraitė, Reikalaitė Regina, Pasko- 
čimaite 'Laima.

6B klasę baigė 29 mokiniai. Pir
mos mokinės Audronė Garbenytė 
ir Ina Pavilčiūtė. Kiti baigusieji: 
Acalinaitė Zita. Augius Džiuąas. 
Bakaitis Rimas, Bičiūnaitė Vida. 
Binkytė Viktorija, Breimeris An- 

: tanas, Bulotaitė Danutė, Demerec- 
i kis Leonas, Gepnerytė Irena, Gir- 
i dauskaitė Alma, Gramas Raimun- 
! das, Gudaitis Vladas. Ignatonis 
Į Algis, Karaliūnas Rimantas. Koly-, 
i tė Irena, Leipaitė Irena. Lunec- i 
: kaitė Daiva, Makaras Romanas, \ 
i Meškauskas Jonas, Mikolajūnas
Petras, Navickaitė Dalia, Orlaus- j 
kis Rimas, Panaras Arvydas, Rač
kauskas Ramutis. Račkauskas 

I Saulius, Šapalaitė Milda. Leonau- 
! skaitė Rūta.

5A klasę baigė 32 mokiniai. Pir-
mąja baigė Danguolė Šukelytė. Ki- 

j ti baigusieji Baltramonas Vytau- 
I tas. Bubnys Algis, Cesaitė Regina, 
' Dilytė Erika, Eidimtaitė Dalia. Ei- 
j gėlytė Jolanda. Genčius Albinas.! 
i Choniauskaitė Jovita. Ilginis Kę-1 
j stutis, Izokaitytė Roma. Juozevi-j____ , ___  ___ v
čiutė Juraitė. Juozevičiūtė Ramu- ■ jaunimo, palaiko jų tarpe lietuvy- 

■ ne, Jurjonas Stasys, Kavaliūnaitė
Krosniū-

> Algimantas, Labanauskas 
Mindaugas. Paąlksnis Stasys, 
— ——-> ^)erijus> Pranckietis

JUSTIN MflCKIEWICH, Prez.

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

Trečiadieniais visai neatidaroma.

Chartered and Supervised by the 
U. S. Government

Chicagos Augst. Lituanistines mokyklos V, IV, III ir II kl.
Sėdi (iš kairės jį_dešinę) mokytojai J. Masilionis. A. Šimaitienė, kun. J. Raibužis, SJ, dir. A. Rūgytė, 
O. Krikščiūnienė. S. Petersonienė.
Visi pirmieji mokiniai ir visi ! 

abiturientai gavo po vertingą kny- i 
gą su įrašu. Mokyklos vadovybė 
dėkoja geraširdžiams aukotojams, 

! suteikusiems galimybę atžymėti 
j šių mokinių pastangas: švietimo 
| tarybai. Lietuviškos Knygos klubo 
į vadovui kun. V. Bagdanavičiui, 
tėvų komitetui, p. Civinskui ir p. 
Karveliui.

Mokslo metai sujungia į darnų 
vienetą kelis šimtus lietuviško

AND L-OAN ASSOCIATION 
Q OF CHICAGO • 

IJIIIIR 4192 arCHER AVĖ- CHICAGO 32 
PHONE: Virginia 7-1141

bę, lietuviškas tradicijas ir duoda I 
progos išmokti lietuvių kalbą, lie- i 
tuvių literatūrą. Lietuvos istoriją I 
ir geografiją, tautodailę, lietuviš- : 
kų dainų ir šokių.

kos, teatro ,baleto, šokių ir tau- , kalbų dalys. J. Paleckis pami- 
tinės kultūros propagandos. ; nėjo ir rašytojus anykštėnus:

Siūlymus premijai gauti siųs- Antaną Baranauską (nepažymė
ti iki 1958 m. rugpjūčio 9 d. ju-l damas, jog tai buvo vyskupas) 
ry komisijos sekretoriaus adre-; ir A. Vienuolį. Gi apie J. Biliū- 
su: G. J. Lazauskas, 1708 N.1 
22-nd Avė, Melrose park, Illinois 
U. S. A.

Prof. S. Kolupaila, 
jury komisijos pirmininkas, 

G. J. Lazauskas, sekr.

kaitė, neseniai su vyru ir dviem 
sūnumis atvykusi iš Brazilijos, 
apsigyveno Clevelande.

Rūgytė, O.
Chicagos Augšt. Lituanistinės mokyklos VIII, VII ir VI kl.

Sėdi (iš kairės j dešinę) mokytojai: J. Masilionis. D. Velička, j. Paukštienė, 
Krikščiūnienė, B. Kliorė, vicedir. kun. K. Pečkys, SJ.
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naudojantis mokyklos statutu.
Padidėjus mokinių skaičiui, 

padidėjo ir klasių skaičius, ir 
praeitais mokslo metais 
10 klasių.

Aštuntąją klasę baigė ir 
lituanistinių dalykų baigimo 
dos atestatus 29 mokiniai,
atestatus mokiniai verti pagarbos 
dėl savo ryžto ir ištesėjimo. Šių 
metų absolventai pradėjo lankyti 
Ch. A. L. mokyklą. 1954‘metais ta
da jų buvo 89. atestatus gavo tik 
29 mok., kur kiti? Vieni per greit 
pavargo, kiti pradėjo kalti dole
rius, tik ištvermingieji paliko ir 
ketverius metus lankė 139 šešta
dienius ir išėjo mokyklos nustaty
tą programą. Pirmos mokinės vi
sais penketukais gavo diplomą: 
Niolė Beleškaitė. Dalia Kolbaitė, 
Aukse Liulevičiūtė. Auksė Paplė- 
naitė, Asta Veličkaitė. kiti baigu
sieji 8 kl.: Baliūnaitė Gražina, Ba
joras Vytautas, Baipšvs Vaidotas. 
Binkytė Dalia. Draugelis Arūnas. 
Gaižutytė Niolė, Gudaitytė Graži
na, Gumbinaitė Marija, Jurkūnai 
te Milda. Jonušas Algis, Karvely
tė- Diemantė. Masiulis Mindaugas. 
Mackevičiūtė Ina, Nausėdaitė An
gelė. Paukštytė Gražina, Petokas 
Mindaugas, Prišmantaitė Danguo
lė. Sprindvs Rimvydas, Tauras Ša
rūnas, Tauras Arvydas, Velžaitė 
Gražina. Urbonaitė Danguolė. Va
laitis Egidijus, Žebrauskaitė Lydi- 
ja. Visi absolventai gavo po ver 
tingą kn\gą.

7A 1 
klasę 
visais 
lyte. Kiti baigusieji: 
relija, Bagdonaitė Audronė. Baro- 
dicaite Birutė, Beinoraitė Laimu
tė, Dabravolskytė Alvina, Dičpini- 
gaitė Dalia, Dūdėnaitė Vida, Juš
kaitė Gražina. Kanišauskaitė Vi
da. Kudokaitė Genė, Noreikaitė 
Daiva, Paulikas Arvydas, Pikely- 
te Silvia. Prapuolenytė Niolė. Pa- 
liokaitė Auste, Stasiškis Nariman-

klasę baigė 
20 mokinių.
penketukais

ir per kelti j 8 
Pirmąja baigė 

Ramunė Kvik- 
Balytė Au-

Petras, Riškutė Niolė. Kristina 
Sabaliauskaitė, Savickaitė Regina. 
Tilindytė Dalia, Urbutis Kęstutis, 
Va Sinkevičiūtė Joana, Vingelis Al
gis, Zeikutė Violeta, Jaraitė Rita, 
Juršvs Linas.

5B klasę, baigė 29 mokiniai. Pir
mąja baigė Rūta Sošytė. Kiti bai
gusieji: 
tis Rimantas. Gelažius Antanas. 
Galinaitis Alfas, Gaučvs Jurgis, kinių tėvams ir lietuviškai Čhica- 
Grižaitė Sigita, Ilekytė Niolė, Iže- gos visuomenei už moralinę ir ma
tytė Ieva. Jakavičiūtė Lvgija.- Juš- terialinę paramą mokyklai teikia- 
ka Steponas, Kunstmanas

Į sandras, Marčiulionytė
Marcinkus Romas,
Regina, Mickevičius Jonas,
liūs Vytautas,

’ Lapinskas Juozas,
■ ma. Praninskas Edmundas.
1 ševičius Stasys, 
tas, Sereičikas 
Juozas, 
Vintartas 
nas.

4 klasę
I mieji mokiniai Algirdas 
ir Gediminas Indreika. Kiti baigu
sieji: Domanskis Jonas, Gamžiu- 
kaite Jolanta. Gepnerytė Julija. 
Laukaitis Edmundas, Leiputė 

i Niolė, Litvinaitė Zita, Macnoriūtė 
I Regina, Marčiulionis Ramūnas, 
Mikužis Petras, Pikelytė Milda, 

I Rauckinaitė Regina, Savickaitė 
: Irena. Starkus Jonas. Stauskaitė 
Nemira, šarka Rimantas, Šimai-; 

j tytė Silvia, Vambutaitė Elena, Sa-j 
; baliūnaitė Irena, Keksnytė Ramu
tė, Petreikvtė Rima. Jonikaitė Jo
ninė. Dambrauskas Edvardas. 

ĮGaučytė Rūta, Eidukonis Kęstu
tis.

2 parengiamoje klasėje mokėsi 
30 mokinių. Pirmąja mokine bai
gė Dalia Barmutė. Kiti mokiniai: 
Baliūnas Algis, Balskus Visval
das, Brazdžionytė Elena. Braz- 
džionvtė Viktorija. Gaučius Ro
mas, Maskoliūnaitė Dalia, Pruns- 
kytė Teresė, Rimaitė Rasa, šapa- 
laitė Apolonija. Aleksandravičius f 
Antanas. Blinstrultas Arūnas.1 
Choniauka Regis, Gabrusevičius

Birželio 8 d. akto metu buvo ati
daryta mokinių darbų paroda 
Gausiai atsilankiusi j aktą lietu
viškoji Chicagos visuomenė gale 
jo pasidžiaugti mokslo metų bė
gyje atliktais mokinių darbais: 
Lietuvos žemėlapiais, tautodailės 

.. _ piešiniais, lietuvių literatūros, kai-
Blažys Rimantas, Grigai- • bos bei istorijas rašiniais.

Mokyklos vadovybė dėkinga mo-

Alek- 
Daiva, 

Minkevičiūtė 
Mik- 

Nalivaika Petras, 
Maletaitė Ri- 

Stra- 
Stropus Riman- 

Feliksas, Svaras 
Vambutaitė Eleonora. 
Eimantas, šalčius Jo-

baigė 31 mokinvs. Pir- 
Kuraitis

Dali. V. Abraitienė-Stanči

visokeriopais būdais, J. E. 
vysk. V. Brizgiui už paramą mo
kyklos visuose varguose, tėvų ko
mitetui ir mokytojų tarybai.

Ateinantiems metams 1958/59 
mokslo metams, kurie bus jubilė- 
jiniai mokyklos metai — dešimti 
-— mokyklos vadovybė kviečia vi
sus lietuvius mokinius, baigusius 
pradžios mokyklą, registruotis į 
Ch. A. L. mokyklą rugpjūčio 30 
d. 9 vai. 30 min. Jaunimo centre, 
5600 S. Claremont Avė,

Šiais mokslo metais Ch. A. L. 
mokyklos vadovybę sudarė: dir. 
Alicija Rūgytė, vicedirektorius 
kun. K. Pečkys. SJ, ,ir mokytojų 
tarybos nariai: kun. J. Raibužis, 
SJ, A. P. Bagdonas, L. Brazdienė, 
B. Kliorė, O. Krikščiūnienė. J. Ma- 
silionis. J. Paukštienė. A. Šimai
tienė, D. Velička. F. Strolia. A. 
Dundulis, O. Mickevičienė.

ną J. Paleckis kalbėjo, kaip' 
“mūsų liaudies žiburių dainių”, I 

j “kurį myli visa tauta, visi ta- 
: rybiniai darbo žmonės, maty
dami įgyvendintą Jono Biliūno 
paminklo atidengimą labai gau
siai susirinkta “už viską padė
koti brangiausiajai komunistų

. partijai”...-

• Dali. H. Šalkauskas buvo 
pakviestas su savo darbais daly
vauti trisdešimt penkių XX am
žiaus vidurio Australijos daili
ninkų Muswellbr'ok Meno grupės 
parodoje. Paroda kilnojama po 
įvairius Australijos centrus. Su 
paroda keliaująs dail. Th. Gleg- 
horn vieną savo paskaitą ilius
travo dail. Šalkauskio darbais. 
Neseniai Australijoje lankėsi 
vienas amerikietis meno kolek
cionierius. Jisai įsigijo 11 naujų 
meno darbų, jų tarpe ir Henr. 
Šalkauskio paveikslą Kita kul
tūra.

• Mykolas Vaitkus baigė ra
šyti savo atsiminimus apie arkv. 
Karevičių ir apie arkv. Matulevi 
čių.

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas FRontier 6-1882

l/2%PADIDINA

DIVIDENDĄ I

CRANE SAVINGS
2555 ĮVEST nth STKEET I.Afayette 3-1083
B R. Pietkievvicz. prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštns dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir p^rteam* 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.
Pradėkite tupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki $10,000 
Darbo valandos: pirmadieniais ir ketvlrtieniais nuo 9 iki S vai. vakaro; 
antrad. ir penkt. 9 iki 5; trečiad. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio

įįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiį*

45 metų prekybos sukaktuvinis 45 1
IŠPARDAVIMAS I 
1958 Chrysler - Plymouth - Importai I 
DAUGYBĖ VISOKIU FIRMŲ VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ = 

Kainos tik nuo $25.00
Galite nupirkti be pinigu išsimokėiimui

1991

Ohio 
1-0807

390 W. Broaduay
So. Boston 27, Ma*s.
Tel.: ANdrev 8-8764

6446 Michigan Avė. 
Detroit 10, Mich.

Tel. TAshmoo 5-7560

1313 Addison Rd. 
Cor. Superior Av. & 71 St.

Cleveland 3,
Tel.: UTah

Pradekite taupyti šiandien: turėsite rytoj!

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 8 vai. vak.

virš 25 metų. Mes di- 
personalu, atydžiu bei

4

683 Hudscti Avė. 
Rochester,

Tel. BAker

Broaduay
Tel.: LYceum 5-0900
New York 23, N. Y.

N. Y.
5-5923

EDVARDAS SAUNORIS GĖLININKAS 
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapą jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

YRA 100% APDRAUSTI

Wcst39

4102 Archer
Chicago 32, 

Tel.: FRontier

Raymond Plaza, 
Newark 3, N. J.

Tel. MItchell 2-5334

Avė.
III.
6-6399

Būkite tikri kad jūsų dovanų siuntiniai i Lietuvę, Latviją arba 
kur kitur į Sovietų Sąjungą.

Kuomet siunčiate siuntinius būkite tikri, 
kad siunčiate per ĮGALIOTĄ firmą ir reikalau
kite draudimo įrodymo.

Dvi savo gerovės prekiaukite su patikima 
bendrove, kuri veikia 
džiuojamės mandagiu 
greitu patarnavimu.

Siuntiniai gauti paštu, tuojau aprūpinami ir 
sąskaitos išsiunčiamos dvidešimts keturių valan
dų laikotarpyje.

Atvykite į bet kurį iš mūsų skyrių ir prašy
kite. kad Vedėjas jums parodytų patvirtintą drau
dimą — “insurance policy FROM DOOR TO 
DOOR”.

BALZEKAS MOTOR SALES, INC
CHRYSLER, PLYMOUTH, IMPERIflL DISTRIBUTOR = 

4030 Archer Avė. Telef. Virginia 7-1515 =
CHICAGO 32. ILLINOIS =

Lietuvių Didžiausia ir Patikimiausia Automobilių Prekyba = 
šlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa

WALNUT 5-3455

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje
Įstaigoje BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS ANI) LOAN ASS’N 
4071 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKTTS. Sekretorius
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Paprastų žmonių dainius Instrumentas pastatytas 1873 
metais garsaus amerikiečių op- 

tiko Alvan G. Clark, kuris taip 
j pat pastatė ir didžiausią pasau- 
j lio 40 colių refraktorių Yerkes 
Į observatorijai.

Be šio galingo teleskopo ob
servatorija dar turi visą eilę 
kitų instrumentų, kurių tarpe 
15 colių skersmens fotografinį 
refraktorių ir 40 colių skers
mens reflektorių (veidrodinį te
leskopą), kuris dabar yra per
keltas į Flagstaff, Ar.’zoną, kur 
juo atliekami kaikurie ast'rofi- 
ziniai darbai.

Pati observatorija išsivystė 
I iš nedidelės laivyno departamen 
to įstaigos, įkurtos 1830 me- 

; tais. Apie 50 metų observatori
ja stovėjo toje vietoje, kur da ■ 
bar yra Linkolno paminklas. 
Miestui plečiantis, teko jieško- 
ti naujos vietos, nes gatvių švie 
sos naktį labai kliudo astrono
miniam darbui. Dėl to ji nukel
ta toliau už miesto į dabartinę 
jos vietą.

susijaudinęs, kai įėjęs į kažku
rią Paryžiaus priemiesčių baž 
nyčią, pamatė kaip ten laiko
mos iškilmingos šv. mišios, nors j 
pati bažnyčia buvusi beveik tuš
čia. Pilnas susižavėjimo ir iro- 

' nijos Coppee rašė, jog kai “ne- 
liginio gyvenimo! Bet tai buvo turtingas giminaitis aplanko 
sugrįžimas nuoširdus ir pada- nors ir aršiausią demokratą, tas 
rytas iš gilaus įsitikinimo, atė- niekad jam neužžibina savo sa- 
jusio skausmo keliu, įtakoje ii- liono krištolinių lempų ir ne- 
gamečių didelių kančių, susietų neša iš rūsio savo geriausio vy

no butelio. Gi kunigas, nors ir 
paprasčiausius savo tikinčiuo-

50 metų kaip mirė Fr. Coppee

J. DAINAUSKAS, Prancūzija

Why Not J oin. The Capuchins?
\\ RITE or CALL TODAY to learn why so many boys and young 
men in Michigan want to follovv Christ as sons of St. Francis!

Prancūzijos spauda, visuomet 
atsimenanti savo rašytojus bei 
artistus, neseniai prisiminė ra
šytoją bei poetą Francois Cop
pee, savo laiku labai popųlarų.
Jis miręs kaip tik prieš penkias su jojo liga: gerklės vėžiu, 
dešimtį metų. Literatūrinę kar- Apie tuos savo pergyvenimus 
jerą Coppee padarė gana grei- Coppee parašė pratarmėje, tarp sius, priima su visu savo kaš
tai. Pirmasis jo, vieno akto vei- kitko, jis rašė, kad savo atsiver nyčios ištaigingumu, kokį tik 
kalas “Praeivis”, vaidintas O-; timo metus, 1897 metus, kurie jis gali patrinkti, priima juos it 
deon teatre, iš karto turėjo di
delį pasisekimą. Tiesa, čia rei
kia pasakyti, jog prie to pasi
sekimo didele dalimi prisidėjo 
jauna artistė, kuri tame veikale 
pirmą kartą “iškilo aikštėn” ir titai, turi atjautimo bei supra- vo tikra demonstracija: paskui 
iš karto užkariavo Paryžiaus timo šviežumą, kurių dažniau- jojo karstą ėjo visi Paryžiaus 
širdį. Ta jauna artistė buvo Sa- šiai nebeturi žmonės apsitrynę žmonės, tie žmonės į kurių širdį 
ra Bemhardt, Vėliau tapusi pa- su religija, besimeldžiantieji au- Coppee mokėjo pataikyti, ku- 
saulinio masto aktore. tomatiškai. Ir taip, kartą labai riuos jis guodė ir jaudino.

Po to pirmo pasisekimo sekė 
ir kiti. Noriai buvo vaidinami 
jaunojo rašytojo veikalai, pir- 
mon eilėn Paryžiaus teatruose,! 
noriai buvo skaitomi tomeliai 
jo eilėraščių, kurių bene geriau
sieji buvo: “Les humbles” (Kuk 
lieji), “Promenades et interi- 
eurs” (Pasivaikščiojimai bei vi
dus) ir “Intimites” (Intyminūs 
reikalai).

nyčios ištaigingumu, kokį tik

: buvo jojo baisios ligos pirmai- mylimiausius brolius”.
į siais metais, jis laiko laimin-i Taip persiėmęs tikėjimu ir 
giausiais viso savo gyvenimo maldingumu, po ilgų metų “Ge- 
metais. į rųjų skausmų” Coppee mirė

Coppee, kaip ir visi konver- 1908 metais. Jo laidotuvės bu-

Who arethe Capuchins? Active ain- 
bii ous boys who learni-d early the 
joys of living ano svorking as •'Mari
nes of th«- Chureh," 
sel(es 
o r at 
t h-y
Brothers and Priests!

COIAJRFI L BOOKLET

at St. Francis 
St. Lawr.nc..

are happy . .

preparing them. 
Brothers School 
S>*minary. Non

as Capuchin

Learn-more al>out the Capuchins by 
writing for your personai Kit of 
colorful lilerature. Write today! 
Fr. Ltupert. 17 40 Mt. Elliott, De- 
troit 7. Michigan.

SENI) TO DEPT. B. C.

I 
I 
I 
Į
T 
i 
l 
i

Capuchin Brothers are
Saeristans • Cooks • Tailors 
Gardeners • Office \Vorkeis 
amls Technicions

Capuchin Priests are
Pastors • Teachei-s • Writers 
l’reaehers and Missionuries

FR. RI PERT
I u'onld likę to know more about the 
Capuchins. Please m-ih! me the color- 
tul lit**rature as eheeke<L.
Name ...................     A«e . . . .
Address ........................... □□

Vieta, kur gimsta JAV laikas
A. KADŽIUS, Baltimore, Md.

Washingto- tik apie 0.001 sekundės per die- 
yra garsioji ną, ištaisomi specialia rankenė-

į lės. Vienas rankenėlės apsuki
mas pavaro laikrodį pirmyn ar
ba atgal per 0.001 sekundės. Jei 
norėtumėm pavaryti laikrodį 
vieną sekundę pirmyn, reikėtų 
apsukti rankenėlę tūkstantį kar

Francois Coppee eilėraščiai 
vis patekdavo į žmonių rankas, 
ypač juos mėgo paprasti žmo
nės. Coppee buvo Paryžiaus po
etas — rašo apie jį Henry Bor- 
deaux. Buv0 poetas paprastų 
žmonių, mažų tarnautojų, smul 
kių pirklių, amatininkų, stalių, 
dailidžių, mažų valdininkėlių ar 
mijos. Taip pat buvo ir... įsimy
lėjusiųjų poetu ”...jis guodė 
visus tuos žmones, ne linksmus, 
o tuos, kurie į sunkią būklę 
patekdavo besivaikydami visais 
laikais jiem perbrangios duonos, 
kurie netu'rėjo geros sveikatos, 
kurie buvo netekę vidaus ramy
bės”. Jis juos mokė priimti ken 
tėjimą, nes tai yra kažkas ge
resnio nei rezignacija. Sutiki
mas priimti, sutikti su slegian
čiu vargu, sunkumu, sako, esąs rą, 
kažkas panašaus į gilaus tikė- Žvaigždė fotografuojama ketu- dis 34 pėdų ilgio. Jo objekty- 
jimo jausmą... ris kartus ant paties negatyvo vas 26 colių diametro. Telesko-

Laikui bėgant Coppee persi- ir specialiais matavimo apara- pui pastatytas specialus pasta- 
metė į prozą i'r rašė kronikas 
į “Journal”. Kronikos buvo pap 
rastos, visiems suprantamos, 
sąžiningos ir rimtos. Užtat iri 
jos iš karto rado atgarsį bei 
susidomėjimą. Laikui bėgant, 
pastebėta, kad jų tonas vis da
bosi gilesnis. Coppee pradėjo 
į tas savo kronikas pinti nau-! 
ją gaidą — religinę gaidą. Ir 
tikrai, tame laikotarpy, antro
je savo gyvenimo pusėje, Fran
cois Coppee priartėja prie re
ligijos. Tiesa, jis niekad nebu
vo josios priešas, ateistas. Bu
vo tik atsitolinęs nuo religijos,

matiškai praneša radijo bango-

į Gražioje vietoje 
j ne, ant kalniuko,
JAV Laivyno observatorija. Veš le, esančia prie laikrodžio ska- 

į lūs parko medžiai slepia keis- 
į tus pastatus su neįprastais kiau 
; šinio pavidalo stogais. Tuose 
: pastatuose vykdomas nuoiati- 
, nis kruopštus darbas, nebaigia
mi sudėtingi skaičiavimai. Ten

! preciziškai nustatomas laikas, tų. Bet tokių dalykų su taip 
i o taip pat saulės, mėnulio, pla- tiksliais laikrodžiais niekad ne- 
i netų ir žvaigždžių pozicijos. Tie pasitaiko.
I visi daviniai yra būtini laivų Minėti laikrodžiai drauge yra 
I bei lėktuvų navigacijai ir astro ir radijo siųstuvai, kurie auto- 
Į nominiams tikslams.

Laikui nustatyti observatori- mis tikslų laiką įvairioms lai- 
ja turi specialiai sukonstruotą vyno radijo stotims. 0 šios jau 
teleskopą, vadinamą fotografi- transliuoja laiko signalus trans 
nę zinito tūbą. Tai tam tikras okeaniniams laivams ir lėktu- 

l vamzdis, nukreiptas tiksliai į vams. JAV Standartų biuro ra- 
zenitą. Apačioje įrengta lėkšte- dijo stotys irgi transliuoja lai- 
lė, pilna gyvsidabrio, kurio pa- ko signalus, reguliuojamus lai- 

j viršius eina veidrodžio parei- vyno observatorijos.
1 gas. šis gyvsidabrio veidrodis Be šių instrumentų observa- 
I atmuša žvaigždės spindulius, nu torija dar turi vieną iš didžių- 
I kreipdamas juos į foto kame- jų pasaulio refraktorių-telesko- 

esančią vamzdžio viršuje. , pų. Tai didžiulis metalinis vamz --- - - - - i j- n.

tais nustatomas tikslus laikas, 
kada žvaigždė perėjo vietos me
ridianą.

Fotografine zenito tūba žvaig 
ždės fotografuojamos kiekvie
ną giedrią naktį. Tik debesys 
ir lietingas oras duoda astrono
mams truputį atsikvėpti. O fo
tografuojama ne viena žvaigž
dė, ne dvi ir ne trys, o visos 
22 kas naktį ir dar kiekviena 
po keturis kartus. Per apvalius 
metus panaudojamos net 76 
žvaigždės, praeinančios per vie-; 
tos meridianą. Jos visos yra la- j 
bai silpnos, nuoga akim nemato 

nuo jos praktikavimo, išspru- j mos daugiausia devinto didu- 
dęs iš Bažnyčios disciplinos. Ta- mo žvaigždelės.
čiau, laikui bėgant, tykiai, vėl, ObservatoYijos laikrodžių kam 
prie jos grįžo. Jo atsivertimas, bary įrengti du labai tikslūs 
neturėjo triukšmingos sensaci- vadinamieji kvarco kristalo 
jos tų didelių atsivertimų, tokių laikrodžiai. Jie reguliuojami pa- 
kaip Huysmans’o ar nors Boiir- gal žvaigždžių stebėjimus, at- 
get’o. Paprastai kalbant, tai bu liktus fotografine zenito tūba, 
vo sugrįžimas prie apleisto re- ir jų netikslumai, kurie būna

f
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S1STEKS OF THE

APLANKYKITE MARIJĄ 
jos pasižymėjusioje šventovėje

SHRINE OF OUR LADY 
OF CONSOLATION

CAREY, OHIO
Kadangi Marija pasiskyrė Carey, Ohio, kaipo ypa
tinga šventove nuo 1875 m. Ji išprašė ir tebeišpra- 
šo nuostabių pagijimų - malonių sielai bei kūnui.

mielai sutiksConventual Franciscan Fathers (Pranciškonai) 
priimti maldininkų grupes Our Lady of Consolation šventovėje.

Nepaprastai graži procesija einama lauke su žvakėmis išva
karėse Švenč. P. Marijos į dangų ėmimo šventėje, rugp. 15 d

APLANKYKITE ŠIĄ GRAŽIĄ ŠVENTOVĘ SU SAVO ŠEIMA.
Maldininkai priimami kiekvieną savaitės diena — nuo pirmad. 

iki šeštad. Specialios pamaldos kiekvieną sekmad. 2:30 v. popiet.

Procesija su Stebuklingąja stovyla ir Ligonių palaiminimas.

NAKVYNE IR VALGIAI

SEKMAD. MIŠIOS: 6:15, 8.00, 10:30 (12:00 per visus metus)

PILNESNĖMS INFORMACIJOMS RAŠYKITE

Shrine of Our Lady of Consolation
THE CONVENTUAL FRANCISCAN FATHERS

CAREY, OHIO

— JAU PASIRODĖ -
1959 M. MODELIAI

• TELEVIZIJOS
su ypatingu ryškiu paveikslu.

• STEKEO-FONOGR A F AI: 
reikia išgirsti, kad suprasti 
naujieną.
STERĖO-REKORDEK1A1:
kas tai netiaprasto garso perdavime.
H1 Fl FONOGRAFAI 

su FM radijais.
rRANSISTORI N1 Al RADIJAI 

pakeičia bet kokį radiju.
• IŽSIENIO RADIJAI — 

nepaprasto stvliaus ir grožio.
• NAUJAI SIOS HiFi PLOKŠTELĖS.

šią

pilt of yourself to the 
iis a

1 >< >< ”T( >R. 
AOP.KER. "I f

Christ.
earth. for th> 
all over the 

stine). \Vrite

MISSIONARY 
HOLY ROSARY

211 .Vshvvooil \ illanova. Pa.

■

i - Duodami S ir H ženkliukai - !
!__________ ■__________________________ * I

Aplankykite modernišką prekyba

lŪJTCLCVISIOn
Csales - service)

Sav. lnž. A. Senienas
3321 S. Halsted St.. tel. CL 4-5665
Atdara kasdien 9-6, pirm, ir ketv. 9-9

i NUO UŽSISENE-H Šit BEI 
SKALDANČIŲ ŽAIZDŲ 

ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
urle kenčia nuo SENŲ. AT- 
IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
ramiai sSdSti ir naktimis 
nes jų užsisenšjusios žaido.- 

skaudfijirna senų atvi 
skaudžių žaidų uždekite 

Ointment Jos gydymo

tas, kurio grindys elektros mo
torų kilnojamos augštyn ir že
myn, lyg didžiulis keltuvas, kad 
galima būtų patogiai pasiekti 
okuliaras, ir nereikėtų astrono
mams laipioti kopėčiomis.

Šiuo tęleskopu astronomas 
A. Hali 1877 metais atrado a- 
bu Marso mėnuliu. O visai nese 
niai observatorijos laiko tarny
bos viršininkas dr. W. Marko- 
witz, laikotarpyje nuo 1949 iki 
1952 m., šiuo teleskopu siste
mingai tyrė labai glaudžias dvi 
gubas žvaigždes, vartodamas i 
eilinius mikroskopus toli pralen 
kiantį padidinimą: 1300 iki 
2000, o kartais net 4000 kar
tų-

IK
Cie.

IRŲ 
negali

.uiegoti
liežšjmia ir 
u ir skaudžių žaidų 
.EGULO Ointment Jos 
patybžs palengvins jūsų skaudšji 

ma ir galėsite ramiai miegoti nak 
i Vartokite ją tapgi nuo skau 
žiu nudeg mų Ji tappgi pašalina 

niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
■IS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
žadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
’arppiršCių Yra tinkama vartoti nuo 
žiūstančios suskilsios odos dedir- 
inių odos išbėrimų ir t t taipgi 
m karna varoti vaikučiams.kada pa 
įrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
tų Ji yra gera gyduolė nuo ii 
iršinių odos ligų. Le-

guio Ointment yra 
oarduodama — po 7 B 
■entų, $1.25 ir $8.50. 
(•irkite vaist nėse Chi- 
•agoje ir apylinkėse: 
v!llwaukee. Wls.. Ga- 
y Ind. ir Detroit M1 
higan. arta rašykit' 

ir atsiųskit Money Or
T* i '

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. Western Avė. PR 8-9533

PRIESTS
. . Grade .... BROTHERS

.STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODV 
LUMBER CC.

STASYS LITMTNAS, Pres. 
3039 So. Halsted St.

Tel. Vietory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
Raštinė atidara kasdien mlo 8 vai. 

ryto iki 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais iki 3 vai. popiet

GARAV1TOTA — TIKRAS BIČIŲ 
ROYAL BEE JEI.LY — 

šviežumas visad svarbiausias. — Pir
kite tiesiog iš prekybininko, natūra
lioje formoje — už unciją.
Kapsuliu Via! 3<»-5o Mg. — $4.50. 

Prancūziškos rūšies grožio kremas, 
su $500 Mg. Royai JeJly: paprastai 
kainuoja $10.00. Ribotą laiką susi
pažinimui uncija siūloma už $6.00.

O. K. ANDERSON & SON
• APIARIF.S

Post Olficc Bok 193
Coffec Springs. Alabama, U. S. A.

NOrmal 7-9133 NOrrnal 7-9133

TV SERVICE CALL S2.S5
90-DAY l’ARTS GUARANTEE 

STACKER TV 
5911 S. \YENTWORTH i

SOUTH SIDE ONI.Y

Mušt movė 150,000 ft. oi 
aium. siacs at dis savings 
to vou. Lome direct te 
tactory ana niek out voui 
eoiors ano ranems. Fac- 
torv open / davs a week 
till 9:30 P.M. Ali day Sun- 
day.

ROLLO-MATIC
Aluminum Awr,inq Co. 

2521 S Pulaski 
LAwndale 1-6388

ROLl UP

fVVNINGS
Colorful

Aluminum
Baked

Enamel

JAY-CEE CLEANERS
Drapes - Shirts - Tailoring. 

Prompt pick-up and Delivery
3792 NV. 79tli St.. Chicago 

PO 7-6106
S. Kedzie. Evergeen Park 

GAt-den 2-7573
•9307

o«

S 0 P H I E B 4 R C 11 5
RADIJO VALANDA

iŠ stoties WGES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki Šeštadienio nuo 
t:30 iki 9:15 v ryte ir kas virma 
'tani nuo 7 iki 8 vakare

SEKMADIENI iš radijo stoties 
WOPA 1490 k ir FM 102-3 MC

S“ iki 9'30 rvt*
Tel. HEmlock 4-2413

7159 So. Maplewood Sve.. Chicago 29

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

(Gutters & Downspouts) 
STOGAI IR DŪMTRAUKIAI 

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS 
Dedame naujas plieno (copper 

alloy steel) rinas. kurių nereikia da
lyti Taisomrinas ant senų namų, 
išsmaliname iš vidaus ir nudažomi 
Senas rinas padarome kaip naujas

Plokščius ir pakilus stogus — Tai
some. - remontuojame arba naujai 
dengiame. Dumtraukius bei "smoke- 
staeks" išvalome ir atremontuojame 
arba naujus įtaisome Atliekami- vi
sus namo dažymo darbus iš lauko 
\tliekame "tuckpointing” — mūro 
remontą. Esame pilnai apsidraudę 
taarbas garantuojamas Atdara di»-na 
• r

t

naktį
LAwndale 1 -6047 arba 

ROckweU 2-8778

Iš
MOVI NG

arti ir toliau sąžiningas darbas 
V. KARALIUS

4140 S. Albany A v., Chicago 32, III. 
Tel. BIshop 7-2865
A. MINEIKIS

3016 VV. 42nd St., Chicago 32, III. 
Tel. CLiffside 4-3977

Duoną ir įvairias skoningas 
bnlkutes kepa

BRUNO'S KEPYKLA 
3339-41 S. Lithuanica Avė. 
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

Tel. ClJffside 4-aSIC

A L E X B R I M A S
GENERAL CONTRACTOR & CARPENTER

2715 WEST 43RD STREET, PHONE LAFAYETTE 3-9751
Visų rūšių darbai: medžio, mūro, cemento, plasterio, elektros, 
plumbingo ir kiti. Garažai, butų ir biznio patalpų pertaisymai. 

Geras darbas — nebrangios kainos!

r,

i

t 
I

Aug
Dividendą!

4038 ARCHER AVENUE. Tel. LA 3-6719
AUGUST SALDOKAS, Prezidentas

.MIDLAND
L Savings and Loan

jei atnešite savo Intako knygutę.

02 W Cermak Rd. • Chicago S, HL 
>QHN X KAZANAUSKA^ *•». ■ T«L VI r8ini« 7^7747

ĮSTAIGOS 
ryto iki 8

VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. popiet. Ketvirtadieniais nuo 9-tos vai. 
vai. vak. šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. popiet. Trečiadieniais visai neatidaroma.

SOL’S MENS SHOP 
aturing the latest in all natio- 

adverised Mens Furnishings 
lUil Clothing to'give you that well 
lress-.l look for the Sninmer Season 

6305 So. VVestėrn Avė.
HE 4-8544

Mes jĮ 
mokame '

LEGUU), Department l»
4,18 W. Eddy St. Chicago 34,

•lei tenka kentėti nuo užkietėjusių 

KORNŲ (nuospaudų) 
nuotrymi. tai vartokite naują 
s k u b u skausmu naikintoją 

KOKN-K1T. Bonkute kainuoja 
$1.00 jusii apylinkes <iru£>torv.

w

W PER 40 METU
* VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR

3 PELNINGIAUSIA 
- TAUPYMO
i BENOROVl

SUKAKTUVINIS
IŠPARDAVIMAS 

STFIM TF.KTILE 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.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik...................................M.50

60 celių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai S| 39

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos vertės iki
$2.98, tiktai .................................. S1.3 9

PRAŠOME ATLANKYTI MUS, IK PAGELBSTI 
ATŠVĘSTI SUKAKTI VES

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.

PLANINGAS TAUPYMAS 
VISADA MOKA 

GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !
Partrauksime jūsų pinigus iš kitur.

STEIN TEXTILE CO
1 blokas j rytus nuo Halsted SL ll/2 bloko j pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak.
Tel. MOnroe 6-8152. FREE PARKING. kitoje pusėje patvės.

IO*N ASSOCIATION
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Dirbtines gumos išradėjas
INŽ. JONAS RIJGIS, Chicago, III.

Kaip žinoma, guma yra gam- po 1914-1918 m. karo, tokią gu- 
tos padaras. Tai yra syvai šil- mą gali pris’minti, nes iš jos pa
tuose kraštuose, Brazilijoje. Ma- gamintos dviračių padangos su- 
lajuose ir kaikur kitur auganč'o 
medžio. Hevea Brazilianis moks
lininkų vadinamo. Tai panašus 
į pieną skystis, kuris tinkamai 
apdirbtas, duoda visiems žinomą 
gumą, taip plačiai dabar pasau
lyje vartojamą. Bet dabartiniais 
laikais greta natūralios gumos 
vis daugiau vartojama dirbtinė Į 
guma, kuri pasirodė kaikuriais 
atžvilgiais net geresnė už gam
tos mum tiekiamą.

Vis didėjant gumos pareikala 
vimui, ypač išsivysčius automo- Į 
bilių gamybai ir vartojimui, na
tūralios gumos pradėjo neužtek
ti ir jau pereito šimtmečio ant
roje pusėje buvo pradėta jieš- 
koti būdų pagaminti cheminiu 
būdu dirbtinę gumą. Jau tuomet 
paaiškėjo,, kad pagrindinė gu
mos sudėtis yra gan paprasta. 
Tai organinis cheminis jungi
nys, izoprenas, kurio molekulė 
susidaro iš penkių atomų anglies 
ir aštuonių atomų vandenilio, a- 
titinkamai sugrupuotų. Bet, ne
žiūrint to tariamo paprastumo, 
visi bandymai nepasisekdavo. Ir 
tik pirmo Pasaul;nio karo me
tu vokiečiams, karo aplinkybių 
priverstiems ypatingai susirū
pinti tuo klausimu, pavyko su
rasti būdą pagaminti dirbtinę 
gumą. Vok:ečių chemikai tais 
laikais pagamino apie 2500 tonų 
dirbtinės gumos, kuri pasirodė 
blogesnė už natūralią gumą. Tie,
kuriems teko būti Lietuvoje tuoj ba imtis studijuoti acetono įvai-

keldavo daug nemalonumų dvi
račių savininkams: o dviratis 
tais laikais buvo svarbi susisie
kimo priemonė. Ir dar eilę metų 
teko laukti kol buvo, surasta tin
kama dirbtinė guma. Čia dideli 
nuopelnai J. A. Nieuwlando.

Kietų studijų metas
Dar 1880 metais į Ameriką iš 

Belgijos tėvų-emigrantų buvo 
atvežtas dvejų metų vaikas Ju- 
Fus Arturas Nieuwland. šeima 
apsigyveno netoli Chicagos, 
South Bend mieste, ir paaugėjęs 
vaikinas čia pradėjo mokslus, 
ruošdamasis tapti kunigu. Eida
mas mokslus jis domėjosi pla
čiai įvairiom srit'm, net literatū
ra. bet ypatingai biologija ir bo
tanika. Tai buvo ypatingų ga
bumų jaunuolis. Baigęs kolegi
ją jis jau buvo vienuolis, pri
klausąs Šventojo Kryžiaus kon
gregacijai. kuri turi savo buvei
ne South Bende ir veda garsųjį 
Notre Dame universitetą. Kon
gregacijos vadovybė atkreipė dė 
mesį į gabų vienuolį ir pasiuntė 
jį tolimesnėms studijoms į Wa- 
sh:ngtoną, į Amerikos Katalikų 
universitetą.

Savotiškai susidėjus aplinky
bėms, Nieuwla.ndas pradėjo čia 

: studijuoti vieton jo mėgiamos 
biologijos, chemiją. Čia, jau įpu 
sėjus studijoms, jam teko rink
tis tarp dvejų darbo sričių: ar-

Į

Iną. Jonas Kūgis
Naujoje knygoje Mano pasaulė
žiūra yra jo straipsnis — Ne kul

tūra smunka, o žmonės.

ba nuolatos kilo, 1951 metais! 
pasiekdama 50,000 tonų.

Bet kun. Nieuwlandas tų sa
vo vaisių nesulaukė. Jis mirė 
1936 metais, mirė lankydamas 
savo draugus — chemikus Wa-

kad tiek yra darbo ir žmogus per 
savo trumpą gyvenimą taip ma
žai gali padaryti.

i

kad pradėtų ten pro- 
darbą Notre-Damei 

ir kartu tęstų 
pamėgto acetelino 

Tyrinėjimų ir ban- 
jis tęsė ištisus 15

giausių karo cheminių medžia
gų, lew;situ.

Chemijos daktaras

Įšvęstas kunigu 1903 metais, 
jis sekančiais metais gavo moks
linį laipsnį — chemijos daktaro. 
Užbaigęs savo studijas Washing- 
tone, Nieuwlandas grįžo į South 
Bendą, 
fesoriaus
universitete 
toliau savo 

į tyrinėjimus, 
dymų darbą 
metų, kai jam pavyko pasiekti

j įdomių rezultatų, iš kurių jis pra 
dėjo numatyti galimybę gauti iš 

, acetileno dujų panašia gumai 
rius tolimesnius junginius arba medžiagą. Tai buvo tikrai pa
tirti aeetileną. Jis pasirinko stu- vVzdys uolaus mokslinio daroo, 
dijuoti acetileną, kuris atrodė kartu parodantis, kiek toks mok 
ne tiek įdomesnis, kiek lengves- slin.nko darbas reikalauja pasi- 

ir paprastesnis tyrinėji- šventimo, kantrybės, ištvermės 
ir pasir /žimo.

Tuo pačiu laiku ir didžiulės 
Amerikos cheminės bendrovės 
— Du Pont — chemikai domė-

nis
mams, su savo visai paprasta 
chemine sudėtimi. Bet tik daug 
vėliau jis suprato, kiek paslap
tingumo slėpėsi po ta paprasta 
chemine formule. Ir tyrinėjęs a- josi dirbtinės gumos klausimu 

ir dirbo, tačiau neatsiekdami jo
kių geresnių rezultatų. Ir tik 
1925 metais tos bendrovės che
mikai, klausydami kun. Nieuw- 
lando paskaitos, suprato kaip 
toli jis yra pažengęs dirbtinės 
gumos gamybos kelyje. Du Pont 
bendrovė kreipėsi į Notre-Dame 
universiteto vadovybę, prašyda
ma pagalbos, ir sutikdama mokė

==3=
Sėkmingi tyrimai

Tolimesni tyrinėjimai ir ban
dymai, daromi remiantis kun. 
Nieuvvlando atradimais ir nuro
dymais, privedė prie suradimo 
giminingo izoprenui cheminio
junginio, pavadinto chloroprenu, shingtono Katalikų universitete, 
iš kurio jau galima buvo paga- Jį ištiko širdies smūgis toje pa
minti puikią dirbtinę gumą — č’oje laboratorijoje, kurioje jis 
neopreną arba duprenu vadina- kadaise pradėjo savo nuostabų 
mą. ' darbą su acetilenu ir jį pamilęs

Išspręstas klausimas atrodė' atsiekė toki^ rezultatų,
visai paprastas, bet jis pareika-; Kun. Nieuwlandas buvo ir di- 
lavo daugelio metų darbo ir ty-1 delis mokslininkas, ir didelis 
rinėjimų. Neopreno guma savo žmogus. Jis dirbo sunkų moks- 
sudėtimi skiriasi nuo natūralios1 lin’nko darbą ne dėl pinigų, pa- 
gumos ir todėl jos negalima bu
tų pavadinti sintetine guma, o 
tiksbau vadinti dirbtine guma. 
Bet ir toji dirbtinė guma yra net 
geresnė už natūralią. Ji ne taip 
greitai sensta, yra ; 
resnė riebalų veikimui ir įvai
riems kit ems chemikalams, o kas, palikęs mums pavyzdį tu- 
be to — maž au praleidžia orą riningo, gražaus ir turtingo gy- 
ir įvairias dujas, kas pvz. labai venimo, kuris, panašiai kaip ka- 
svarbu automobilių padangoms.

Nauja pramonės rūšis

Autorių
Webster
St. Lou-

daręs vienuolio neturtingumo 
įžadus; nedirbo jis jo ir dėl gar
bės, bet kaip tikras mokslinin
kas dirbo jį dėl tiesos pažinimo 

- —r ir dėl žmonijos gerovės. Kaip 
atspa- parašė vienas jo darbų tęsėjas |

’ ’• ir žinovas, tai buvo mokslinin- H

• Gyvųjų katalikų 
galerija, esanti prie 
Grcives kolegijos (arti 
is), gavusi knygą Mano pasau
lėžiūra, atsiuntė jos redakto
riui padėką. Galerijos direktorė 
rašo, kad ta knyga jiems bus 
vadovėlis apie lietuvius intelek
tualus. Iš šioje knygoje minimų 
pavardžių jau anksčiau tos ga
lerijos nariais yra pakviesti 
Bern. Brazdžionis, prof. Z. Ivins 
kis, prof. K. Pakštas, laureatė 
Alė Rūta, kan. M. Vaitkus ir 
Juozas Prunskis.

ceteliną apie 40 metų, jis prieš 
. mirtį išsireiškė, kad jo gyvenimo 
toli gražu neužteks atlikti visus 
tuos tyrinėjimus ir darbus su 
acetelinu, kuriuos jis yra numa
tęs. O dirbo jis daug ir nuošir
džiai.

Daktaro disertaciją jis rašė a-’ 
pie aceteliną. Joje tarp kitko J 
Nieuwlandas nurodė kaip iš ace-

Relino gali būti pagaminta labai |tj dalį galimo pelno. Tos bendro 
nuodinga medžiaga, kurią dėlto, vės chemikai at k kun
jis smulkiai ir nesuminėjo. Ir tik. _ T. , ,
daug vėliau, baigiantis j.mam | N.euwlandą, pasiklausyti jo pas 
Pasauliniam karui, ta nuodingo- į kaitų ir pasimokyti, kaip suras- 
ji medžiaga buvo kitų ištirta ir i ti tinkamą būdą gaminti dirbtinę 
pasirodė esanti viena iš pavojin-• gumą.

daise Ehrlichas, gailėjosi tik,

i

Neopreno gumos pirmą kartą 
buvo pagaminta 1931 metais ir 
jos svaras kainavo apie vieną 
dolerį, t. y. daug brangiau už 
natūralią gumą, kurios svaras1 
kainavo tik apie 5 centus. Ta-i 
čiau dirbtinė guma buvo tokia 

i gera, kad jau sekančiais metais 
buvo pastatytas fabrikas jai ga- į 
minti, o 1941 metais buvo paga
minta 6 000 tonų dirbt’nės gu-j 
mos, kurios kaina sumažėjo iki 
apie 60 centų už svarą. Karui 
einant dirbtinės gumos pareika
lavimas tiek padidėjo, kad 1944 
metais jos buvo pagaminta net 
40,000 tonų ir po karo ta gamy-

I
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KAZIO ERINGIO
CALIFORNIA S. S. STATION 

Tel. Virginia 7-9327 
4824 S. California Avė.

Taisome automobilius prieinama 
kaina. Patyrė mechanikai.

KAZYS ČESNAUSKAS
12116 So. 93rd Avė.
PALOS PARK, ILL.
Telef. GIbson 8-4938

• Generalinis kontraktorlus nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams
mams • Turime didelį patyri
mą. namų 
atliekame 
darbus <» 
karnai.

ir namų pertvarky-

statyboje. • Patys 
cemento ir medžio

Apkainavimai nemo

p-

z

MOVING
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 VV. 67th PI., Chicago,

III. VV AIbrook 5-8063

!
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Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė 

PREf IN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-2481

Aptarnaujame Chicagos Lietuvius Virš 34 Metų!

JOHN PAKEL SR., Prezidentas

6245 South Westem Avenue

ATDARA: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, 
ketvirtadienį nuo 9 iki 8. Trečiadienį uždaryta visą dieną, o 
šeštadienį atdara nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

jau turimą. Specialios liepos mėnesio lengvatos: pinigai padėti taupyti 
liepos 15 dieną gaus dividendus už visą mėnesį.
Prisidėkite prie savo draugų ir kaimynų CHICAGO SAVINGS bendrovėje. 
Laike pirmųjų liepos mėn. 15 dienų taupymo ir skolinimo nariai prie tau
pymo langelių gaus dovanų.
Dar kartą kviečiame į gražiausią lietuvių koloniją, — į Marąuette Parko 
koloniją, — lietuvių sostinę Amerikoje — ir į moderniškiausiai įrengtą 
taupymo bendrovę — Chicago Savings & Loan Association.
Baigdamas tariu širdingą ačiū visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
esate prisidėję prie progresyvaus Chicagos Savings bendrovės auginio.

<

M

Puikus CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION namas, 6245 South 
Western Avenue, yra pastatytas vien tiktai malonumui ir patogumams. 
Jame daugiau negu 15,000 Jūsų draugų bei kaimynų veda savo finansinį 
biznį.

Kodėl kasdien vis daugiau ir daugiau žmonių ateina į Chicago Savings 
bendrovę su savo santaupomis ir dėl paskolų namams statyti arba remon
tuoti? Atsakymas yra aiškus. Jie žino, kad Chicago Savings bendrovėje 
jų santaupos visuomet uždirba augštą dividendą; kad pinigus visuomet 
galima ištraukti pagal pareikalavimą ir be jokių klausinėjimų; ir kad san
taupų saugumas yra pilnai apdraustas Jungtinių Amerikos Valstybių vy
riausybės įstaigoje.

Mūsų rekordas apie visišką santaupų saugumą yra didžiausias mūsų pasi
didžiavimas beveik per ištisus keturis dešimtmečius. Nuo 1924 metų, kai 
pirmą kartą atidarėm savo duris bizniui, niekad nesustojom mokėję divi
dendų. Kiekvieną pusmetį, kaip pagal laikrodį, mūsų taupytojai gavo augš
tą dividendą. Net ir tamsiausiu depresijos laikotarpiu CHICAGO SAVINGS 
niekad nemokėjo mažesnius, negu 3% dividendus už visas santaupas.

Per pirmus šių metų 6 mėnesius mūsų turtas padidėjo §3,765,468.27. Tuo 
pačiu metu išskolinom morgičiams daugiau negu 5,000,000.00 dolerių. Per 
tą laikotarpį morgičius gavusieji skolininkai atmokėjo, įskaitant ir nuo
šimčius, arti $2,000,000.00. Per tą patį laikotarpį taupytojai padėjo tau
pymui $6,569.455.00, o įvairiems reikalams ištraukė $2,903,986. Kaip ma
tote, bendroji mūsų apyvarta per pirmus šių metų 6 mėnesius, priskai- 
tant prie suminėtų skaičių kitas pinigines transakcijas, buvo arti 
20,000,000.00 dolerių.

Paveiksle matome Man|i>ette .Maoor Chambcr of 
tais šios oraanizsici ios imreiąiinais ir svečiais. Iš kairės 
Assia-iation vice prezidentas. J. GUf.GG. REV. PETER 
prezidentas JOHX Mc CARTHV, Marąuette .Manot- 
PAKEI., Sr., (’hieago Savings and lx»an Association 
ber of Commervc vice prezidentas, GEO. AliXSTEIX. 
tas. TOM O’COMILL, mirti RICHARII .1. I1ALEY 
Adv. CIIAS. P. KAI, ir ,IOHX PAKEL, .lr„ Clticago

Commcręc prezidentą .IOHX l’AKEL. Sr. kartu su l»i- 
Į dešinę: biznierius L. BERG. Chicago Savings A. Izvan 
P. CINIKAS, M.I.C.. I»R. Rl ZIK. .Mart|iiettc Banko 
f'hatnbcr of Ctmim-nv sekretore MRs. GAX XOR. .IOILX 
prezidentas, M ILS. CAROI.L, ManpiettC Manot Chatn- 
Martpictte (Mantu- Cltantla-r of Conitn.-rcr vice prezulcn- 
atstovas. Teisėjas ALPHOXSE WELI„s. Ahl. MLSEK, 
Savings Iztan Association virt- prezidentas.

L

★

Chicago, Illinois
Tel. GRovehill 6-7575

Mūsų griežtas prisilaikymas sveikų biznio principų ir dabartinis .mūsų 
turtas, pasiekęs $26,483,000.00, užtikrina finansinį Jūsų saugumą. Be to. 
atminkite, kad jūsų santaupos iki $10,000.00 yra pilnai apdraustos JAV 
vyriausybės įstaigoje. Siūlome Jums pasinaudoti mūsų teikiamais įvairiais 
patarnavimais. Mūsų įstaigoje Jūs galite iškeisti visus gautus čekius ir 
išmokėti šeimos bilas (nariams šis patarnavimas veltui). Pas mus galite 
taupyti per paštą. Jūs esate kviečiami užeiti ir apžiūrėti modemišką mūsų 
namą su visais naujausiais parankumais: turime jau veikiantį privažiuo
jamą (drive-in) langelį, pro kurį galite padėti savo santaupas visai neiš
lipdami iš automobilio; mūsų įstaiga turi du įėjimus: vieną iš VVestern 
Avenue gatiės, o antrą iš mūsų automobiliams pastatyti vietos (car park
ingi, esančios užpakalyje. Yra 14 langelių greitesniems patarnavimams. 
Vamzdžių sistema, elektra išnešiojanti pinigus į reikalingus skyrius. Karš
čių metu visas namas yra vėsinamas. įstaigoje turime namams planuoti 
kambarį, kuriame yra daugiau negu 3,000 braižinių naujiems namams. 
Didelis sueigų kambarys, kurį mūsų darbo metu leidžiame organizacijoms 
naudotis veltui įvairiems susirinkimams. Vra ir daug kitų patogumų liei 
patarnavimų.

Musų parankūs, nebrangūs ir ilgus metus išbandyti planai namams finan
suoti padės Jums nusipirkti, pasistatyti, atnaujinti arba perfinansuoti 
senus morgičius. Mūsų į nuontas panašūs mėnesiniai išmokėjimai sutvar
kys viską ir padarys Jus tikru namų savininku. Mūsų patarnavimas yra 
mandagus ir greitas. Turint reikalą, kviečiame pas mus.

Mes siūlome saugias dėžutes (safety deposit boxes), kol moderniuose 
mūsų vaultuose jų dar yra, vieneriems metams veltui kiekvienam taupy
tojų!, kuris pradės naują $200 taupymo sąskaitą arba tokia suma padidins
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Nauja knyga apie SSSR
Rašo ten gyvenusi diplomato žmona

Šį pavasarį Prancūzijos kny
gų rinkoje pasirodė pustrečio 
šimto puslapių knyga tokia ant 
rašte: “Manoji Rusija aprengta 
į SSSR”. Knygos autorė — ku
nigaikštytė Zinaida šachovskoj, 
ištekėjusi už vieno svetimo dip
lomato. Prieš porą metų jos vy
rui gavus paskyrimą į Maskvą, 
jai teko nepilnus vienerius me
tus praleisti Maskvoje. Rusų 
revoliucija autorę, su maža šei
mos dalimi, išbloškė į Vakarų 
Europą, kur jai teko ne maža 
vargo patirti

Kunigaikščių Šachovskoj šei
ma yra buvusi viena seniausių 
diduomenės šeimų, nes savo kil
mę jie vedė nuo Riuriko, at
seit nuo 9-jo šimtmečio. Tuo 
būdu toji šeima buo žymiai se
nesnė už Romanovų.

Apleidusi savo gimtąją Ru
siją eidama vienuoliktus metus, 
Zinaida Šachovskoj po 39 metų
ir vėl joje atsirado, kaip laisva; 
Vakarų Europos pilietė ir sve
timo krašto diplomato' žmona. 
Mokėdama rusų kalbą, turėda
ma iš paskutiniojo karo laikų 
žurnalistinio patyrimo, ji su
gebėjo, labiau, kaip kas kitas, 
įžvelgti į sovietinio gyvenimo 
užkulisius sumegzti kontaktų 
su žmonėmis, išgirsti nuošir
džių, atvirų pasisakymų. Jos 
knyga yra parašyta labai gyvu 
stiliumi, gražia kalba ir skaito
ma kaip tikras romanas. Auto
rė daug nesileidžia į plačius aiš 
kinimus bei nagrinėjimus: ji 
daro gyvų žmonių nuotraukas 
iš pasikalbėjimų su jais ir per
teikia skaitytojui.

Savo knygoje ji trumpai pa
liečia visas gyvenimo sritis, kal
ba apie teatrą, filmus ir t. t., 
bet daugiausia apie žmogų ir jo 
gyvenimą, jo kasdieninį vargą. 
Zinaida Šachovskoj yra giliai 
tikinti pravoslavė. Todėl ji pla
tokai supažindina skaitytoją su 
Bažnyčios padėtimi iš viso, o 
ypačiai su pravoslavų Bažny
čios padėtimi. Ji rašo: “Sovie
tų Sąjungoje liaudis, proletarai 
palaiko Bažnyčią. Ūkininkų ir 
da'rbininkų valios dėka Bažny
čia gyvuoja valstybėje, nusis- 
tačiusioje prieš Dievą. Niekas 
negali mesti jai kaltinimo, kad 
ji yra turtingųjų ir galingųjų 
tarnyboje. Jos dvasinė galia re
miasi naujųjų kankinių krauju, 
krauju dvasininkų, vienuol'ų ir 
tikinčiųjų, kurie buvo nužudy
ti ir deportuoti persekiojimų 
metais”.

Pacitavusi visą eilę oficialių I ET CkOliRT 
tekstų, tvarkančių Bažnyčios ” 
padėtį Sovietuose, autorė pa-1 
žymi, kad negali būti nė mažiau 
sios kalbos apie religijos laisvę. 
Padėtį, kokią komunistinis re- i 
žimas yra suteikęs Bažnyčiai, 
vos galima vadinti tolerancija 
— sako autorė. “Bažnyčiai drau 
džiama ne tik mokyti religijos 
ar dorovės, bet taip pat ir už
siimti labdaros darbais, kas, kar 
tu su apaštalavimu, yra jos 
mokslo pagrindas”.

Autorė dar turėjo progos kon 
statuoti, kad tikinčiųjų dosnu
mas, nepaisant jų asmeniško 
skurdo, Bažnyčios atžvilgiu yra 
nepaprastas. Jokia auka jiems 
neatrodo perdidelė, jei tik Baž
nyčios atstovai jos paprašo.

Kova su religija tebetęsiama, 
tik švelnesnėmis formomis Ban 
doma remtis neva moksliška 
propaganda. Antireliginių muzė-

, jų niekas laisvu noru nebelan
ko. Jų lankyti atvedamos tik
tai organizuotos ekskursijos.

Bažnyčias, priešingai, lanko 
vis daugiau vyrų ir jaunimo. 
Autorė mano, kad didelis pa
vojus gresia pravoslavų Baž
nyčiai nuo savotiško išsekimo 
jos dvasininkijos. Pastarosios 

' skaičius jau dabar yra nepap
rastai mažas. Dvasinės semina
rijos yra varžomos ir dvasinin
kų prieauglis labai menkas.

Šiomis dienomis Paryžiuje tu 
rėjo savo studijų dienas Šven
to Jono Krikštytojo sambūris, 
kurių metu ponia Peltier-Zamo
yska padarė pranešimą apie re
liginę padėtį Sovietuose, kuris 
bendrais bruožais sutampa su 
Zinaidoš Šachovskoj pateiktais 
duomenimis. Pranešėja pareiš
kė: “Vakarų Europoje žmonės 
sunkiai tegali įsivaizduoti, kas 

Į tai yra kraštas, kuriame vieš
patauja bedieviška ideologija. 
Komunizmas yra bedieviškas 
savo esme. Pačiuose jo pagrin
duose glūdi žiaurus priešingu
mas bet kokiam tikėjimui.”

vienas senyvas elektro-monteris 
(reiškia kvalifikuotas darbinin
kas) pareiškė autorei, kad jo 
vaikams telieka pasirinkti ar bū 
ti šoferiais, ar kolchozininkais. 
Į klausimą: kodėl savo gabes
nių vaikų jis nepasiųstų į augš- 
tąsias mokyklas, darbininkas 
atsakė: “Jau seniai praėjo lai
kai kada bet kas galėjo patekti 
į universitetus. Dabar tik di
džiūnų ir “blatnųjų” vaikai ten 
patenka. Reikia tiek dalinti ky
šių, kad patekus ir, kad išlaikius 
egzaminus, jog mano lėšos to 
negali pakelti...”

žurnalą Siaūbit (Sower), kuris 
vadinamas “The Lithuanian — 
Whiteruthenian be - monthly”. 
Jis spausdinamas lotynų šrif
tu, kaip ir seniau 1905 — 
1906 metais būdavo, vėliau bu
vo nugalėjusi “kirilica” (graž
danka). Redaktorius vadina gu 
dus “litoūcy”, nes jo manymu 
tai yra tikras tos tautos istori
nis vardas. Gal 1950 m. gy
ventojų surašinėjime daugiau 
žmonių .užsirašys “Lithuanian” 
ir padidins lietuvių skaičių 
JAV-se?

j

Įdomu, kad visuose savo pa-1 
sikalbėjimuose su sovietiniais 
piliečiais, autorė negirdėjo ki
taip vadinant savo valdovų, kaip 
“jie”: “jie nori mus laikyti skur 
de; jie mus triuškina; jie ne
nori, kad mes laimingai gyven- 
tumėm”. Gi Vienas iš univer
sitetinio mokomojo personalo 
autorei pareiškė: “tiktai skur
dus arba Lumpenproletariatas 
gali, savo silpnumu, patikrinti 
komunistinio režimo išsilaiky
mą”... E. T.

KRONiKA
I'

“Ar galima šiandien kalbėti 
apie kulto laisvę Rusijoje? — 
klausia pranešėja. Ir čia pat 
atsako: “50 bažnyčių Maskvoje 
šešiems su puse milionų gyven
tojų. 400 dvasininkų dviem šim 
tams milionų Sovietų Sąjungos 
piliečių. Toki siauri galimumai 
yra palikti krikščioniškam pra
voslavų tikėjimui”. “Taip, baž
nyčios yra pilnos — pastebi po
nia Peltier-Zamoyska, — bet 
jei tik norima arčiau susipažin
ti su padėtimi, pastebima, 
katekizmo mokymas yra 
draustas”. «

kad 
už-

ša-Grįžtant prie Zinaidoš 
chovskoj knygos tenka paste
bėti. kad autorė labai gyvai 
piešia sovietinį gyvenimą iš vi
so. Vienas skyrelis yra pašvęs
tas vadinamiems privilegijuo
tiems arba “aparatčikams”, ku
rie sudarą ne daugiau, kaip 
25-30 nuošimčių visų gyvento
jų. Lyginant paprasto darbi
ninko mėnesinį uždarbį — 250 
rublių su ponios Furcevos gau
namu atlyginimu — 18,000 rub
lių mėnesiui aiškėja skirtumas... 
Sovietinė propaganda, specialiai 
Lietuvoje, tvirtina, kad kiekvie
nas gabesnis jaunuolis gali siek 
ti aukštąjį mokslą. Tuo tarpu
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ANNOUCING THE OPENING 
OF THE NEW

KjENDRĖCK €XF,ANKRS
Kxpert. Dry Ctcaning Suits - Dr<-sws 
- Coats . Draperies & Slip Covers.

Specializing In Summer Formals 
Fur Stora- Exp< rt alterations on 
ull Garments.

6352 South Kedzie 
GR 6-6206

THIS is living:
Entrants prepare in our NEW No- 

vitiate here to help in education. 
medicine, nursing and sočiai work 
Our work is in ov*r 3<» Missions in 
Africa. The flower of the Congrega- 
tion’s work in th<- training of ari 
Af.rican Sisterhood. Join ih'-sc happy 
Misatonary Sist'-rs to r< turu vour ta
lentą to God. S'pecialiZ‘d training i 
provided. Send promptly for your 
copy of th«- f’hoto folder 
••d inforrnation. Write to 
perior:

F R 1 N C I S C
MI^AJonary SUters For Africa

172 I'okter St., Krlghton 35. Mass.

I

We are pleased to annouce a fine 
selection of gifts. We will be happy 
to help you select wedding, anni- 
versary and shower gifts.

\Ve have a complete line of the 
finest crystal, china, silverware, 
fine glassware and lamps.

Interior decorating, large card 
selection, free gift wrapping.

We also carry a line of religiuos 
jewelry.

4957 W. Fullerton
NAtional 2-9286
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• Lietuvos beletristai prieš 
nuobodų buitiškumą. Neseniai' 
Rašytojų s-gos prozininkų sek- i 
cijo§ sukviesti buvo susirinkę 
apsakymų autoriai pasikalbėti 
aktualiomis apsakymo žarfro: 
problemomis. Pokalbyje buvo 
peržvelgta daugelis apsakymų, 
1956—58 metais išspausdintų 
Lietuvos žurnaluose. Kaip pažy
mi Literatūra ir Menas “didžiau 
sio.mis šių dienų mūsų apsakv- 
mo vdomis buvo pripažinta te
matikos siaurumas, siužetinių 
situacijų vienodybė, nuobodus 
tritiškumas. besparnis apraši- 
nėtojiškumas”. Po tų visai tei-

• Nauji gudų leidiniai. Gudai singu pastabų toliau pažymima, 
buvo paskelbę savo kraštą ne
priklausoma valstybe prieš 40 
m. 1918. III. 25. Šiemet ta pro
ga jie išleido JAV-se 3 sukak
tuvinius leidinius: 1. Manifesto 
of the Rada of the Byeloru- 
ssian Democratic Republic, 2. 
Byelorussia’s Independe n c e 
Day, March 25. 1918 ir 3. The 
40th Anniversary of the Pro- 
clamation of the Independent 
B. D. R. Leidinių išorinė išvaiz
da graži, geras popierius, ant
roji knyga iliustruota gudų ir 
amerikiečių veikėjų atvaizdais. 

Šiemet JAV-se leidžiamas gu
dų laikraštis Bielarus ir žurna
lai Konadni (mokslo instituto), 
Siaūbit (katalikų relig.), Holas 
Carkvy (praivosl. rel’g.), Biela- 
ruskaja Carkva (unitų) ir Vi- 
ci (jaunimo).

Gudų R. — kat. kunigas F. 
Černiauskas (122 Vliet Blvd., 
Cohoes, N. Y.) pradėjo leisti 
gudams katalikams skiriamą

jog “apsakvmuose vis dar ven
giama aštrių, aktualių klausi
mų”. įdomu, kad ir iaunien be
letristai, kurie sudarė didžiąją 
šio susirinkimo dalį, savo ap- 
sakvynuose sąmoningai vengia 
“naujosios socialistinės staty
bos” temų ir eina senybiniu ke
liu. kapstydamiesi po lietuviško 
sodžiaus “buities mėšlynus”.

• Juozas Kaulakis, kunigas 
ir visuomenininkas, yra miręs 
prieš 15 metų — 1933 m. liepos 
15 d., Philaaelphijoje. Studijas 
bužo ėjęs Petrapilio kunigų se
minarijoje. Jas gilino Krokuvos 
ir Liuveno u.iiversitetuase. 1893 
m. atvykęs į JAV buvo paskir
tas pirmosios Philadelphijoje lie 
tuvių šv. Antano (vėliau Šv. 
Kazimiero) parapijos klebonu. 
1906 m. įsteigė parapinę mo
kyklą. Prisidėjo prie 1906 m. 
Philadelphijoje organizuoto lie
tuvių seimo, kur reikalauta 
Lietuvai laisvės ir savivaldos. 
Nuo 1914 m. Vilniaus Lietuvių 
Mokslo draugijos narys — lab
darys. Bendradarbiavo Apžval
goje (1894—1895), Garse, Ka
talike žvaigždėje, leido infor
macinį žurnalą A Plea for the 
Lithuanians. Buvo eilės religi
nių ir kitokių knygų autorius, 
vertėjas, leidėjas.

• Išleis Knygų Lentyną. Šį 
Lietuvių Bibliografinės tarny
bos biuletenį apsiėmė leisti JAV 
LB Kultūros fondas. Pr. .m. 
rudenį išleido 1956 m. Nr. 1—3 
(sausio — kovo mėn.), dabar 
pranešė, kad netrukus išspaus
dins 1957 m.. Nr. 1—6 (sausio 
— birželio mėn.) Tolimesnis 
biuletenio likimas paaiškės ne
trukus. Jei Kultūros fondas ne
galės jo leisti dėl lėšų stokos 
ar kitų priežasčių, bus bando
ma rasti kitą leidėją ir paten
kinti pagrįstus prenumeratorių 
reikalavimus. Liet. Bibliogr. 
tarnyba atsiprašo biuletenio ga
vėjus.

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

EEFOLDT & LYON CLEANERS
Expert Dry Cleaning. Suit - Dresses 
- Coats - Draperies & Slip CoverB.

Specializing in Summer Formals. 
Fur Storage - Expvrt alterations & 
Repairing on ail Garments.

4006 West 79th Street
PO 7-0203

GET IN SHAPE
NEIT
Z U
MEMBERS 
ONLY .. .

WEEK

UCHiSĮVELY m MĖN Į
• Bedy Building • W»ig*t Gaišint
• Scientific Bedacing • B«dy Coa- 

dhiMing •Modm HatrttiM
W»- Feature the Famous 

Irv Johnson Food Supplements.

PERRY’S GYM &
CLUB

22 E. Van Buren,
(Jiicago’s old»’st &

Train any tini e
N'fver too crowd^d

JIA 7-0773 <)|M*n 7 Days a Week

HE ALIU

4th Floor 
forcuiost

R.vm
you likę.

I

ATVYKITE IR

o

TP|. WEbster

9-4187
SIS WUT JACKSON AT W|US

ir jiems 
O. D.

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

Toliau gyvenantieji gali gauti medžiagos pavyzdžius, 
pasiųsime tokias medžiagas, kokių jie pageidaus C.

DIDŽIAUSIAS MEDŽIAGŲ PASIRINKIMAS URMO 
PREKYBOS APYLINKĖJE

• ŠILKAS • VILNONĖS VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET. • MEDVILNĖ, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIU ROSIU MEDŽIAGA.
Darbo valandos: Kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki « vai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.

A N

ĮSITIKINKITE 
MŪSŲ KAINOS MAŽESNĖS 

NEGU KITUR!

HENRY S.f*

JO1-.T 5 HOCK CLIANERS 
Expert dry cleaning- on suits, dresses, 
coats, draperies and slip covers.

Specializing in summer formals. 
3925 W. 95th Street 
EVERGREEN PARK 

For Free Pickup & Delivery
GArden 2-6791

SKELBKITES “DRAUGE”

I

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

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

Willow Springs, Uinois

%
PUSMET INIS

IŠPARDAVIMAS
MES GAVOME DIDELĮ KIEKĮ RNKTIHIŲ VILNONIŲ 

MEDŽIAGŲ UŽ LABAI MAŽAS KAINAS VYRU IR 
MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
naujos mados medžiaga.

Vertes iki S3.50 0 D H
Specialiai yd. tik....^

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kaina

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

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai* už jardą O n n 
tik ................................0 j iUU

i ~

VILNONE VYK. KOSTIUMUI 
worsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą

S 50

• Dail. Viktoras Simanavi
čius Australijoje, Sidnėjaus 
mieste, dalyvavo David Jonės 
meno galerijoje suruoštoje ko
mercinio meno metinėje parodo- with this ad. 
je. Pats dailininkas gyvena Mel- 
bourne ir dirba komercinio meno 
srityje.

Hollyvvood TUNEDO RENTAL
Featuring the latest and finest in 

ail men's formai wear for that big 
occasion. at lowest cost.

Special discount for bridegrooms

6227 S. Ashland WA 5-1251

MOSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

SEE-SONS Nl KSERY AND
F L O R I S T

16254 S. Halsted. C E 3-9835
Specialiai paruošiame korsažus bei 

skintas gėles. Turime žydinčių gelių 
kiemams. Augalai sodinimui ant ka
pų. Turime taip pat ir Humus
mių. — Parduodama pagal “load 
ar pagal “Yard”.

BARDAN’S APPAREL
Open 1<> — 6 Mon. & Thurs. 12—9 
Smart Fashings for the Distinctive 

Woman
Casual Dresses, Sportswear, 

Lingerie, Accessories. 
Ouality merehandise at lowest priei s 

1812 \V. 99th St.
i

HELFANDS TEXTILE 
COMPANY 

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210 
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS CC«la„ O OOflC

KIEKVIENA PIRKINI Otclcy O*QOUu

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

z*

Sitisk siuntinius!
Mes siunčiame sudarytus

ALICE FASH10N & LINGERIE
Smart Fashiens for the Distinctive 

Women
I >resses-Sporfewear - Lingerie and 

Hosiery. Small charge for Alterations 
it' needed. We carry Juniors, Missi-s 
and Half sizes.
S246 So. Kavine AB 4-111

—

I
l BŪKITE VISA ŠEIMA DRAUGE

I
ūsų siuntinius, o jei jums ko 

pritrūks, jūs rasite pas mus ką 
dadėti. Galime sudaryti jums 
ir pilnus siuntinius ?an prieina
momis kainomis. Mes turime 
sutartį su Europos firmomis, 
per kurias siunčiame maistą, 

i vaistus, Įvairias medžiagas, 
odas ir avalynę. Taip pat akor
deonus ir kitokius muzikos ins
trumentus, laikrodžius, siuva
mas ir mezgamas mašinas ir 
dviračius.

Cleaning. Clothing - Dra- 
Slip Covers - Furs. Spe- 
in Summer Formals.

Expert

MURAL CLEANERS & DYERS
Estpert

p.ries - 
cializing

Cornpiete storage facilities. 
alti-ratkms of ail garments. 
3914 \\ . 7Ist Si. KF. 5-5300

I

I
AMERLIT SUPPLIES CO.

Gift Parcel Service 
2221 VVEST CERMAK RD. 

Chicago 8, III. Tek CL. 4-4273 
Stasys Grubliauskas, Ved.

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas 

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

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

A X TOIN ETTF/S Al’PARF.L 
SHOPPF.

Išeiginės suknelės - Kasdieninės 
suknelės - Apatiniai rūbai - Sijonai- 
Bliuskutės - Papuošalai.

Atdara pirmad &
12 iki 9 v. v. Kitom
iki <5 vai. vak.
10452 S. Kedzie Avė.

ketvirtai. nuo 
dienom nuo 3

CE 3-3722

LOI IS MEN'S WEAR
Comphb- sehetion of M»n and 

Boy^s VVcar, Skicks - Sport .Jack* t>: - 
Shirts - I 'nderw‘-ar - Ilats. Quahty 
im rchandise at low<st prives.

6601 W. Archer LU 5-6272

PARTY SPECIAL: 3 PIZZA’S FOR 
THE PRICE OF TW0

The best Pizza in town. Free delivery. Call. VI 7-4111
Hours: Monday thru Thursday 10 A. M. to midnight. Friday and 

Saturday 10 A. M. to 2 A. M. Sunday 4 P. M. to midnight.
ITALIA PIZZERIA, 2158 West 2 Ist Place, Chicago, III.

... IF YOU HAVE EKPERTLY PLANNED PROTECTION
Vou Avouldn’t » xp»-<*t to have som 

insiiran<*e lik* groceries otf a sh*'|f . .
maybe a so-calh<l ‘ bargain” now

To N- piopt-rly insitr^d, you iv 
car* fui plarmmg uhiuh ran Im* b* 
lnd<p»-ndcnt Insurance .Agent.

<>ur iong Iraining and cxp*-rin<-<- g 
irisuian< « re » <is and r'»-(*OTnm*-ri<l ll 
amorfinis for <1* p* u»l;il>l*- prot» ction. S 
filid us a valuatih all<1 h»lpfu| f r p n»l 
w a \ s

!■ urtino p,,,,,. w. p< |, , t u,. |,, st and ,strong< st. lotig-i .itablished
capital Mtock in.siirancf eompanies in which to place vour insurance.

MANAK’S INSURANCE AGENCY
1649 WEST 47th STREET LA 3-7844—7845

irohction if you bought your 
little of this a littlv of that 
t hen.
the profi-ssionnl advice 
.iccomphshid t hrough

and
your

%
f

. šeimos grupine nuotrauka jums 
patiks tiek pat. kiek jūs patinkate 
' ienas kitam.

Bf'KITE VISADA DRAUGE

Atvykite ar patelefonuokite dar šian 
dien laiko paskyrimo reikalu.

v I C T 0 R S T U D I
TAFTAS GRIGAS 

Fotografas
Vestuvin-s nuotraukas darome 
mie. bažnyėio.ie, vestuvėse ir studijoj.

2517 West 69th Street 
Chicago 29, III.

Telef. KEpnblic 7-0040

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per musę kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDING COMPANY

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN S INDEMNITY COMPANY 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 

VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriter»’

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

Telefonas CEntral 6-5206

a.p«l raudas

Tel. Victory 2-6172 
arba atvykti j mūšy 

Iki « vai vak. Plrmad Ir ket- 
val. Sekmadieniais uždaryta

JUOZAS SPAITIS 
So HalMed St.

Galite skambinti kasdien 
įstaigų nuo 9 vai 
vtrtad nuo 9—9

*
'• y ■

SUMAŽINSITE SAU DARBA IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS 

jBtdSdaml Juozo Spaičlo aluminlaįus “S t o r m 
Windows" langus. Juos turint nereikės rūpint.s 
kiekvieną pavasarį ir rudenį langų ir
sietelių sudėjimu. J Spaičio aluminijaus "Storm 
Windows laikys tiek ilgai, kiek jūsų namas sto
vas Pajaukite mus dar šiandien ir mes pada
rysime jums tuos nuostabius langus.

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

i
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Raudonieji puola "nukrypėlį" Hlasko

EDV. ŠI LAITIS, Cicero, III.

2Z.

°i

Žiniomis iš Varšuvos, Lenki
ją valdančioji komunistų parti
ja pradėjo aštrias diskusijas su 
lenkų rašytojais dėl vieno jau
no lenkų literato Marek Hlasko 
veiksmų. Kaip pranešama, šis 
26 metų amžiaus rašytojas 1957 
m. Lenkijos augščiausios lite
ratūrinės premijos laimėtojas, 
“nusidėjo” raudonųjų linijai, leis 
damas išspausdinti savo dvi nau
jausias noveles: “Sekantis į ro
jų” ir “Kapinės” Paryžiuje iš
einančiam lenkų emigrantų lite
ratūros savaitraščiui “Kultūra”. 
Yra žinoma, jog “Kapinės” len
kų cenzūros buvo pripažintos 
svetimos raudonųjų dvasiai ir 
uždraustas spausdinti.

Nežiūrint to, jog šis nesusi
pratimas įvyko dėl literatūrinių 
dalykų, tačiau Hlasko užpuoli- ’ 
mas, kaip yra teigiama, turi gi
lesnį, politinį pagrindą. Dabar | 
yra norima nutraukti neseniai1 
užmegstus ryšius su Lenkijos) 
emigrantais literatais, susispie
tusiais apie “Kultūros” savait- į 
raštį. Taip pat dabar norima 
uždrausti rašytojams išvykti už 
sienin, nes ir minimas Hlasko 
“nukrypimas” įvyko jam viešint: 
Paryžiuje, “Kultūros” laikraščio 
darbuotojų tarpe.
♦r

“The New York Times” dien
raščio bendradarbis Sydney 
Gruson savo pranešime iš War- 
šuvos, ryšium su Hlasko apkal
tinimu, šitaip rašo:

“Hlasko atvejis nurodo dile
mą, kurią lenkų (komunistų) Į 
partija ir kitos komunistų par
tijos, nepajėgė išspręsti. Čia rei. 
kalas sukasi — kaip leisti dau-

1 giau laisvės ir pajėgti absorbuo
ti komunizmo kritiką, kurią ne- i 
išvengiamai tokia laisvė paga-

I mina.
| Laisvės, kurios Lenkijoje bu- 
i vo suteiktos daugelyje sričių, j 
, skaitant nuo politinių riaušių 
i 1956 metais, nebuvo praktikuo- 
■ jamos literatūroje ir žurnaliz- 
me. Negalėdama pritaikyti inte
lektualams priimtinos progra
mos, partija net nubraukė ne
maža laimėjimų, kuriuos rašy
tojai ir žurnalistai buvo patys 

j • sau išsikovoję 1956 metais”.
“Trybuna Ludu” pasisakymas

Hlasko paskutiniu žygiu ypa
tingai piktinasi Lenkijos komu
nistų organas “Trybuna Ludu”, 
kuris labai nepatenkintas jo no
vele “Kapinės”. Nors joje veiks
mas vyksta 1952 metų Lenki
joje, kada čia vyravo stalininė 
dvasia, laikraštis kaltina rašy- 

Kultūra” ir revizionizmo dvasia j toją, kadangi iš jo paduotų min-

Iš šio Hlasko atsitikimo gali- 1758 m. kovo 18 d. Ilukštoje, 
ma susidaryti vaizdą, jog Len- Latvijoj. Mokėsi Vilniuje, Var- 
kijos rašytojų padėtis nėra daug šuvoje, Krokuvoje, 
geresnė už Sov. Sąjungos ar Lie 
tuvos rašytojų padėtį. Ir ten, 
atrodo, rašytojams nereikia lauk 
ti įkvėpimo: jiems mintis “įkvė-

bet baigęs ] 
mokslus, grįžo Lietuvon ir visą 
laiką čia darbavosi. Dokumen- , 
tuose jo pavardė užrašyta Žeb
rauskas, bet jis save vadino Žeb- 

pia” visažinanti ir visagalinti ko riu. Parašęs eilę lotynų kalba, 
munistų partija. mokslinių matematikos traktatų

’ ir kelias teologines studijas, ku
rių viena apibūdinta lietuvišku 
įvadu. Gyveno tik 44 metus ir 
jo darbai negalėjo išsiplėsti dėl ■ 
Vilniuje siautusios lenkinimo 
įtakos.

• i 
tijoje buvo Mūsų Kelio redak
torius. šiuo metu vadovauja 
leidyklai Vaga. Rudenį planuoja 
išleisti antrą tomą istorinio 
mano Pulkim ant kelių.

ro-

kur yra įtaisas užsidegti ciga
retę. Kitas galas įdedamas į no
rimą sušildyti kavą ar kitą skys 

Vokiečiai išrado specialų kai- tį. Taip galima sušildyti sau 
tintuvą kuris įjungiamas į au- gėrimą važiuojant automobiliu 
tomobilio bateriją toje vietoje, ar išvykus piknikauti.

Kaitmtuvas prie 
automobilio

KRONIKA
• Amerikos Lietuvių Daili

ninkų sąjunga, ryšium su Seimo 
proga New Yorke ruošiama me- 

I no paroda, paskelbė pareiškimą, 
ciiY'Qq nirmininlzn 7 TCnlVicicjpasirašytą pirmininko Z. Kolbos. 

Pareiškime primenama, kad šios 
parodos surengimas kilęs iš Am. 
Liet. Dail. s-gos iniciatyvos, bet 
kad ją organizuojant parinkto
sios komisijos neatstovaujančios 
visų dailininkų grupių ir dėl to:

! “Kol Liet, bendruomenės kom- I
: petentingos institucijos neat
šauks ir neatsiims jų vardu pa
skelbtų pranešimų dailininkams 
(žiūr. Draugą, geg. 31 d.), Ame
rikos Lietuvių Dailininkų s-gos 
valdyba tam laikui griežtai re
komenduoja savo nariams ir siū
lo nepriklausantiems prie s-gų 
geros valios dailininkams tokio
je vienašališkoje ir apgaulingo
je parodoje nedalyvauti”.

(J. Vdl.)

• Domas Penikas, gyvenąs 
1297 Gatės Avė., Brooklyn 21, 
N. Y., dalyvavęs Liet. Ben
druomenės tarybos suvažiavi
me Clevelande, ta proga aplan
kė Detroitą ir Chicagą. Vokie-

CORCORAN FUNERAL HOME
Air Conditioned Chapels

6150"N. Cicero Avė., Chicago, 1
PEnsacola 6-3833

III

Studija apie Rusiją
Platesnio dėmesio susilaukia 

rašyt o io John Gunther knyga 
“Inside Russia”. Veikalas turi 
550 puslapių, išleido Harper & 
Bros, kainuoja $5.95. Autorius 
kelius kartus lankė Rusiją ir 
atsidėjęs stebėjo Sovietų gyve
nimą. Veikalas nėra taip gili stu
dija, bet duoda gausiai įdomių 
informacijų.

Kova prieš malariją
I
1 Net 88 tautos pasiryžusios 
jungtinėmis jėgomis pradėti su
stiprintą kovą prieš malariją. 
Numatoma išleisti tam 'reikalui 
$520,000,000. Jau iki šiol daug 
padaryta naudojant DDT, ta
čiau susidarė malariją nešiojan
čių uodų rūšis, kuri normalioms 

i DDT dozėms yra atspari ir rei
kia veikti sustiprintu būdu.

SIUNTINIAI | LIETUVA

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.
2443 VVEST 63RD STREET 

r* Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, 
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

i

«

t

Lenkijos komunistų teigimu, 
lenkų “Kultūros” savaitraštis 
yra virtęs organizuoto judėjimo 
vyriausia būstine, kuris nori skie 
pyti revizionizmo dvasią Rytų 
Europos komunistų tarpe. Šiuo 
metu daugelis Lenkijos žymių
jų rašytojų jau yra apsikrėtę 
dvasia šio revizionizmo, ku
ris komunistų yra laikomas pa
čia didžiausia nuodėme. Dabar 
revizionizmas Lenkijoje yra si- 
noniminis žodis antikomuniz
mui: revizionistai kaltinami, jog 
jie stengiasi komunistines dokt
rinas pakeisti buržujinėmis ar
ba Vakarų politikos koncepcijo
mis.

J-

I

If.

CENTRAL PARCEL
SERVICE, INC

TIKTAI

Geriausioji rekomendacija mums, tai 
daugelis tūkstančiu klientu visame 
Jungt. Amerikos Valstybių krašte

220 So. Statė Street, Chicago 4, III 
Ar esate mate mūsų puikų medžiagų (vilnonių, 

sintetinių, medvilnių, odų, skepetaičių, kojinių, 
e te., pasirinikmą?

I d. *

J. F.EUDEIKIS»i
su iš ankstc apmokėtu muitu ir 100% garantuoti

NAUTI DAIKTAI, MEDŽIAGOS, 
ODA, VAISTAI. MAISTO PRODUKTAI

^IJnivers Banlis
47th Street & Ashland Avenue • YArds 7-7000
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GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMU 

RASITE PAS MUS!
Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto 

iki 5 valandos po pietų.
>L

Gaila, kad vis neišnyksta toks 
griežtas trynimasis tarp mūsų 
dailininkų, kurie kitais atžvil
giais yra mieli ir kūrybingi. Rei
kia tikėtis, kad bus rastas bū-1 
das toje reprezentacinėje paro
doje dalyvauti įvairių krypčių 
dailininkams.čių galima susidaryti vaizdą, jog 

tos pačios aplinkybės užtinka
mos ir 1958 metais.

Čia yra gerokai panašu į My
kolaičio-Putino romano ir pagal 
jį parašytos operos “Sukilėliai” 
likimą. Šiame atvejyje raudo
nieji niekaip negalėjo suprasti 

i kaip lietuviai gali mušti rusus, 
i nors ir caristinės Rusijos laikais.

Šį rudenį kaikurie Marek Hlas 
ko raštai pasirodys ir anglų kal
ba. Pažymėtina, jog dabartiniu 

) metu Hlasko yra vienas popu- A BENIULIS atlieka įvairius 
; lariausių rašytojų iš jaunųjų tar perkraustymus bei pervežimus iš 
po — jo raštai jau dveji metai *olimų ir artimų atstumu.

'• yra puikiai skaitytojų vertinami Tel. BIshop 7-7075 
ir plačiai skaitomi.

• Prieš 200. metų m:rė Tomas; 
Žebrys. Vilniaus universiteto as-. 
tronomijos observatorijos stei
gėjas ir vedėjas, žymus architek
tas, pastatęs eilę bažnyčių Lie
tuvoje, daugiausia Vilniaus 
krašte. Gimė 1714 m. lapkričio 
24 d. Vilniaus apylinkėje, mirė

i ---------------------------------------- —----------------- I

M O V I N G
įvairius

Mūsų firma turi 
savo atskirą, 

sutartį su 
Inturistu 
Maskvoje 

nuo

Nemokamai vieta mūsų 
klientų automobiliams 

pastatyti. 
Telefonas:

WABASH 2-9354 
Reikalaukite naujų 

katalogu

......... ............................................. .................................. ~

JŪSŲ SANTAUPOS VERTESNĖS 
DAUGIAU NE VIEN TIK NUOŠIMČIŲ
Jieškokite STIPRUMO.. PATYRIMO.. SAUGUMO

kuomet pasirenkate banką.

DROVERS BANKAI TURI VISUS TRIS!

LET DROVERS 
TRANSFER 

YOUR SAVINGS
Drovers wif! automaticolly 

transfer your savings 
account from other 

institutions.
Simply bring in 
your pass book.

SINCE

MEMBERS,
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE 

CORPORATION

STIPRUMAS Mūsų bendras turtas viršija 
130 MILIJONŲ DOLERIŲ.

PATYRIMAS Mes saugojome mūsų taupy
tojų pinigus NUOLATOS nuo 1883 m. 
Mūsų Vedėjų sudėtinis patyrimas viršija 
600 metų laikotarpį.

SAUGUMAS Jūsų sąskaita DROVERS 
BANKE yra apdrausta iki $10,000.00 

%Federal Deposit Insurance Corporation — 
an agency of the UNITED STATĖS GO
VERNMENT, kuri apdraudžia 
BANKUS.

Visi indėliai įnešti iki liepos 15 d 
gaus nuošimčius nuo liepos

KIEKVIENAS ŽINO POSAKĮ: “TAUPYK JUODAI DIENAI!” 
f

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 Savings 
and Loan Bendrovėje, kur santaupos neša didelius dividendus ir 
yra apdraustos iki 10,000 dolerių per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, VVashington, D.C.

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

T. Rypkevičius, Prezidentas Tel.: HAymarket 1-2028
Atdara kasdien nuo 9 iki 4 valandos Ketvirtadienį nuo 9 Iki 8 vai. 

šeštadienį nuo 9 iki 3 valandos. Trečiadienį uždaryta.

---------------

T RO O S T-P A C H A N K I S 
MON ŪME NTS

JOHN W. PACHANKIS (PATCII), Vice-President

6819 S. Westem Avė., GRovehill 6 3745

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Mes išsiunčiame 
Jūsų siuntinius 
tiesiai iš Chica- 
Kos ir pristato- 

i me kiek tik ga
lima greičiau.

TĖVAS ir SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6812 S. WESTERN AVĖ. Tel. GRovehil! 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISUOSE MIESTO DALYSE

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukti 
mui.

Mes turime koplyčias 
v i s o 3 e Chicagos 
ir Roselando dalyse ir 
tuojau p&carnausime.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ L.Afayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18TH STREET Tel. SEeley 3-5711

*•

Siuntiniai siunčiami į SSSR — Ukrainą, Lietus ą, Byelo-Rusiją, J^atviją, Estiją ir kitas Respu
blikas. Pasinaudokite mūsų firmos patikimu, rūpestingu bei greitu patarnavimu. 

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO . INC. 
licensed by U.S.S.R.

135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583
MUSŲ SKYRIAI:

116 EAST 7 ST., NEW YORK, N. Y. 332 FILLMORE AVĖ., BUFFALO 6, NEW YORK 
_____ TEL. YU 2-0380 TEL. MOhawk 2674

900 IJTERARY ROAD 132 FRANKUN AVĖ., 11339 JOS. CAMPAU 632 W. GIRARD AVĖ, 
CLEVELAND 13, OHIO HARTFORD, CONN. DETRO1T 12, MICH. PHILADELPHIA 23, PA

Tel. TOWER 1-1461 — CTfapel 6-4724 Tel. TOVVNSEND 9-3980 TEL. H ALNUT 5-8878
li^l įvairių informacijų apie siuntinių siuntimų Jūsų giminėms bei draugams, kreipkitės į mūsų 

patyrusius, mandagius įs i kruopščius ofiso skyriaus v dejus Jūsų mieste, kurie juielai suteiks jums vi
ltas reikalingas žinias. *

Mūsų didelė ir patikima, firma aptarnavo tūkstantius klijinių. kurie buvo visiškai patenkinti. 
loo% garantuojama, kad kiekvienas siuntinys bus pristatyta.,.
Išsiuntimai 4s valandų laikotarpyje. 
Adresatas pasiekiamas laike ♦»-—7 savaičių: oro paštu laik/* 7—12 dienų. 
Jūsų siuntiniai dar gali juos pasiekti iki DEK 1,1 Al S Nt fiMIMO.
Mūsų ofisai turi pilna pasirinkimų pirmos rūšies maisto dalykų, kaip tai sviesto, arbatos, kavos. 

ricisAių, ryžtu, kumpiu.ir t. t Taip pat ir pramones gaminiu: vilnoniu im džiugu, sintvtiško "ilko,
visokių odų. skarelių, avalynės, laikrodėliu, ir t t. už žermausiaa kainas.

Atsiminkite, Kad esame pritarę siuntime v Moki a u.-gų siuntinių.

•

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL Y Ardu 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-1138

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50TH AVĖ., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46TH STREET Tel. Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23RD TLACE Tel. Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. S0TH AVĖ. OLympic 2-5245 Ir TOwnhaU 3-9687
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0. Aleliuniene Iš motery pasaulio
• Solistė Prudencija Bičkienė 

' nuo birželio 15 d. pradėjo repe
tuoti Milane, Italijoje. Scenines 
repeticijas turi Teatro Nuovo 
scenoje, muzikines — Giuseppe 
Verdi konservatorijoje. Repeti
cijos ilgos — kasdien užima vi
są dieną. Dar be to išrinktiems 

1 aštuoniems jauniems geriau- 
: siems dainininkams iš JAV, ku
rių tarpe yra ir mūsų solistė, 
yra priskirti du maestrai: vie
nas žinomas dirigentas, o antras 
— profesorius muzikos mokyk
los prie Scalos. Su jais turi in
dividualias pamokas — valan
das. Italų susidomėjimas jaunais 
solistais iš Amerikos vis didėja. 
Juos lanko laikraščių reporteriai 
su fotografais. Aplankė jųjų 
pasiklausyti buvęs garsus diri
gentas Palacco. Daug dirba, ruo
šiasi debiutams. Dar datos galu- 

rų tarpe visuomet turi pasitikę- ;tina^ nenustatytos> bet aišku, 
jimą savimi, tačiau su vyrais pa- ^ad 11 rugpjūčio. Pr.
sidaro nedrąsios ir bailios. Kiek-j Mickienė, rašydama draugams 
vienos moters gyvenime labai Pasidžiaugia susiradusi kambarį

AMERIKŲ KARALIENE
Mercedes Baquero buvo išrinkta 
karaliene Amerikų festivaly Mia
mi, Fla. Ji yra stenografė iš Bo- 

gotos, Kolumbijos

Redeguoja ST. SEMENIENE, 3321 S. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. Clilfside 4-5665: VI 7-0618

Motina ir vaikas
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

kis parodo mums laimingą lais-t 
vą Lietuvą, kai jos žmonės dar 
nebuvo aplankyti paskutiniojo 
karo kraugerių. Čia mes turime I 
progos keliauti ne tik distanci
joje, bet ir laike. Nijolė Semė- 
nas, Marilyn McCarthy, Patri- 
čia McCarthy, Barbara Kraus, 
Elizabeth Sopko, Eilėn Sopko,

• Anette

Neribota motinos meilė savo tenka, nes tatai kiekvienam ži- 
vaikui eina iš vien su pasiaukoji- noma ir asmeniškai patirta. No- 
mu, savęs išsižadėjimu, atsida- rėtųsi tik kiek plačiau priminti 
vimu. Nėra pasaulyje skausmo, tai, ką būtent, lietuvė motina 
kurio motina nesutiktų iškentė- yra tiesioginiai ar netiesioginiai £)jane DiGregorio ir 
ti, nėra vargo, kuriojo negalėtų davusi tautiniam lietuvių atgi- christofills pašoko “Kepurinę”, 
paliesti, kad tik jos vaikui būtų mimui, ir ko iš jos pageidauja - -................. — ■
gera. Vaikas motinai brangesnis dabartis ir ateities tautiniai už- 
už gyvybę. Toks didelis jausmas, daviniai. Gili savo gimtojo 
iš meilės savajam vaikui siekia krašto meilė, branginimas savos 
toliau: jis gali apimti ne tik sa- lietuviškos kalbos, kas tai ryšku 
vo kraujo, bet ir svetimus vai- lietuvio būde, nepalaužė jo net 
kus, kitus žmones, net abstrak- sunkiausios priespaudos metu, 
čias idėjas, jis norėtų išgydyti kai už lietuviškąjį rašto žodį 
viso pasaulio žaizdas. Tokia di- grėsė ir dabar gresia lietuviui-ęi 
di, siekianti dievybės meilė va- ištrėmimas ir kalėjimas, o vie- 
dinama motiniškoji meilė, ku- nok išvedė lietuvių tautą sava- 
ri gydo, globoja, kelia. Toji mei- rankiškan gyvenimam Tai nebu- 
lė tik duoda, nieko neprašydama vo tik atsitiktinumas laiko ap- 
sau. “Ji myli ir yra švelni”, sa- linkybių reiškinys, tai buvo są- 
ko Vydūnas. moningas ir ryžtingas tautos

. siekimas. Jis tegalėjo gimti tik ;
iš tų žmonių, kurie turėjo mo-

Iš tikrųjų niekas, kaip moti- tinų įdiegtą tautinio jausmo ki
ną, negali įžvelgti į savo pagim- birkštėlę. Nesvarbu, kad jis, tas 
dytojų sielas; niekas nesugebės jausmas, gal ir nebuvo sąmonin- 
surasti vaikuose netikusių pa
linkimų, juos taisyti ir valią 
lenkti į gerą: motina gi natūra
laus instinkto vedama tai suge
ba. Prie to ji prideda visą savo 
sielą ir širdį. Gerai viena moti
na išsitarė: “Mes esame laikai; 
kokios mes, tokie ir laikai.” Iš 
tikrųjų motinos gali duoti laikui 
charakterį. Taigi priaugančiai 
kartai motina yra viskas. Rašy
tojas H. Šilgenas sako, kad jau
nimas be tikros motinos meilės 
y;*a tartum pavasaris be saulės 
spindulių.

Be gražių žodžių ir audringų 
pabarimų, motina moka įkvėpti 
tai, ko ji nori. Visas dorybes, 
kurias skelbia mokslininkai ir 
pamokslininkai, tik motina įtei
sinti gali. Tad ir tėvynės meilės 
dorybę ugdant, reikėtų nepa
miršti tikrojo kelio.

Gražiausiais lietuviškais tau
tiniais rūbais (vilnietiškais, že
maitiškais, dzūkiškais ir net 
klaipėdietiškais) pasipuošusios 
išbėgo jaunosios studentės, ku
rių pirmoji lietuvaitė - tremtinė, 
sekančios dvi seserys — pusiau 
lietuvės (motina — lietuvė, tė
vas — airis) ir ketvirtoji — 
čia gimusi lietuvaitė; likusios — 

' kilusios iš Amerikos serbų, italų 
ir viena net iš Nassau, Bahamas 
salų.

Net ir objektyviausias žiūro
vas būtų pripažinęs, kad lietuviš 
koji “Kepurinė*’ susilaukė dau
giausia ovacijų ir aplodismentų. 
O po šokio vaikščiojančios tarp 
žiūrovų studentės, apsirėdžiusios 

i lietuviškais tautiniais drabu
žiais, buvo apsuptos smalsuolių, 
besigrožėjant suderintomis spal
vomis ir audinių raštais. Viena 

į studenčių — Marilyn McCarthy, 
paveldėjusi iš motinos lietuviš
kas mėlynas akis, šviesius plau
kus ir švelnų mergaitišką meilu
mą šypsny, žadėjo “Dabar visa
dos lankysiu lietuviškus paren
gimus, kai tik išgirsiu juos kur 
esant!”

Kazokėlis ir daina apie gėlę

Iš Lietuvos buvo “nukeliauta” 
į Ukrainą: Luba Toloczka ir Ire
na Nestorovcz — dvi ukrainietės 
tremtinės — pašoko tautinį šokį

gas ir suprantamas, kaip kad 
dabar įvairiomis filosofinėmis 
sąvokomis nusakoma, bet svar
bu, kad jis buvo išsaugotas su 
motinos krauju ir pienu, jos 
žodžiu ir pavyzdžiu vaikui 
įdiegtas.

Lietuvių tautai šiuo metu ten
ka gyventi kritišką buitį ir tra
giškose aplinkybėse, ir kai esa
ma padėtis reikalauja didelio 
visų dvasinių ir fizinių jėgų į- 
tempimo. Ir tokia padėtis gali 
trukti gana ilgą, net kelių kartų 
laikotarpį. Tačiau šitas jėgų 
įtempimas ilgainiui turės išaug
ti į tvirtą ir atsparų lietuvio 
būdą. Todėl tautos dvasinių ir “Podilskyj Kozačok”, apsiren- 
fizinių jėgų ugdyme motina tu- gugjos tautiniais rūbais — vy

ru ir moterimi.
Ir taip per porą valandų bu

vo “keliaujama” iš rytų į vaka-

1

! lydima audringų ir romantiškų 
ritmų, pašoko “Tamborito”.

Ir taip studentės, susirinku- 
Į sios šioje kolegijoje ne tik iš vi
sų Amerikos valstybių, bet ir 
iš užsienio: Hong Kongo, Viet
namo, Philipinų, Irako, Kana
dos, Jamaikos, Vokietijos, Švei
carijos ir kitų Europos kraštų,

EISIU
Eisiu, grįšiu aš namolei:, 
Kolei saulė neužmigo 
Digo nakties šalta rasa. 
Basos kojos rason smigo.

Pasižvalgė naktis tyli, 
Myli šviesų mėnesėlį, 
Pamažėl! visas dangus 
Rangos, mirksi spindulėliais.

Grįžtu iš žaliosios lankos 
Rankas maldai susidėjus.
Vėjas švelniai glosto plaukus, 
Plaukia malda pas Tvėrėją.

šoko savo krašto šokius, sklido 
tautinės dainelės, liejosi įvai
rių kraštų liūdnos ar ekspresin- 
gos melodijos. Šventė buvo baig
ta amerikiečių šokiu “Hurry, 
Hurry, Hurry!”, tipiška Ameri
kai.

Atžymėtos gabiosios studentės

Dienos pradžioje šventė buvo 
pradėta iškilmingu aktu. Sesuo 
Aurelija, kolegijos prezidentė, 
išsamiai apibūdino šv. Kotry
ną Sienietę, kolegijos patronę. 
Vėliau ji atžymėjo viešai iššauk
dama gabiąsias studentes, pa
tekusias į dekanės garbės sąra
šą. Iš lietuvaičių buvo paminė
tos: pirmametė Nijolė Semėnai- 
tė ir baigianti kolegiją Marilyn 
McCarthy. Po studenčių kon
certo įvyko piknikas kolegijos 
didžiuliame parke. Pavakary gi 
profesoriai, seselės ir studentės 
energingai pasireiškė įvairių rū
šių žaidimuose: krepšiny, teni- 

| se, netgi beisbole.
— R. Kor.

LAIKYSENA IR SAVIMI PASITIKĖJIMAS
JUDITA METRIKAITE, Chicago, III.

I

15. Ar gerai jautiesi pobū
viuose?

Teigiamas atsakymas į 13 
klausimų rodo, kad turite gerą 
.aikyseną ir reikalingą savimi 
pasitikėjimą.

Kaikurios moterys kitų mote-:

Lietuvos vaidmuo

Tie lietuvių išeivių vaikai, ku
rie laiko save lietuviais, kurie 
taip romantiškai įsivaizduoja 
Lietuvą, o visai joje nėra buvę, 
yra liudytojai to vaidmens, ku
rį šioje srityje teikia motina. 
Mes visi žinom, kokį vaidmenį 
suvaidino lietuvybės išlaikyme 
šiaudinės pastogės lietuvė moti
na. Negana to, mūsų tauta dar 
daug tikisi didvyrių turėti iš 
motinėlių sengalvėlių. Kad tik 
jaunosios motinos sektų sengal
vėlių pavyzdžiu!

Lietuvės motinos iš senovės 
garsėjo savo giliu tikėjimu, kil
niu orumu. Kuo gi kitu galėtu
me išaiškinti, kad mūsų seno
sios motulės, vos iš maldakny
gės mokėjusios paskaityti, su
gebėjo išauklėti tiek narsių did
vyrių, tiek kilnių garbingų vyrų, 
kurie privedė mūsų kartą prie 
Nepriklausomybės.

Tautiniai uždaviniai

rėš lemiančios reikšmės. Gyve
nimo momentas, ypač gyvenan
čių tremtyje, reikalauja turėti
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tinkamų motinų ir uždeda joms ras jr atvirkščiai: dvi studentės 
labai svarbių pareigų lietuvybės iš paslaptingųjų Tolimųjų Rytų 

— Kinijos, apsirengusios kinie- 
į tiškai, dainavo “Jelaisiam” dai- 
' nelę apie gražią gėlę, kuri sklei- 

Turint galvoje didžiąją lietu- j^ia. jęVapą aksominėje tyloje ir

‘ ugdyme.
Lietuvės motinos užduotis

' vių tautos užduotį — laisvės at
gavimą, iškyla prieš akis konk
retus klausimas, ką konkrečiai 
motina šiame darbe turi paro
dyti ir ko iš jos norėtų tikėtis 
lietuvių tauta? Jos užduotis be
veik tokia pat, kaip anos knyg
nešių laikų lietuvės motinos: iš- 

j mokyti savo vaikus lietuvių 
kalbos, giliai įskiepyti savo gim
tojo krašto meilę. Lietuvių gi 
pagrindiniai lietuviškumo bruo
žai, kaip lietuvių kalba, papro
čiai, lietuviškos dainos tik moti
nų dėka tegali išlikti jaunoje 
kartoje, juo labiau, kai jaunie-' 
ji auga ir bręsta svetimoj aplin-1 
koj, kuri palaipsniui stengiasi 
jaunimą suniviliuoti... Jauno lie
tuvio savybes reikia ugdyti nuo 
mažens ir tatai tepajėgs padary- 

Dėl motinos didelės reikšmės ti tik susipratusi lietuvė moti- 
šeimai kalbėti plačiau čia ne- na - auklėtoja.
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Amerikietės studentės šoka kepurinę
— Paskutiniu laiku daug kas 

pastebėjo Rosary kolegijos ko
ridoriuose įvairiausius skelbi
mus, kviečiančius mūsų studen
tes įdomioms kelionėms užsie
nin. “Tik už $900 pamatykite 
garsiuosius Italijos, Prancūzijos 
ir Vokietijos miestus! Įsivaiz
duokite, du žavingiausi mėne
siai Europoje tik už $900!” ar
ba “Aplankykite Angliją, Olan
diją, Belgiją, Ispaniją — pra
turtinkite savo teoretinį auklė
jimą Europoje! Tiktai $1.200 už 
tą gražiausią patyrimą jūsų gy
venime”.

Dabar gi mes atliksime tuos 
patarimus kelis kartus geriau, 
kviesdami jus aplankyti ne tik 
Europą, bet visą pasaulį — į 
kelionę trunkančią ne mėnesius,

užsiskleidžia, kai tik pirmieji 
saulės epinduliai paliečia pago
dos stogą.

Pabučiuok mane, brangioji

Gi iš kito pasaulio galo, dvi 
studentės iš Kolumbijos, pašoko 
“Besame novenita” (Pabučiuok 
mane, brangioji), Bambuco ko- 
lumbiečių tradicinį šokį.

Studentė iš Japonijos Eiko 
' Takahashi, vilkėdama kimono, 
padainavo dainelę “Kodio so 
Tauki”.

Sarita Luscando, iš Panamos,

Mielos Draugės, ;
Aš esu nekartą rašiusi, kad 

žmonės susidaro nuomonę apie 
jus iš jūsų išvaizdos. Šiandien' 
dar norėčiau pastebėti, kad ki
tus patraukti vien išvaizdos ne
užtenka. Draugams įsigyti la
bai svarbu yra laikysena ir savi
mi pasitikėjimas. “Moteriškas 
žavumas užkariauja širdis.”

Daug žymių moterų neturi 
ypatingo grožio, bet jos taip mo
ka sutvarkyti savo išvaizdą, tu
ri tiek daug moteriško žavumo, 
kad sutiktieji mano jas esant 
gražias. Priešingai, esama daug 
gražių moterų, norinčių turėti 
daugiau draugų ir draugių, ku
rios būtų labai žavingos, bet jos 
lieka nepastebimos, nes yra ne
drąsios, neturi pasitikėjimo sa
vimi, nežino ką kalbėti ar daryti 
kitų tarpe, žodžiu, joms trūksta 
geros laikysenos.

Ne kiekviena pasitiki savimi 
visiškai visur ir visada. Laiky
seną galima išvystyti įvairiais! 
būdais.

Pirma, reikia suprasti, kad 
laikysena nėra vien jūsų asme
niška problema, bet visų. Gali

svarbią vietą užima santykiai su 
jaunuoliais ir vyrais darbe ir 
socialiniame gyvenime. Štai ki
ti klausimai, kurie sudomins ir 
pateiks žinių, kaip pagerinti 
savo santykius su vyrais. Jei į 
sekančius klausimus galite tei
giamai atsakyti, būsite popula- 
resne ir turėsite daugiau drau
gu-

1. Ar nesupykstate, kai daly
kai nepavyksta taip gerai, kaip 
tikėjotės?

2. Ar įgyji vyro pagarbą, vie
ton jos reikalauti?

3. Ar parodai tikrą susidomė
jimą jo darbu, profesija, pašali
niais užsiėmimais ir veikla.

4. Ar moki gerai klausyti vy
ro kalbos, ją palaikydama pro
tingais klausimais, neprimesda- 
ma jam savo pažiūrų?

5. Ar bandai parodyti tikrai 
moterišką išvaizdą ir save vi
suomet gerai prižiūri?

6. Kalbėdamasi su vyru ar esi 
maloni ir sukalbama, vengdama 
užgaulingų ar pajuokiančių žo
džių jo sąskaiton?

7. Ar paprastai sekasi vyrą 
gerai nuteikti, kad jis jaustųsi,

cipic juo įauai 3vo.lmi uaiuc, , • 7

socialiniame veikime ir mokyk-' *aiP namie •

pasidrąsinti suprasdama, kad 
kiti ne visuomet jus kritikuoja, 
bet kad jiems irgi rūpi, ką jūs 
apie juos manote.

Antra, reikia išmokti visada 
būti kaip galint geriau išpuose
lėta ir patraukli, nes pirmoji 
nuomonė, kurią susidarys kiti j 
apie jūs yra labai svarbi darbe,

8.

NAUJOS KOJINES PADEDA PAVARGUSIOMS KOJOMS

savaites ar net dienas, bet tik 
kelias minutes, pradedant tuč
tuojau...— kalbėjo tikra savo 
krašto atstovė, gražuolė tamsia
plaukė studentė iš Indijos.

Indė apie Lietuvą

Indė Joy De Souza, studijuo
janti Rosary kolegijoje trečius 
metus ir tiek metų nemačiusi 
savo krašto bei namiškių, apsi
vilkusi gražiu auksais austu sa
vo krašto tautiniu rūmų - sari, 
vadovaujanti programai, šven
čiant kolegijos patronės šv. Kot
rynos dieną, surengtoje Tarp
tautinėje popietėje, apibūdino i 
lietuvių tautinį šokį kepurinę: l

—Kepurinė yra Lietuvos jau
nų žmonių viliojimo šokis. Šo-i

Moterys, kurios daug dirba namuose, pirkinėjasi mieste, lanko 
įvairių komitetų ar kitus susirinkimus, dažnai turi pervargusias ko
jas. Dabar joms yra išrastos kojinės, kurios yra labai plonutės, va
dinamos Supp-hose, kurios neduos kojoms pavargti, nors ir kažin kiek 
jos daug vaikščiotų. Supp-hose yra nemėgsta be jokios gumos. Ches- 
ter H. Roth Co., Ine., didžiausi kojinių gamintojai pasaulyje, žino
dami, kad moterys nemėgsta grubių guminių kojinių, pasitardami su 
žymiausiais gydytojais, pagamino šias peršviečiamas, bet stiprias 
nylon kojines. Klinikiniai bandymai įrodė, kad jos tinka ne tik pa
vargusioms moterims, bet ir toms, kurios turi venų išsiplėtimą.

loję.
Trečia, reikia studijuoti man- dyti, 

dagumo taisykles, kad žinotum, i 
kaip elgtis visuose atvejuose. 
Knygyne galima rasti įvairių 
mandagumo vadovėlių. Įgaunate 
didesnį savimi pasitikėjimą, jei 
žinote, kaip elgtis bet kuria 
proga.

Kitas atsimintinas dalykas 
yra tai, kad, dalyvaudamos ko
kiame nors pobūvyje, nelauktu
mėte, kad kiti prašnekintų jus 
arba nusišypsotų jums. Nebijo
kit padaryti pirmo žingsnio ir 
turėsite daugiau draugų ir bū
site populari.

Žemiau rasite laikysenos eg
zaminus, kuriuos duodavau vie-; 
nos žymiausių Chicagos modis
čių mokyklos studentėms. At
sakydamos teigiamai į šiuos 
klausimus galėsite matyti, ko
kia yra jūsų laikysena, pasiti
kėjimas savimi.

1. Ar mėgsti vadovauti gru
pių veiklai?

2. Ar jums lengva atgauti iš- 
skolintus daiktus?

3. Ar mėgsti kalbėti 
kompanijoje?

4. Ar esi pasiruošusi
kokių nepatogumų savo tikslui 
atsiekti ?

5. Ar gali padaryti įtakos į 
kitus?

6. Ar gali palaukti tinkamo 
laiko darbams atlikti?

7. Ar dirbi nustatytus darbus, 
kol juos užbaigi?

8. Ar moki kaip apsisaugoti 
nuo nemandagių asmenų?

9. Ar turi pakankamai vado
vavimo žymių kitų nuomonei 
pakeisti ?

10. Ar įvykdai savo planus, 
net sunkumams atsiradus?

11. Ar lengva kalbėtis su vy
rais?

12. Ar aktyviai padedi savo 
grupei padaryti sprendimus?

13. Įvykus klaidai, ar moki 
savo dalį kaltės pripažinti ir pri
imti?

14. Ar moki gerai apginti sa
vo pažiūras, kai joms priešina
si kiti.

Ar moki be žodžių paro- 
kad jis jums patinka?
Ar jūsų balsas malonus.9.

taip, kad gali kalbėti tyliu, vie
tai priderintu, tonu.

Joks asmuo negali teisingai 
atsakyti teigiamai į visus šiuos 
klausimus, bet jei negalite į 
daugumą jųjų atsakyti teigia
mai, dar kartą paskaitykite ir 
sužymėkite savo silpnas vietas. 
Gerai pasistenkite ir greitai tu
rėsite daug draugų ir gyveni
mas jums pasidarys turininges- 
nis ir linksmesnis. Su gyvenimu, 
taip, kaip su kitais dalykais. 
Tiek iš jo gaunam kiek į jį įde- 
dam. Jei norite būti populari, 
turite tam padirbėti. Populariš- 
kumas neatsiranda savaime. 
Darbas ir pastangos padarys 
gražesnėmis ir tikrai žavingo- 

Į mis.
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nepaprastai simpatiškoje italų 
šeimoj: vienos našlės su 25 m. 
dukterimi. Gyvena arti konser
vatorijos, Teatro Nuovo ir Sca- 

j los. Išmokusi pėsčia vaikščioti.
Mūsų solistė neapleidžia nė ita
lų kalbos. Ji ima pamokas pri
vačiai su panele Mina Mari.

• G. Broivnlee, amerikietė ra
šytoja, populari ir plačiai žino
ma Chicagoje, buvusi Skelbimų 
Moterų klubo viršininkė gavusi 
širdies priepuolį, gydymuisi ir 
pramogai pradėjo auginti savo 
darže įvairias žoles, gyduoles 
ir panašiai. Anglų kalba išleido 
knygelę apie žoles ir vaistų da
rymą. Kalbėjo ta tema per ra
diją: iš WGES stoties ir lietuvių 
Sofijos Barčus. Tiek knygoje, 
tiek per radiją minėjo ir lietu
viškas rūtą, mėtą ir pelines 
(nuo vidurių skaudėjimo). Pasi
naudodama jau mūsų J. Dauž- 
vardienės minėtais duomenimis, 

, ji įdomiai papasakojo apie rūtos 
•.! vartojimą. Ji pati pasigyrė val

ganti sumuštinį: duoną aptepa 
sūriu (cream cheese) ir apibars
to smulkiai supjaustytom rūtom. 
Anot jos, pakabinus rūtų puokš
tę prie durų — atbaidysi muses, 
ką, tur būt, nė pati J. Daužvar- 
dienė nežinanti, pasigyrė gera
širdiškai rašytoja. Ji pati turinti 
pasisodinusi daug rūtų savo 
darže.

SKRYBĖLĖ LYG PERUKAS

Mokančioms mėgsti lengva yra 
pasidaryti pačioms šią kepuraitę, 
kuri atrodo lyg perukas ir yra 
dabar madoje.

draugų

pakęsti

Motinystė ir vaiku priežiūra
pogimdyvinę medicinišką prie
žiūrą. Pavyzdžiui, per 1956 me
tus ketvirtis miliono motinų bu 
vo apžiūrėtos mediciniškų gim- 

klinikų, finansuojamų

JAV-bės turi daug specialių 
ligoninių gimdyvėms, tačiau 
daugelis Amerikos vaikų gimsta 
bendrose ligoninėse, kuriose gul 
domi įvairūs ligoniai. Šios ligo- j dyvių
ninės turi kūdikių lopšelių vie- JAV-bių Vaikų biuro fondų pa- 
netus ir atskiras gimdyvių pa- j 
latas ar atskirus vienetus taip, 
kad gimdyvės yra visai atkirtos, sies priežiūrą iš savo privačių 
nuo kitų pacientų.

JAV-bių valdžios Vaikų biu
ras per daugelį metų bendradar 
biavimo su gydytojais ir ligoni
nėmis, siekdamos nustatyti ir 
palaikyti naujagimių standartus 
ligoninėse bei sumažinti infek
cijos riziką ir apsaugoti motinų 
sveikatą.

Maždaug 95% visų gimimų 
Amerikoje 1956 metais buvo Ii- Į 
goninėse su gydytojų priežiūra. 
2.5% gavo gydytojų pagalbą už 
ligoninės ribų ir likusios gimdy
vės buvo asistuojamos pribuvė
jų ar visai be mediciniškos pa
galbos.

Per savo šeimos gydytojus ir 
i viešas klinikas daugelis būsimų 
motinų gauna priešgimdyvinę ir

galba. Mes neturime tikslių skai 
čių, kiek motinų gavo šios rū-

gydytojų, tačiau tas skaičius 
yra labai didelis.

Be to, 1956 m. daugiau kaip 
dviejų milionų priešmokyklinio 

ir j amžiaus vaikų motinos gavo 
daug patarimų iš valstybės or- 

Į ganizuojamų, su Vaikų biuro 
Į pagalba, konferencijų. Dar di
desnis skaičius, žinoma, gavo 
šios rūšies patarimus iš savo 
privačių gydytojų.

• Per mokslinius tyrimus, fi
nansuojamus viešų ir privačių 
fondų, JAV-bės mėgina dar su
mažinti motinų ir vaikų mirtin
gumo lygį, nustatant tikslias 
mirties priežastis nėštumo me
tu ar per pirmą kūdikio gyve
nimo mėnesį ir nukreipiant 
šiuos tyrimus ir mirties priešas 
tims išvengti. C. C.
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