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LIETUVIŲ KRYŽIAI

Jų kilmės aiškinimai ir trūkumai
- ANTANAS KCKŠTELR, Chicago, III.

Nė viena lietuvių liaudies me 
no šaka neiššaukė tiek priešta
raujančių aiškinimų kaip kry
žiai. Jie domino kiekvieną di
desnį ar mažesnį liaudies meno 
tyrinėtoją bei mėgėją savo gau 
sumu, formų įvairumu ir puošy 
biniais elementais. Kiekvienas 
jų matė kitus aspektus ir kitus 
aiškinimo kelius. Ypač lietuviš
kųjų kryžių kilmės 'klausimas 
tapo jautrus reikalas, susida
rius net kelioms nuomonėms ir 
keliems metodams.

Pagrindinis reikalav imas 
kiekvienam panašaus klausimo 
tyrinėtojui — gerai pažinti pa
siimtą objektą etnografine ir 
etnologine prasme, būti gerai 
susipažinusiam su bendra kul
tūrine plėtra nuo priešistorinių 
laikų iki pastarųjų laikų ir su
gebėti, retrospektyviniai žiū
rint, gretinti dažnai tik rudi
mentus su ryškiomis formomis, 
užtinkamomis kitur. Be to, svar 
bu išlikti objektyviam sprendi
mų atveju.

Ankstybesnieji tyrinėtojai

Turint galvoje kas pasakyta, 
negalima tvirtinti, kad rašiusie 
ji apie lietuvių kryžius būtų ė- 
mę dėmesin visus tuos reikalavi 
mus. Netgi nebuvo pasistengta 
į pačius kryžius labiau įsigilin
ti. Pvz. V. šukevičius (1903 
m.), pamatęs tik dalį Vilniaus 
krašto kryžių, gretino juose ma 
tytus ornamentus su priešisto
rinės keramikos ornamentais. 
Vienur ir kitur jieškojo gimi
nystės. Kryžių kilmės klausimo 
nelietė ir jokių prielaidų tuo 
klausimu nesiūlė. Jo studijos 
dvasia kalba už tai, kad lietu
vių kryžiai kilo iš senojo lietu
vių tikėjimo.

M. Brenšteinas (1906 m.) ra
šė studiją apie lietuvių kryžius, 
daugumoje matytus Žemaitijo
je. Jo visas teorijos dėstymas 
buvo paremtas stabmeldybės 
papročiu statyti stabus. Nuo 
stabų statymo jis vedė lietuvių 
paprotį statyti kryžius.

Dr. J. Basanavičius (1912 
m.) savo studijoj “Lietuvių kry 
žiai archeologijos šviesoje” aiš
kina kryžių kilmę nekrokulto 
šviesoje. Anot jo, lietuvių tau
tos tikėjimas į žmogaus vėlės 
nemirtingumą vertė statyti ant 
kapinius stulpus gale mirusiojo 
kojų, kad vėlei už jo užsikabi
nus būtų lengviau atsikelti. Vi
są savo teoriją dėsto remdama
sis archeologiniais daviniais ir 
panašiais reiškiniais kitose tau
tose (net Mažojoje Azijoje). 
Dr. J. Basanavičiui kryžiai tiek 
buvo žinomi, kiek jų piešinių bu 
vo padaręs dail. A. Jaroševi
čius iš Vilniaus ir Trakų apy
linkių.

P. Galaunė, paveiktas M. 
Brenšteino ir dr. J. Basanavi
čiaus stabmeldybės ir nekrokul 
to teorijų, lietuvių kryžius kil
dina irgi iš stabmeldybės. Ma
tyti, mūsų istoriko Narbuto (pa 
rašiusio Lietuvos istoriją len
kų kalba) gražiai ir gabiai ap
rašytoji stabmeldiškoji Lietuva 
žavėjo ne tik lenkus, bet ir sa
vuosius. Ir jie norėjo iškelti Lie 
tuvos senosios kultūros garbę.

Deja, šiandien nė vienas mū
sų istorikas nesutiko, kad Lie
tuva buvo stabmeldiška. Jie vi
si yra vienos ir tos pačios nuo
monės — senovės Lietuva buvo 
pagoniška. Taigi, negalėjo būti 
nei stabų, nei tiems stabams 
šventyklų, o tuo pačiu — negali 
būti teorijų, kildinančių lietuvių 
kryžius iš papročių, kurių ne
buvo. Mums nėra reikalo kelti 
Lietuvos senosios kultūros gar
bę išsvajotais mitais, kai turim

pakankamai dokumentinės me
džiagos.

Nepatikimi liudininkai

Visi augščiau paminėtieji a u 
toriai, paklydę išeities taške, 
klaidžiojo iki galo. Savo išve
džiojimams sustiprinti jieškojo 
primityviškiausios formos, iš 
kurios galėtų vesti plėtojimąsi 
lietuviškojo kryžiaus, įgijusio 
krikščionišką pavidalą. Dr. J. 
Basanavičius ir P. Galaunė vis
ko pagrindan padėjo stulpą. Pa i 
starasis, nerasdamas reikiamos . 
formos stulpų Lietuvoje, pa
grindan padėjo tolimosios Ru
sijos ir Suomijos stulpų pavyz
džius. Juos į giminystę suvedė 
su vieninteliu dail. K. Šimonio 
piešiniu iš Traupio kapų, kuria
me stulpas baigiasi kryželiu.

Čia pat noriu pažymėti, kad
K. Šimonio piešiniais ir B. Bu- 
račo etnografinėmis fotografi
jomis daugeliu atvejų negalima 
tikėti, nes abu etnografinės me
džiagos rinkėjai mėgo "padir
binėti” originalumo vardu. Ne 
kartą man pačiam teko jų pri
statomą medžiagą (M. K. čiur 
lionio galerijai, o vėliau V. D. 
Kultūros muzėjui) atmesti, kai-

į po falsifikatą.
Jeigu sutiksim, kad K. Šimo

nio piešinys yra tikslus, tai jis 
negali būti pagrindu P. Galau
nės teorijai. Teko matyti daug 
stulpų Lietuvos kapuose, kai 
kryžiaus stogelis ar kryžma, 
jiems nupuvus, nukrnta (toks 

I kryžių nykimas yra nemalonus,
1 bet jis padeda tyrinėtojui kry
žius ir visą jų konstrukciją pa
žinti iš arčiau). Pastarasis pie
šinys, tiksliau, stulpas, savo for 
ma rodo, kad viršutinėje daly
je būta stogelio (žiūr. P. Ga
launė, Lietuvių Liaudies Menas,
L. U. Humanitarinių Mokslų 
fakulteto leidinys, Kaunas, 
1930, 56 pieš.). Jeigu P. Galau
nė kryžių klausimui analizuoti 
medžiagą būtų sėmęs iš kryžių 
originalų, o ne iš jų fotografi
jų, esu tikras, jog nebūtų ra
šęs tos kryžių kilmės teorijos, 
kurią jis dėstė savo knygoje. 
Rimtam darbui kabinetinių stu 
dijų neužtenka. Reikia studijuo
ti originalus natūralinėje aplin
koje — tarp žmonių, kurie juos 
daro bei jų dvasia gyvena. Prieš 
save turėdamas tik fotografi
jas, P. Galaunė jieškojo kryžių 
formos plėtojimosi, kad galėtų , 
sudaryti vadinamą tipizaciją. į 
Pirfnoje vietoje pastatė “stoga
stulpius” ir “koplytstulpius”, o ! 
antroje vietoje — kryžius, pa
gal jį — vėliausią krikščioniš
ką formą.

Čia pat noriu pažymėti, kad 
mūsų liaudis nežinojo ir visiš
kai nevartojo “stogastulpio” ar 
“koplytstulpio” termino. Ji tu
rėjo tik kryžius ir koplytėles.

Kryžių tipai

Didžiausias netikslumas, kurį 
padarė P. Galaunė sudarinėda
mas savąją kryžių (stogastul
pių ir koplytstulpių) tipizaciją, 
buvo tas, kad jis suplakė visos 
Lietuvos kryžius į vieną krūvą, 
o iš jos dėstė tipus. Jam 1937 
m. rašiau, o ir “Mūsų Vilniaus” 
buvo. išleista knygelė apie lietu
vių kryžių formas ir jų išsiplė
timą sritimis ir net apskritimis. 
Trumpai nusakant, — kokie kry 
žiai buvo statomi Augštaitijo- 
je, tokie nebuvo pakartoti Že
maitijoje, Dzūkijoje ar Suvalki
joje. Ir atvirkščiai. Tas nusaky
mas liečia visas Lietuvos sritis. 
Tas skirtingumas buvo ir dabar 
yra gyvenamuose namuose, au
diniuose, medžio dirbiniuose, ly
giai kaip jis yra kalboje, cha-

Vitalija Bogutaitė

R E Q U I E M
Jūs už mane meldžiatės,
Sunkiai dejuodamos
Žvakės linguoju — meldžiasi už mane 
Paskutinę valandą.
Neverkitv, man 
Ncbešalta.
Snaigės, žemė, saulė 
Susilieja į didžiulį kalną 
Ir sukasi —
Jau negaliu atskirti 
Saulės, žemės nei vandens.
Tik girdžiu ritmingai 
Spragsint žvakes,
Motinos ašaras 
Ir tavo maldas.
Jūs už mane meldžiatės —
Girdžiu.

LIETUS.

Krinta prinokęs lietus
Į mano sausą žemę
Ir girdo ištroškusias velėnas,
Kurias lankau.
Kaip paskutinį rūbą 
Žemiškos kelionės.

Jomis pridengsiu 
Savo šaltą galvą,
Užklosiu akis poilsiui —

Mano velėnos
Geria prinokusį lietą
Atsisveikinant.

rakteryje, papročiuose ir t. t. 
Iš to aišku, kad negalima plak
ti į krūvą tai, kas yra skirtinga. 
Bendro yra tame tik tiek, kiek 
jį apsprendžia vienas ir tas pats 
tikslas bei paskirtis. Pvz. gyve
namas namas turį vieną visiems 
bendrą tikslą — pastogę ir ši
lumą; gi jo planavimas, staty
mo būdas ir puošimas priklau
so nuo žmonių vidinio pasaulio. 
Taip yra ir su kryžiais. Užtat 
mes galime suprasti, dėl ko lie
tuviški kryžiai tiek įvairūs savo 
forma, konstrukcija ir puošimu.

Viso to akivaizdoje negalima 
dėti kryžių tipizacijos pagrin
dan konstruktyvinių ar puošy- 
binių elementų; negalima vesti 
vienos tiesiosios per žemaitiš
kus, dzūkiškus ir augštaitiškus 
kryžius, jieškant jų evoliucijos. 
P. Galaunė tai padarė, nepaė
męs į galvą ypatybių, apie ku
rias tik ką kalbėjome.

Baigdamas kalbėti apie dirb
tinai vestas lietuvių kryžių tipi 
zacijas, noriu pabrėžti, kad vi
si mano suminėtieji — V. šu
kevičius, M. Brenšteinas, dr. J. 
Basanavičius ir P. Galaunė — 
klydo aiškindami lietuviškų kry 
žiu kilmę. Klydo, paklydę išei
ties taške.

Panašių paklydimų, tik kita
me aspekte, buvo ir vėlyves- 
niais laikais. Tikiu, jog visus 
minėti ir, daugiau ar mažiau pa
našumus kartoti nebūtų tikslu.

M. Gimbutienės kryptis

Kiek kitokį aspektą mums pa 
tiekia Marija Gimbutienė. Ji, 
kaip priešistorinių laikų tyrinė
toja, į mūsų kryžius žiūri per 
priešistorinių laikų kultūros lie
kanas. Jas gretina su dabarti
nės mūsų liaudies medžiaginės 
ir dvasinės kultūros palikimu. 
Kadangi priešistorinės medžia
gos palyginamasis metodas yra 
gan ribotas ir galimas tik prie

laidų sąvokoje, tai kalbėti apie 
senąją lietuvių religiją nėra 
taip lengvas darbas. O iš to sun 
kėja ir lietuvių kryčių kildina
mas ar giminingumų jieškoji- 
mas su senąja lietuvių religija.

Savo metodui ir teorijai pa
remti ima ornamentus ir net to
kius svetimus ir nežinomus mū 
sų liaudžiai elementus, kaip 
“Lebensbaum” (gyvenimo me
dis) ir “Maibaum” (gegužės 
medis). Jos žodžiais, “Pats me
dinis stulpas su stogeliu, ar 
dviem, trim stogeliais, yra glau 
džiai susijęs su švento arba “gy 
vybės medžio” (“life tree”, “Le
bensbaum”) pavidalu, prieš
krikščioniškoje religijoje turėju
siu itin svarbų vaidmenį”.
Negalima plėsti germaniškosios 

kultūros sferų, kur jų nėra
Kraštai, kuriuose “Lebens

baum” svarbų vaidmenį vaidi
no prieškrikščioniškoje religi
joje, neprarado jo iki pastarų
jų laikų, daugiausiai tapypos 
pavidale. Jį gali rasti daugiau
siai germanų bei skandinavų 
kraštuose. O Lietuva, kaip ži
nomas kietas tradicijų kraštas 

j (ypač Žemaitija), šio elemento 
Į ar simboliško pagarbumo jau 
niekad nebūtų išsižadėjusi. Prie 
šingai, lietuvių liaudyje mes ne
užtinkame “gyvybės medžio” 
rudimentų nei išreikšta forma, 
nei ištariant lūpomis. Be jokio 
reikalo Marija Gimbutienė ilius 
travo savo straipsnį “Lietuvių 
liaudies meno simbolių kilmės 
klausimu” (Aidai”, 1955 ,m., nr. 
8) Užnemunės kraičio skrynių 
piešiniais, kur vyrauja lelijos 
(tulpės). Ji lelijose įžiūrėjo “gy 
vybės medžius”. Tai yra labai 
didelė etnografinė ir etnologinė 
klaida. Aš pasakyčiau — klai
dinimas tyrinėtojų, ne savų, bet 
svetimtaučių. Negalima mūsų 
liaudžiai kergti to, ko ji neturi 
ir nežino, ir negalima padėti 
plėsti germaniškosios kultūros

Kryžių kalnas
Nauja nuotrauka, gauta iš Lietuvos

įtakų sferas ten, kur jų nėra. 
Taip pat, lelija arba tulpė yra 
skolintas motyvas. Jokiu būdu 
nėra skolinta ar pasisavinta 
simbolinė “Lebensbaum” pras
mė. Ir turiu pabrėžti, kad leli
jos motyvas pateko j Suvalkiją 
tik 19 šimtm. Jis tik ten ir pli
to. Jis plito skyrių tapyboje, lan 
ginių gražinime ir moteriškų 
prijuosčių puošime. Šiandien 
mes visi žinom gražiąsias ka- 
šytines suvalkiečių prijuostes; 
o jos tik tam kraštui ir tipin
gos. Keista, kad tokį jauną sko
linį, kaip motyvo naujadarą, M. 
Gimbutienė įvilko į mums sve
timos dvasios rūbą.

Matote, palyginamųjų aliuzi
jų labai lengva pasigauti, bet 
labai sunku jas įprasminti, įti
kinti arba paversti priimtino
mis. Čia noriu priminti didelio 
garso etnologą iš Švedijos, prof. 
Erixon (jo studentais buvo K. 
Mekas, J. Lingis, dabar esąs 
Švedijoje, ir aš pats), kuris bu
vo Lietuvoje ir matė daug lie
tuviškų kryžių. Jis nerado jo
kios giminystės ar kokio nors 
ryšio tarp mūsų kryžių su vie
nu, dviem ar trimis stogeliais ir 
“Lebensbaum”. Gi M. Gimbu
tienė rado, kad “yra glaudžiai 
susijęs su švento arba “gyvy-i 
bės medžio” pavidalu...”

Pastarosios teigimas yra ne
tikslus, lygiai kaip būtų netiks
lus tvirtinimas apie svastikos 
(ugnies ženklo) esimą mūsų 
liaudies ornamentikoje ar sim
bolikoje. Jis yra visuotinis reiš
kinys germanų tautų liaudies 
kūryboje. O kur nėra visuotinu
mo, o tik labai reta pripuolamy- 
bė, mes privalome mokėti iš
jungti iš būdingų, įsišaknijusių, 
su tauta suaugusių simbolinių 
ar puošybinių elementų. Pvz. 
lietuvių liaudies kūryboje ran
dame dramblio, kupranugario, 
liūto ir pn. gyvių formas. Bet, 
jų mes nelaikom visuotinėmis 
ir būdingomis lietuvių liaudies 
kūrybinėje sąrangoje. Čia yra 
pripuolamybė, atnešta keliau
jančių svetimtaučių arba pačių 
lietuvių, grįžusių iš svetur.

Mes negalėtume M. Gimbu
tienės lūpomis skustis, kad 
“Mes, krikščionys, dažnai pra
randame objektyvumą kalbėda
mi apie “pagonybę” ir jos ele
mentus (Aidai, 1955, nr. 8), jei
gu būtų išvengta mokslinio dirb 
tinumo ir dirbtinio vienokio ar 
kitokio panašumo jieškojimo”.

Juk ir apie kryžius rašiusie
ji ir rašantieji nėra objektyvūs 
tyrinėjimo metode. Kiekvienoje 
to klausimo studijoje jauste jau 
čiamas .noras lietuvių kryžiams 
suteikti stabmeldišką ar pago
nišką atspalvį. Sugalvojami “sto 
gastulpiai”, “koplytstulpiai”, 
“simboliški panašumai” senajam 
lietuvių tikėjimui, einama į Ru
sijos gilumą, į Mažąją Aziją, jieš j 
koma pagalbos priešistorinėse 
liekanose ir pvz., o tuo tarpu 
visiškai pamirštamas paties lie
tuvių kryžiaus studijavimas, a- 
nalizavimas, lyginimas su Len-, 
kijos, Vokietijos, Austrijos, Če-1 
koslovakijos ir kitų krikščionis- į 
kųjų Vakarų Europos tautų kry 
žiais, kurie turi be galo daug 
bendro ir duoda daug atsakymų 
į neaiškumus.

Ornamentai

Tyrinėtojų buvo daroma di
delė klaida, lietuvių kryžiaus 
kilmės klausimą sprendžiant, 
ornamentiniam pradui sutei
kiant dominuojantį vaidmenį. 
Mes visi puikiai žinom, kad vi
sa eilė ornamentų, ypač geomet- į 
rinių, siekia gilios senovės. Jie, į 
esmėje nesikeisdami, tik tech
nišku atlikimu tobulėdami, pa
siekė mūsų laikus. Bet panašių 
geometrinių raštų mes randam 
ne tik Europos tautose, bet A- j 
zijos, Afrikos, Amerikos ir Aust 
ralijos čiabuvių mene. Taigi, y- 
ra momentų, kada tautos visiš
kai nepriklausomai ir be sąly
čio su kitomis tautomis kuria tą 
patį. Ir ta kūryba, kaip pagrin-| 
dinė raštų ar puošybinių elemen 

(Nukelta į 2 psl.)

Kultūrine kronika
• Įdomūs radiniai jotvingių 

žemėje. Lenkijos teritorijoje 
yra dalis jotvingių-sūduvių ir 
kitų lietuvių bei prūsų kadaise 
gyventų plotų. Lenkai archeo
logai paskutiniu laiku ėmė kruo 
pščiai tyrinėti iki šiol dar mažai 
kasinėtus tų sričių piliakalnius, 
ypač atkreiptas dėmesys į Su- 
valkų-Augustavo apylinkes. Jdo 
mių davinių atskleidė 1956 m. 
piliakalnių tyrinėjimai Suvalkų 
apylinkėse, vietovėje, vadina
moje Šveicarija. Čia buvo ištir
tas vienas iš stambiausių iki 
šiol baltų gyventuose plotuose, 
kasinėtų piliakalnių.

Piliakalnio vidury, po sukrau 
tais akmenimis, rastas senyvo 
amžiaus vyro kapas. Kapo duo
bės gale prie mirusiojo galvos 
rasti du jietgaliai, sidabru ir žal 
variu papuoštos kamanos, a- 
vims kirpti žirklės. Drabužis 
ant krūtinės buvo susegtas 
dviem segėmis. Prie kairiojo šo
no padėtas kalavijas makštyje, 
kuri papuošta žalvariu, gyvulių 
figūrėlėmis, auksinėmis plokš
telėmis. Skydo išliko tik geleži
niai apkaustai. Prie kojų rasti 
pentinai, dar vienų kamanų ir 
balno liekanos. Viso kape rasta, 
apie 160 įvairių daiktų. Iš ra
dinių nustatoma kapą esant iš 
IV amžiaus Tai yra turtingiau
sias iki šiol baltų gyventuose 
plotuose* rastas IV amžiaus ka
pas. Prileidžiama jog čia yra 
palaidotas koks jotvingių gen
ties vadas.

• Antanas Gustaitis, rašyto
jas humoristas, kovo mėn. 12 
d. sulaukia 50 m. amžiaus su
kaktį. Yra gimęs 1907 m. kovo 
mėn. 12 d. Gustaičių km.. Kvie- 
tiškio vaisė., Marijampolės ap. 
Baigęs Marijampolės Mokytojų 
seminariją metus mokytojavo, 
o paskali tęsė tudijas Vyt. Di- 
džojo universitete Kaune, im
damas kursą lietuvių literatūros, 
germanistikos, pedagogikos, tai 
pgi studijavo teatro meną ir dra 
maturgiją, dalyvaudamas B. 
Sruogos seminare. Kurį laiką 
mokytojavęs Augštadvario vid. 
mokykloj, 1936-1939 buvo Klai
pėdos radiofono, o 1939-1940 m. 
Vilniaus radiofono vadovas; 
1940-1941 m. Vilniaus Vist. Dra 
mos teatro direktorius, vėliau 
—Kauno radiofono redaktorius. 
Dabar gyvena Bostone. Yra vie 
nas pirmųjų lietuvių, kūrusių ra 
dijo dramaturgiją. Jo komedi ja 
slogučiai buvo statoma Klaipė
dos teatre. Gražaus pasisekimo 
susilaukė neseniai Gabijos iš
leistas jo humoristinės poezijos 
rinkinys — Anapus teisybės. 
Naudodamas sklandžią, klasiki
nę formą, kurdamas muzikaliai, 
stebindamas skaitytoją ryškiais 
kontrastais, taiklia satyra, ak
tualia tematika, Gustaitis yra 
susilaukęs nemažo popularumo, 
ypač, kad daugelis jį arčiau yra 
pažinę besilankant su humoris
tine programa po lietuvių kolo
nijas.

• Rašytojas Petras Babickas 
(Brazilija), dail. Vytautaa Jo
nynas, dr. Petras Mačiulis, Vil
ko pirm. Jonas Matulionis, prof. 
dr. Juozas Meškauskas, br|g. 
generolas Stasys Raštikis, Co- 
liunhia universitete dėstąs dr. 
A. sešplaiikis ir jaunimo litera
tūros premiją laimėjęs Br. Zu
meris (Australija), atsiuntė sa
vo straipsnius knygai “Mano 
pasaulėžiūra”. Kitų užprašytųjų 
straipsniai taipgi laukiami. Dm 
geliui pageidaujant pratęsiamas 
medžiagos įteikimo terminas iki 
birželio mėn. I d. Siųsti knygos 
redaktoriui dr. Juozui Pruns- 
kiui.

• Juozas Grušas, kurio nau
jausią kūrinį “Herkų Mantą" 
stato Kauno Muzikinis dramos 
teatras, numatęs rašyti pjesę 
pie Kauno hidroelektrinės sto
ties statytojus. J. Ks.

• Rašytojai J. Simonaitytei 
60 metų. Sausio 23 d. rašytojai 
Jievai Simonaitytei, gyvenančiai 
Lietuvoje, suėjo 60 metų am
žiaus. Ta proga TSRS Augščiau 
siosios tarybos prezidiumas, pa
žymėdamas “jos nuopelnus vys
tant tarybinę literatūrą”, apdo
vanojo “Darbo Raudonosios Vė
liavos ordinu”. Į lietuvių litera
tūrą ji įžengė su “Augštųjų Ši
monių likimu”; vėliau sekė “Be 
tėvo”. “Vilius Karalius”, o 
1993 m. — “Pikčiurnienė”. Sa
vo sukakties proga rašyt. J. Si
monaitytė pažymėjo:

“Noriu parašyti štai ką: ra
šytojas — bent mano supratimu
— nėra savo galvosenos vieš
pats. Tu atsisėdi ir manai pa
rašyti tai, kas tavo galvoj jau 
seniai sukinėjasi, tik bereikia
— juoda ant balto — padėti 
ant popieriaus. Ir štai, tu rašai. 
Bet staiga tu turi skubėti. Tau 
iš plunksnos greičiau nei raša
las plaukia visai kas kita, visiš
kai kitos mintys, — ar tai dar 
galima mintimis pavadinti, aš 
nežinau. Atrodo, kad tau kaž
kas diktuoja, ne. kad kažkas ta
vo ranką valdo, ir tu privalai 
tik šitaip rašyti, o ne kitaip. 
Ir tu visiškai esi jau užmiršęs, | 
kas tavo suplanuota, kas tavoi 
buvo taip dailiai į atskirus skirs
nius sudėliota — prieš minutę, į 
prieš valandą... Ir dar kitaip 
yra; bent man atrodo, kad aš 
dabar, rašydama, jau kartą esu 
pergyvenusi, gal prieš šimtą, j 
gal prieš keletą šimtų metų. Ir,; 
nepaisydama, ar tai buvo gera, 
ar liūdna, aš rašydama ir džiau 
giuos, ir verkiu...” (“O jeigu 
taip parašiau, tai taip ir bus bu
vę”: “Literatūra ir menas”, 
1957 m., 4 nr.).

Pažymėtina, kad J. 'Simonai- : 
tytė nėjo jokių mokslų, kad dau 
giausia žinių įgijo skaitydama 
įvarias knygas arba kalendo
rius ir kad pirmąją “giesmę” pa 
rašė būdama 11 metų amžiaus.

• Sonė Tomarienė, pažįstama 
skaitytojams iš poezijos ir be
letristikos periodikoje, o taip gi 
iš kūrinių poroje antologijų, gra 
žiai pasirodė su pasakų knyga 
“Saulės vestuvės”. Šiame 126 
pusi. veikale autorė vykusiai re
prezentuojąs! ir kaip vaikams 
eilėraščių kūrėja, ir kaip vaizdi 
pasakotoja-beletristė. Ne visos 
pasakos originalios, daugelio 
siužetai imti iš mūsų liaudies 
pasakų, ką jau yra plačiai pa
naudojęs Juozas Švaistas, tačiau 
ir čia S. Tomarienė įneša savo 
kūrybingumo vaizdžia pasakoji
mo forma ir vykusiu praplėtimu.

Knyga padalinta į du skyrių: 
1) Gamtos vaikai ir 2) Dangaus 
svečiai, Pirmojo skyriaus tema
tika — vaikų pamėgtas gamtos 
pasaulis: katinėlis ir pelytės, pu ( 
pos nuotykiai, lengvatikis straz
das ir klastinga lapė. vilkas ap
gavikas, zuikio lūpos, pikta ož
kelė.

Antroje dalyje — Dangaus 
svečiai — kaikurie dalykai ar
tėja prie legendų; tai pasakos 
apie Kristų ir apaštalus žemėje, 
suminima Dievo Motina, apra
šomos geraširdės Saulytės pado 
vanotos kasos ir smalsuolio gan 
dro vargai nepaklausius Dievo 
ir žvelgus į jam patikėtą maišą 
su ropuonimis; voras ir skruz
dės, varlių karalius, saulės ves
tuvės — užbaigia antrąją dalį. 
Pasakų autorė stipriai jautė ir 
auklėjamąjį momentą.

Knygos pilnumą ir puošnumą 
gražiai pakelia Vlados Stančikai 
tės turtingos iliustracijos, kurių 
čia gana gausu.

• Pulk. O. Urbonas rašo apie 
Žalgirio kautynes 1410 m. Šiuo 
reikalu švedų archyvuose jisai 
surado naujų dokumentų ir ži
nių apie šias kautynes ir šį lak 
kiotarpį* Dokumentai surašyti 
lotynų kalba.
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LIETUVIŲ KRYŽIAI
(Atkelta iš 1 p si.)

tų plėtojime, tęsiasi tūkstan
čius metų.

Ir jeigu lietuvių liaudis puo
selėjo ornamentus, atkilusius iš 
priešistorinių laikų, tai yra na
tūralus ir nusistebėjimo neke- 
liąs reiškinys. Tų pačių (gal 
techniškai ištobulintų) ornamen 
tų naudojimas tęsis tol, kol bus 
gyva lietuvių tauta. Dalis tų 
puošybinių elementų (dažnai la
bai sustilizuotų) buvo nukelta 
j kryžius, j trobesių puošimą, j 
baldų bei rakandų gražinimą. 
Taigi, lietauvių kryžių puošybi- 
niams elementams negalima teik 
ti išimtinės prasmės. Gi didelė 
dalis puošybinių elementų atsi
rado žymiai vėliau, kurie nieko 
bendro neturi su mūsų priešisto 
re. Tas paaiškės kiek vėliau. 

Laidojimo papročiai

Papročiams bei tradicijoms 
įsigalėti turi būti koks nors aks
tinas ar prasmę turjs tikslas, 
stumiąs tą patį veiksmą karto
ti, tą patj dalyką atkurti. Pri
gijęs ir papročiu virtęs reiški
nys eina karta iš kartos.

Kaip gi yra su tariamai se
novėje buvusiu papročiu staty
ti antkapinius stulpus, kurie 
vėliau išvirtę į krikščioniškuo
sius kryžius? Kadangi tai yra 
tik prielaida, spėjimas, todėl 
mes tvrim jieškoti atspirties taš 
ko papročiuose. Jam aiškinti ga 
Ii būti tik vienos rūšies — laidb- 
jimo paprotys. Priešistoriniai 
duomenys rodo, kad Lietuvos 
teritorijoje įvairiais laikais bū
ta labai įvairaus laidojimo bū-( 
do: deginimo, kapo apdėjimo 
akmenų krūsnimis, akmenų vai
niku, pilkapio pilimu ir t. t. Reiš 
kia, nebuvo vienalyčio, tradici
nio laidojimo papročio. Čia, ti
kiu, ir M. Gimbutienė sutiks, 
kad tokiuose laidojimo požy
miuose negalėjo būti papročio 
statyti antkapinius stulpus. 

Kryžius Lietuvoje

kryžius statyti. Turim taepo- 
Į miršti, kad tai buvo renesanso Į 

visai artimi Tauragės ir vak. Į kuriame menas buvo pa
Raseinių aps. plitusiems vieno, s’ekęs žydėjimo apopėją. Ji! 
dviejų ar trijų kryžmų (vadina- toks buvo ne tik pasaulietiška-

Puošybiniai simboliai kinio stiliaus konstruktyvinės ly.
_ , . tys ir barokiniai ornarrientai at-

__ ________ ______ ______ P*b‘r da oraunentų ir puo-lltUo į kry>ius „ bainvfly D>u.
siekęs žydėjimo apopėją. Jis I “žirnių elementų bei simbolių. | ge|yj(, koplytėlių mes matome 

'Apie geometrinius ornamentus medinių bažnyčių kopijl8. 
jau buvau užsiminęs, kad jie Uaud|es ta vha ir sklllptūra 
tūkstančiais metų esmėje nesi- Ralbant apJe krvJius n<?gali. 
keisdami, tik įgaudami kitokj m& pamiršti ,ietuvių ,iaudies ta 
apipavidalinimą ir pritaikymą! bog skulptūros ir raižinių 
prie naujai atsirandančių daik
tų, pasiekė mūsų laikus. Visai

Tyrinėjimai ir objektyvumas mo su krikščioniškai 
Baigdamas šias pastabas no-ižiais randamais Y ikaru • 

riu pasakyti, kad visi iki šioLpos kraštuose; nėra išs’.ap ;iv 
rašiusieji studijąs apie lietuvių j pačių lietuvių kry ių 1 i 
kryžius* nėra gilinęsi j pačius kry

me, bet ir bažnytiniame mene. 
Tuo pačiu, vispusiškai imant, 
ikonografija buvo skrupulingai 
saugojama. Įsivaizduokime mū
sų liaudies tašytą kryžių ir pri
mityviškai išskaptuotą Nukry
žiuotojo figūrą. Tų laikų tobu
lume jie turėjo atrodyti permen 
ki. Antra vertus, priklausė ir

mi karaviko kryžiais) kryžiams.
Kaip pirmuose, taip ir antruo
se kryžiuose svarbiausioje kry
žiaus dalyje ir visada jo fasado 
pusėje yra Nukryžiuotojo at
vaizdas .Turiu pabrėžti, kad kry 
žmos nėra dingusios net ir sto
geliams juos paslėpus. Taigi, 
vaizdas. Turiu pabrėžti, kad kry 
žiaus bruožas nėra dingęs. Ir sis 
kryžiaus tipas jokiu būdu nega ,
Ii būti krikštijamas “stogastul- • Sa^v°It kad anieji vyskupai 

draustų ir šių dienų lietuviškus 
kryžius statyti. O ką mes galė
tume pasakyti apie daugelio šių 
dienų kvalifikuotų dailininkų re 
Ilginio turinio paveikslus ir skul 
ptūras, žiūrint anų dienų aki
mis? Tikriausiai ne tik nepriim- 
tume į bažnyčias, bet uždraus
tume laikyti dūminės pirkios 
kampe (tais laikais lietuviai gy
veno dūminėse pirkiose).

žius ir epochą, kurioje jip atsi
rado bei plito; nėra darę lygini-

piu
Kodėl kryžma mažėjo

klausimo. Šiame reikale jie la
bai daug padeda. Būdinga, kad

kitą aspektą turi su kryžiais n- vįena paminėtų meno sričių 
atsiradę puošybiniai elementai turJ žanrinio (žmoga us gyve-
ir krikščioniški simboliai. Jie nimo) vaizdavimo. Vienur tik
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, nuo skrupulingumo vyskupo. Jokio ryžio neturi su miisų priež švenlieji bcl jų gyvenimas ir 
, draudžiusio statyti kryžius. Rei ls .

Pirmoje vietoje reikia minėti
puošybinė tapyba. Tuo tarpu 
kraštai, kuriuose iš seno gyvas

geležines kryžių viršūnes, ku- .<Lebensbaurn„ ar "Maibaum”

Kryžiaus kryžmai tapti nepa
stebimai buv0 pariežasčių. Tos 
priežastys bendros visai Lietu
vai. Viena jų — tai klimatinės 
sąlygos, pergreit naikinusios 
kryžmą ir Nukryžiuotojo atvaiz 
dą; antra — pastangos surasti 
vietos šventųjų atvaizdams.

Tų aplinkybių dėka kryžma 
pamažu mažėjo, o stogelis didė
jo, kol pagaliau pastarasis už
dengė visą kryžmą.

Kryžmos nėra, tuo pačiu ir 
Nukryžiuotojo, tik tuose kry
žiuose, kur dedamos šventųjų- 
globėjų statulėlės, kaip: šv. Flo 
rijono (saugotojo nuo gaisro), 
šv. Izidoriaus (žemdirbių, ūkio 
globėjo), šv. Roko (neturtingų
jų, ligonių globėjo) ir pn. arba 
patronų.

Įrankių įtaka
Šiandien keistai skamba P. 

Galaunės teigimas, kad pirminis 
lietuvių kryžius buvo keturkam 
pis stulpas su iš visų pusių iš
skaptuota skyle šventojo statu
lai įstatyti. Anot jo, “Tik me
džiui pabrangus pradėjo statyti 
konstruktyvines koplytėles”. Čia 
reikalas liečia ne medį, 0 įran
kius. Juk toks prastas įrankis, 
kaip skersinis pjūklas, į Lietu
vą atkeliavo tik 1, šmt. pirmo
joje pusėje. O sudėtingesnių ge
ležinių įrankių lietuvių liaudis 
ilgiau neturėjo. XIX šimtmetis

Kiek galima susekti, lietuvių 
kryžių statymo draudimas liau
davosi didelių nelaimių metu, 
pvz. maro metais ar po to. Y- 
pač po 1710 metų baisios maro 
epidemijos kryžių statymas bu
vo gausus. Nuo to laiko žemai
čiuose paplito karaviko (arba 
maro) kryžiai. Paskutinis spon
taniškas kryžių statymas Lietu 
voje buvo XIX šmt. Muravjovo 
siautėjimo laikais.

Kryžių kalnas

Paskutinį sakinį rašydamas,

riose kryžių tyrinėtojai įžiūrėjo 
didžiausias pagoniškumo lieka
nas arba senojo tikėjimo pėdsa
kus. Gaila, kad nė vienas tų 
tyrinėtojų nesikreipė į mūsų kai 
mo žmones, kad paaiškintų, ką 
tos kryžių viršūnės reiškia. Bū
tų gavę aiškų ir trumpą atsa
kymą — tai monstrancijos, to
kios pat, kaip bažnyčiose, su
teikiant tikintiems palaiminimą. 
Spinduliuojanti monstrancija 
simbolizuoja Kristaus mistiško
jo kūno šviesą tikintiesiems. Tai 
ikonografiškai atitinkąs krikš
čionybės simbolis, perkeltas ir 
į lietuvių kryžius. Šį simbolį ma
tome ne tik kryžiaus viršuje, 
bet ir paties kryžmiškojo kry
žiaus fone. Tas ypač būdinga 
rytų Lietuvos kryžiams, kurių 
kryžmos kompozicijoje randa
me ištisus altorius su žvakėmis, 
vazonais (gėlėmis), angelais ir 
virš altoriaus iškelta monstran 
ei ja (tuo klausimu palygink ma

galiu būti suklydęs, nes gautos no pieštas iliustracijas P. Ga- 
vėlyviausios žinios iš Lietuvos' launės knygai “Lietuvių liau- 
rodo, kad kryžių statymas yra dies menas”, pieš. 128, XXVI

Kryžiaus forma į Lietuvą atė- yra perdėm medžio kultūros 
jo su krikščionybės atėjimu, j šimtmetis: lentos kirviu tašytos, 
Kryžius, kaip taisyklė, buvo su vinys medinės, ratų ašys medi-
Kristaus kančios simboliu — 
Nukryžiuotoju. Jis tokiu išsili- 
ko iki mūsų dienų. Krikštą ir 
Kristaus mokslą nešusiems į pa 
gonišką kraštą, kryžius buvo ne 
atskiriama krikšto dalis. Palaips 
niui krikštas ir kryžius paliko 
savo pėdsakus. Be kryžiaus ne
apsiėjo statomos bažnyčios, be 
jo neapsiėjo šventorius, palai
dojus kunigą. Su tikinčiųjų au
gimu atsirado šventintos kapi
nės ir kryžius, kaip simbolis iš
skirtinos krikščionių laidojimo 
vietos.

Krikščionybei įsigalėjus, pri
gijo krikščioniškojo laidojimo 
papročiai. Liaudis pradėjo pa
mėgdžioti arba sekti kryžių sta
tymą ant kapų pagal įnirusiems 
kunigams statomus kryžius šven 
toriuose. Vėlyvesniais laikais 
kryžių statymo paprotys plėtė
si. Tas paprotys plėtėsi su šven
tųjų, kaip patronų ir globėjų, 
kulto augimu. Noras ir pasta
riesiems rasti vietos kryžiuose, 
šiuos (kryžius) iš pagrindų pa
keitė. Pakeitė tiek, kad jie nu
stojo rodyti kryžmą. O kryžmos 
paslėpimas daugeliui davė pro
gos juos pakrikštyti “stogastul
piais” ir “koplytstulpiais”. Ki
taip sakant, Vėlyviausią lietuvių 
kryžiaus tipą jie padarė primi- 
tyviškiausiu ir pačiu seniausiu 
“stulpu”. Tuo tarpu mes visi ži
nom, kad šventųjų garbinimas 
(kaip ir šventųjų kanonizacija) 
atsirado kurkas vėliau negu kry 
žius su Nukryžiuotoju.

Būdingas momentas
Lietuvių kryžių tyrinėtojai 

nepamatė vieno būdingiausio 
ir, pasikyčiau, svarbiausio mo
mento kryžiuose. Štai jis — kur 
ir kada išnyksta kryžma ir ka
da bei kuriuo atveju nematom 
vaizduojančio Nukryžiuotojo. 
Nukryžiuotasis niekuomet neiš
jungiamas iš kryžmiško kry
žiaus. Labai apsirinka tie, ku
rie Zarasų, o iš dalies ir Utenos 
aps. vieno, dviejų ar trijų augš- 
(ų kryžius su stogeliais vadina 
stogastulpiais. Jie savo tikslu 
ir paskirtini (atsiminkime mano 
palyginimą su gyv. namu) yra

nės, ratai nekaustyti ir pn. Iš 
to suprantama, kad konstrukty
vinius kryžius su smulkiais or
namentais liaudis galėjo daryti 
jai tik medžiagiškai bei kultūriš 
kai augščiau pakilus ir įrankius 
įsigijus.

Vyskupų draudimas
Iš to išeidamas, turiu pami

nėti beveik visų lietuvių kryžių 
tyrinėtojų rėmimą savo stab
meldiškos ar pagoniškos teori
jos draudimu kryžius statyti. 
Čia nėra nieko nuostabaus, jei
gu katalikų bažnyčios galvos 
15 ar 17 šimtm. būtų draudę

be galo didelis. Prel. M. J. Juras 
gavo iš Lietuvos dabar atrodan
čio garsaus Kryžių kalno foto
grafiją ir jo aprašymą. Pasiro
do, kad prieš keletą metų bai
gę nykti paskutiniai kryžiai šian 
dian yra pakeisti visai naujais. 
Tas kalnas atrodo kryžių miš
ku. Vien didelių kryžių yra dau- 
giau^kaip 3,000, o kiek mažų — 
niekas nesuskaitė. Visi kryžiai 
yra kryžmiški. Tas rodo, kad 
lietuviams nėra galimybių tęsti 
toliau vėlyviausiųjų laikų puoš
niųjų kryžių statymo paprotį. 
Vėl grįžtama prie pirmykštės 
kryžiaus formos.

Kaip matome, nelaimės kraš
te iššaukia kryžių statymą. Tas, 
tikiu, padės suprasti ir M. Gim
butienei, kad čia nėra senosios 
religijos ar senųjų tikėjimų tą
sa, o tikinčiojo ir kenčiančiojo 
malda prie kryžiaus, kaip Kris
taus kančios simbolio. Netikiu, 
kad pasilikę Lietuvoje šiandien 
statytų kryžius senovės tikėji
mo refleksų veikiami. Išsivaiz
duoju, kad ir M. Gimbutienė tuo 
netiki.

lent. pieš. 28, 29, 35 ir jo kry
žių tipizacijos lentelėje pieš. 3, 
5, 6, 7 ir 20).

šiandien turi daug gyvenimiškų 
scenų. Ten abu elementai arba 
momentai neišskiriami. Lietu
vių liaudies menas, nevaizduo
damas nei vieno, nei antro ir 
nerodydamas mažiausių tos rū
šies rudimentų, duoda teisės dar į 
kartą tvirtinti, kad tų simbolių 
nebūta.

Mes visi žinome, kad spindu- 
liai, mėnulis ir kryželio orna
mentinis fragmentas siekia to-' 
Ii prieškrikščioniškuosius senų
jų kraštų kultūrų laikus, bet 
mūsų liaudis juos priėmė to
kius, kokius matė bažnyčiose, ne 
nutoldama nuo jos ikonografin. 
krypties. Tik nemokėjimas, ne
sugebėjimas ar stilizavimas su
teikė jiems originalumo, lygiai 
tokio, kokį mes matome lietu
vių liaudies šventųjų skulptūro
je, kurioje kartais nelengva at
pažinti šventojo ikonografinį pa 
našumą.

Mėnulis monstrancijose yra 
simbolis tamsos, kurią nugalėjo 
virš jo šviesa (simboliškai) tryk 
štanti Ostija. Apie mėnulio for
mą kalbant, negalima nepami
nėti bažnytinių paveikslų ir 
skulptūrų, kur Švenčiausioji Pa 
nelė vaizduojama su žalčiu ir 
mėnuliu po jos kojomis. Tai pik 
tojo prado ir tamsos pergalės 
simbolis. Visos gotiško ir baro-

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

NAUJAS115 7 
CHRYSLER 

*2811

NAUJAS
19 5 7 

PLYMOUTH

*1732
Daugybė gArantaotų visę ifcHrbynčiy vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

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

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

DR.J.S

EXTRACTIONS-Nltrous Gal. Local 
BLATE AND BRIDGE WŪRK 1

į Hrs.: 9 A.M.-8 P.M.; Sun. 10-1 
DR. J. S. O'CONNELL, DENTIST .

120 S STATE S T.

Tel. ofiso HE 4-6699. rez. I’R 6-7333
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS TR CHHIUKGAS 
1957 W ’/arfielr Hivd

VAL i 4 Ir 6 >
s Mhfl'“niah nuo 1 Iki 4 vai p p

■šskvrue tetvlrtad ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue

I’el. ofiso ir huto OLymplc 2-41511
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th 8t„ Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
vai. vak., I SeStad nuoKasdien 1-3 vai. ir 0-5

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 13 iki 4 popiet

Ofiso tel. Cl.iffsiile 4-2MC. 
Rezidetit'ijos: LAfaveite :t-ll72
DR. P. STRIMAITft

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street 

(Kampas 47th ir lleriiiilage)
Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 ii i M v. vik.

2 iki k vai.. išekvr. e k

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

DR. EMILY V. KRUKAS
I GYDYTOJA LR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
j VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
i Vak pirm. antr., ketvirt 6-8:80 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South H'estcrn Avenue
(MED1CAL HOLDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakarė. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai ryto iki 3 vai. popiet

Offiee tel. KE 7-11HN 
Res. tel. VVAIbrook 5-3785

T<‘1. ofiso Pltospect 8-2240
Pltospect 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRPRGMOS LIGOS
5700 So. \Vood Street 

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo fi iki į vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek uždaryta.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 .\Ortli M ackcr l>ri» 
(Clvic Opera Home, kam h. sf.N)

Vai. kusd. 12 4
Tel. CEntrnt 6-2291

5002 West lot h Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

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

Rezid. tel. HEmloek l-Tiištl

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ln >-1
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westcm Avė 
Tel. PRospeet K-1223 arba l\l 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-1 u v. v„ Aute.. 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Š. šlm! 
2-4 vai. popiet Ir sulig, susituriu,u

Tel. ofiso He. 1-212:!. rez. Gili. s-liiii:,

DR. V. P. TUMASGHSS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais lt 
sekmadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE I

Office: 107 48 South Mieliigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills 

kasdien 10-12 vai. L 7-9 vai. > Vai1.: kasdien touo 6 v. v. jk.i 9 v. vI.į 
Šeštadieniais 10 ± vai .Trečia I Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v„ 

dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus | išskirun trečiad šeštadieniais nuo I
Ofiso telefonas: PR 8-322V 

Res telef. WAIbrook 5-5078

"•-S. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street 

Vai. Pirm., ketvir., penKt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir Pešt. pagal sutarties

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitMrima. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
Proapect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kaadian išskyrus trečiad. Ir
šeštad.

Res. tel. GRovebilI 8-580S

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-8048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutartina 
telefonas REpubllo 7-49OO 

Rezidenda: GRovehiU 0-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oftoo vai.: nuo J-4 Ir nuo 6-8:116 v.

fieštadlenlais nuo 2 iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036.

■ 'los tel. BEverlj 8-8241

Tel. ofiso VI 7-0800, rez. RE 7-0867
DR. BR. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4055 Archer Avė.

Kampas Archer Ir Californla Ava. 
VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p 

Sešt. 2—7 vai. p. p.,
išskyrus sekmadienius

iki 4 vai popiet
Tel,: Ofiso — PFlIman 5-6788

Buto— BEverly 8-3946

Ofiso HErnlock 4-5816 
Rez. HErnlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLA1TIV IR VIDAUS IdGOS 

2745 Wcst 69th Street 
< priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarimą

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

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

šeštad. ln—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7788

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 3—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctorv 2-I 484. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. Rcpiiblic 7-8818.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
! Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—S v. vak' 

Šeštadieniais 1 — 4 v. p. p

Tel. ofiso PRos|»e«t 6-9100
Rezid. l,R<ts|s,et 6-9 H»l»

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviėiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nuo 6-8 va’,, 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31 st Street
Kamp. Halsted ir 31-roos gatvių 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie ir Archer) 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ClllRLRGIYr.S TR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2290

VAI,.: Pirm., antr., Kevf., penkt. 
nuo 9 ikt 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. ir
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR. i-8448, rez. UE.4-3l.»i

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Kd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 v., 

Trečiad. ir šeštad. pagal autam

DR. P. Z. ZALATOitiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 8-6659 

Rezid. 6600 S. Artesiun Avė. 
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p ; 6—9 v v

DR. gTŠERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 melu patylimo
Tel. YArds 7-1829

Pritaiko akinius 
Kreivus akis 

ištaiso

Ofisas ir akiniu dirbtuvė 
756 West 85th Street

Vai. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki * j 
čiad. nuo 10-12, pinklu d. 10-2 it 
šeštadieniais nuo 1<> iki 2 vai. p.p

Oftoo telef. YArds 7—1186 
. Rezklendjoa — KTewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

756 Weet 35th Street
(kuopas Halsted ir 35-ta gatvS) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:80 p. p. kas- 1 
dlen Išskyrus trečiadienius. Atidarą I 

šeštadieniais 1—4 vai. I

Tel. WAIbmok 6-9870
Rea. Hflltop 6-I66O

Or. Alexmder I. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medinai Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 1—4 p. p. Ir nuo 7—t v. vak. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381

: Vai.: 10 ryto ikt 8 vak. (trečiad. ui- 
| daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Oithopedan - ProG-zLstas

Aparatai-Protezai, M»d. ban
dažai. Kpec. iMigalha kojom

(Areli Supporta) Ir 1.1. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OKTIIOPEIII.IOS TECHNIKOM LA B.
2850 W. 63rd St. Chicago 29, III 

Tel. l*Kos|>cct 8-5<W4l

Tel. oftoo PR. ‘>888. rez RE. 7-»19#
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVT8 OTDYTOJAtO 
2500 Weat 6Srd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. Ir T:2'» 
Iki 9 vai Trečiad Ir šeši. uždaryta

'••'rfonaa ORovehlP « IMk
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTI5 
•HITAIKO AKINH1M

• londoo » I’/ ,» 7
aiioMh rlrriit lApbyruo f M*nlno

2422 W. Marųuetle Boad

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akly jiem pinui, km 

yra priežastis gaivus skaudi |inm ! • 
svaigimo ir sknu'dnnčiu akiu km 
Atitaisau trinu paregvsl v ii tolu-- 
tę. Prirenki! teisingai akinius. 
egzaminavimai daromi su e|. kitimu 
instrumentais, rodančiais mu e.
trūkumus. Speciali atyda kr> ...........
) mokyklos vaikus.

4712 South Aslilantl Air. 
Tel. V Arais 7-1873

Vai. |0:30 iki 7 v. v:ik. Kastini I" 
iki 6 vai. Sekmad. ir trič.

DRAUGAS 

TUK LITIIUANIAN DAILY FRIKNI)
4545 W. 6Srd St., Chicago 29, IIiinni*, Tel. LlJdlow 5-9, m i

lllinni.Rntered «■ Hecond-Class Matter March 81. 1916, at Chicago 
Cnder Uie Act of March 8, 1879

Men-tier of the Cathollc Press Ass'n 
Puhiished dnily. ezept Rundays.

8CBSCRIPTION HATEŠ 
|8.00 per year outside of Chl, 
19.00 pef year tn Chicago A Cine

1-lthuantan Cathollc Prašo floclety $8.00 per year in Canada
Forelgn $11.00 p»r vcrf

POENl MERATA Metamu H metu ’ mšn
Cbicagot ir Cicero) 19.00 5.00 12 75 1
Kl‘ur JAV Ir Kanadoj 28.00 14 50 $2.50
Užsienyje 111.00 25.50 $8 n* 11 »

BedPkdĮa straipsnius taiso savo nunžlflra Neaunaudotij rtralpanii) ne 
aaiiro, Juor gražina tik Iš anksto susitarus Kndnkclla už akslblniu turis'
neatsako, tikeibtiuij kainos prisiunčiamo, gavus prašymg.

/ >
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Dabarties Italija
PKOF. KAZYS PAKŠ TAS. VVashington, D. C.

džiaugiasi jų nt mirtingais dar-
dainininkai: Liustikaitė afidovanoja. Italijos parlamente ^aįs .
ir Baranauskas I vengrus užtariančios kalbos bu-i

. iVO karščiausios. Laikraščiai pil- Žinoma, Europos pietinių pu-
oma neaPsakomo ldomumo! ni rusų žiaurumo aprašymų Pa. siasalių gyventojai, taigi ir ita- 

sipiktinimas komunistais Itali- lur* savM silpnybių, kurios 
joj labai stiprus. Gyvenau pen- labiau pasireiškia jų politišku 
sione arti komunistinės Darbo ’ naivumu ar nesubrendimu, ku- 
konferencijos centrinio namo, r*s dažnai veda j kraštutinumus,

, ...... . . kuri dieną ir naktį saugojo keliVisų tautų menininkai čia spie- ...... , .... . , .x , ,5 policininkai: be tvirtos apsau-eiasi pasimokyti, pasitobulinti,1 .... ... „ -f j < e gos mmia slU0s “darbininkų” ru
mus turbūt greit išdraskytų.
Buvo šnekama, kad komunistų 

! partija nustosianti daugi įu pu- 
1 sės savo narių.

M ŪSII

miestas. Jis prakalba į žmogaus1 
jiusmus tūkstančiais architektu 
ros ir meno kūrinių. Meninin
kams, dainininkams Roma nepa 
keičiama šventovė ir auklėtoja.

įkvėpimo rasti, praplėsti dvasi-1 
nius horizontus. Tad ir lietuvių 
čia keletas yra atsidūrę: iš Ame 
nkos mūsų žymusai tenoras Sta 
sys Baranauskas ir p-lė Paga- 
lytė (studijuoja tipybą, mozai
ką ), o iš Anglijos — p-lė Janina 
Liustikaitė,

Tikrai malonu buvo su jais 
Amžinajame mieste pasižmonė
ti. Vieną vakarą susirinkome

lentai kartų kartas su kilniu pa
sišventimu. jliedami savo dvasią 
j akmenis, į marmorą, j drobę, j Inžinierius areli. Kubas kuris 
muzikos melodijas. Ir žmonija atlieka kalinę tarnybą JAV ar-

LIETUVIŠKOS ŠVENTOVĖS KORĖJOJE

mijoje Korėjoje, kariuomenei 
statomai koplyčiai paruošė lan-

į rizikingus, neapgalvotus žy
gius. Priežastis šio naivumo ne
siduoda bngvai išaiškinama, 
nors bendri taisyklė politinių 
kraštutinumų atrodo lig ir su
tampanti su klimatiirais kraštu 
tinumais. Einant toli , rytus į la 
bai kontinentinį klimatą su dide 
le metine temperatūros ampli- 
tuda arba eimnt į pačius pieti
nius pusiasalius su karštomis 
vasaromis ir dviemis lietaus po
žiūriu labai skirtingais pusme
čiais, padaugėja menkos politi
nės pusiausvyros charakteriai. 
Čia matome daugiau kraštuti
numų tarp politinių grupių, di-

Inž. Rūbas Aušros Vartų viii 
Km i |< ,|r

nusisekę lietuviški kryžiai ir Vii 
niaus Aušros Vartų Marijos pa
veikslas.

Reikia pažymėti, kad darba« 
atliktas pačių kareivių jų lais
valaikiu, rankomis ir vietoje tu
rima statybine medžiaga.

• ViHvaldis Alekna, lietuvis 
studentas, studijuojąs ketvirtus 
metus komunikacijos inžineriją, 
šiems metams Australijoje bu
vo išrinktas Melbourno Karališ- 
kosios Technikos kolegijos ben-;

• Apie vysk. T Matulionį y- 
ra renkama medžiaga atsimi 
nimai, paskiri faktai, atsitiki
mai, jo pasisakymai, laiškai, 
nuotraukos. Dalis tokios me
džiagos jau yra surinkta. Jos

, . . , . , . .i yra davę latvių vyskupai ir ku-drosios studentų atstoves pir- . . .. , m ». . «•ia -iiol n,8al- pažinoję vysk. T. Matulio 
ni ir visa eilė lietuvių Kad jimininku. Praeitais metais jis i 

ėjo tos atstovybės vicepirminin
ko pareigas. V. Alekna yra gi-1956 m. gruodžio mėn. kop

lyčia, nors ir dar galutinai ne- i męs 1934 m. Kaune. Lietuvoje 
užbaigta, buvo lab i iškilmingai. spėjo baigti tik 3 pradžios mo- 
pašventinta, dalyvaujant kata-. kyklos skyrius. Gimnaziją lan- 
likų vyskupui, JAV ir Japonijos kė Revensburge ir Melbourne. 
kariuomenės augštai vadovybei. Yra aktyvus skautas, tautinių 

šokių šokėjas, veiklus studentų 
kultūriname gyvenime.

Italų komunistų galvoje vi
suomet buvo didelė maišatis.
Man buvo gan juokinga, kai sy
kį su prof. Ivinskiu užsukom 
artimo batsiuvio dirbtuvėlėn su 
reikalu. Prof. Ivinskis vis links

pas mūsų mielą Stasį. Be čia Į mai atkalba jį, kad nebebalsuo- 
paminėtų menininkų, buvo dar tų už komunistus. O batsiuvys 
1’tvis pianistas Viktors Civzelis. Į vis dar už juos balsuoja, būk
Stasys teikėsi šauniai pavaisin- tikėdamas mažesnių mokesčių , dėsnį susiskaldymą pabandy
ti mus keliomis operų arijomis Ant jo sienų priklijuota trys mus leistis pamišėlių diktatorių 
ir liaudies dainomis. Kitą vaka- geru tarpu atskirtos paveiksliu keliais, partijas atremtas ne į 
rą ta pati nedidelė draugystė su kų grupės: kairėje, kaip ir pri- nusistovėjusias tradicijas ir 
gūžėjo į panelės Liustikaitės dera, komunistų vadai, viduryje principus, bet daugiau sugru- 
kambarį. Jos dailų, sultingą so- madonna, ogi dešinėje, kertėje puojantjas tvirtesnių asmenų am- 
praną pirmą kartą išgirdau ir grupė apylinkių mergaičių, bicijas norais. Bet šiuo atžvil- 
išsiveziau įspūdį, kad ji yra nau Vadinasi, ir Dievui žvakė, ir vėl- lietuviai ir italai galutina- 
jas talentas, kylanti žvaigždė, niui kačerga. Tokio tipo pilie- rezultate perdaug neišsiski- 
dar negirdėta Amerikos lietuvių čius tuščiais, lengvais pažadais pja Italijoj stipresnis pietinis 
scenoje. 1 komunistai gali gan toli nusives poveikis, Lietuvoj — rytinis. Jie

Ta pati linksma kompanija
karią užkimšom ir prof. Ivins- Italija dar ai,Ka ir stat<>si 
kio tamsoką kambarį; ir ten i
tuomet prašvito, pasipylė dainos Stambiųjų tautų tarpe Italija 
ir linksmas juokas. Mokslas ir Yra Pa^* biedniausia savo erd- 
menas atnaujinom sąjungą, betjv^s menkumu ir žemės turtų 
menininkų himną, kad ir ne poe 1 skurdumu. Gyvenk sau iš dai- 
tas, pabandžiau kiek taisyti: Me1 nos! 0 jau baigia ji prisigyven- 
nas galingas ir stebuklingas, jei | 49 mil. gyv. Tankumas —
pinigingas.... O, deja, dažnai jis daugiau 160 gyv. 1 kv. km., ogi 
nebūna pinigingas. Lietuvos tankumas buvo 50

gyv., Jungtinių Valstybių tik 22.

Inž. Rūbas pilie atstatytos 
koplyčios Korėjoje

būtų pilnesnė, maloniai prašomi 
visi tautiečiai, kurie tokios me- 
džiagos dar turėtų, siųsti šiuo 
adresu: Rev. Pr. Gaida, 941 
Dundas Str. \V. Toronto, Ont, 
Canada. Ateityje visa ši medžia
ga bus panaudota vy-k. T. Ma
tulionio monografijai

abu veda beveik viena kryptimi, 
su kaikuriais skirtingais niuan-J 
sais. j

Tačiau karą pralaimėjusioje' 
ir kolonijų netekusioje Italijoj 
visdėlto atsirado eilė labai iš
mintingų politikų, kurie kaip tik 
pasižymėjo principingumu, pu
siausvyra ir politiniu subtilumu. 
Alcide de Gasperi vienas tokių 
ryškiausių pavyzdžių. Betgi pa-

TIKTAI MClSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI
PASIŲSTI PAKIRTUS. PALYGINKITE TIK 

KELETĄ SIUNTINIŲ:
Turime naują katalogą — virš 50 standartinių siuntinių, ku

rie gali būti pasiųsti Velykų šventėms.
Siuntiniai garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje per 5— (i savaites 
Nr. 5 10 svarų cukraus

........................................................................ $20.50
Nr. 67 20 svarų sviesto ............................................................... $32.95
Nr. 69 5 svarai sviesto

5 sv. jautienos - corned beef 
5 sv. cukraus
5 sv ryžių .......................................................................... $26.60

Nr. 86 10 s v. ryžių 
5 sv. taukų 
3 sv. eukraus
2 sv.sviesto ..................................... .................................... $21.50

MES TAIP PAT SH’NTTAME .TORU PARUOŠTUS SIUNTINIUS 
UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 WEST CHICAGO AVĖ.. CHICAGO 22. ILL.

Telef. EVerglade 4-5220

gų-vitražų projektą, išpuoštą 
lietuviškais stilizuotais kryžiais 
ir- kitais lietuviškais ornamen
tais. Tą projektą jis pats ir įvyk 
dė.

Camp Saint Barbara, kariuo-| 
menės stovyklos rajone, pagali 
savo paties išorės ir vidaus įren 
girnų projektą perstatė seną ap-1
griuvusią mūrinę koplyčią. Da- :
bar jos bokštas — lietuviškas Abiejų koplyčių įrengimas bu 
koplytstulpis; spalvoti vitražai! vo augštai įvertintas. O inž. Ru- 
taip pat išpuošti lietuviškais or-ibas susilaukė nuoširdžios padė- 
namentais, iš kurių ypatingai kos žodžiu ir laiškais.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Lietuviškojo jaunimo tauti- kalams paskyrė 35 svarus, mo- 

iiiam auklėjimui ir švietimui terų sekcija — 20 svarų, o LKF 
prie Adelaidės apylinkės (Aust- skyrius pažadėjo įsteigti savait- 
ralijoj) valdybos sudaryta Lie- galio mokyklai lietuvišką bib- 
tuvių Bendruomenės Švietimo lioteką.
taryba, kuri rūpinsis vaikų dar-

Atliekame didelius r trzius automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 Wesf7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. Wfilbrook 5-5934

• Dail. Alfonsas Dargis bu
vo pagerbtas Rochester Demo-

Dar Paryžiuje būdamas už- j rint kasmet beveik pusę miliono &iau- į kyklų steigimu, mokymo prie- erat and Chronicle laikraštyje,
girdau nuo lenkų politikų, kad prieaugliaus ir nesant vertingų Per neturtą ir didelius sunku !monėmis’ mokytojų verbavimu, Įdėtas vienas jo kūrinys—Kluo-
“jūs, lietuviai, turite Romoje la-' mineralinių turtų, — Italija nie mus jje veda šalį imponuojan- •tautinio auklėjimo koordinaci- nas — ir pažymėta, kad jo me-
bai veiklų ir įtakingą kunigą kaip negali pasiturinčiai gyven- čios pažangos keliu. Italijos pra lėšū telkimu, lituanistiniais
Mincevičių". Man jis buvo se- ti, o vargas — geriausias ko- mcnė nenustoja augusi, nežiū- j kursais ir jaunimo pramogomis, 
niau kiek girdėtas veikėjas. Ro- munizmo talkininkas, nors ne rjnt tikrai nelengvų natūralinių ! f komitetą įeina kolonijos kape- 
mon atvykęs — susipažinau. Jis vienintelis... Italams svarbu emi aplinkybių. Darbininkams butai ' lionas, Austr. Liet. Bendruome- 
gan tylus, kuklus žmogus, apie gruoti, bet dabar nebėra atvi- statomi, mokyklos dygsta, spau nės apylinkės, LKF, studentų, 
save ir savo darbus beveik nie- rų durų masinėms žmonių mig- da klesti, netgi itališkos mados skautų, ateitininkų, sportinin-

Kun. Vincas Mincevičius I prįe tokio didelio tankumo tu- našiM politikų Italija turi ir dau želių ir naujų savaitgalio mo-
ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 

PRISTATOM Į VISAS MIESTO 
DALIS TUOJAU PAT 

Saugus baldu perkraustymas as
menų turinčiu ilgą patyrimą.

STASYS FABIJONAS
2146 Su. Hoyne tt»e„ Telef. Vlrginia 7-7097

ko nepasikoja. Vėliau prisirin- racijoms. Tad Italija verčiasi jr fjimaį nukonkuruoja prancū- 
ko pas mane kiek žinių apie jį.į sunkiai, kaip tik išmanydama zįškus. o nedarbas tesiekia vi- 
Jis redaguoja mėnesini} itališką kelia žemdirbystę, augina pra- gaj nedidelių proporcijų. Visa 
biuletenį “Elta-Press”, kuris sa- monę, stato naujus pigius bu- tai turėdamas galvoje, atsisvei- 
vo išvaizda ir žinių sutvarkymu tus darbininkams, neleidžia kįnau su Italija šilto jausmo ly
bei parinkimu, rodos, bus gal daug pinigų kariuomenei. dimas ir pilnas simpatijos sun-
pats geriausias iš Eltos leidžia- Jei peržvelgi kelių amžių tau- kiai dirbančiai gabiai tautai.
mų biuletenių keliomis kalbo- tų kultūrinius nuopelnus, tai tu------------------------------------------
mis. Be to, kun. Mincevičius daž ri italams pripažinti labai dide
liai pasirodo italų spaudoje Lie- lių gabumų, gal kiek daugiau 
tuvos klausimus aiškindamas, net negu prancūzams. Jų protas 
Pažinčių jis turi daug Vatikano neinertiškas, gyvas, vaizduotė 
sluogsniuose ir tarp itali jos po- labai plati, naujų idėjų jieškoji- 
litiku ir visur turi gerą “mar- mas aistringas. Jų kalba dieviš- 
kę”. Tad jis gal lengviau kaip kai graži (žinoma, jei neskubi- 
bet kas kitas parūpina atvyks- na kalbėti), literatūra planeta- 
tantiems Romon lietuviams pa- riškai turtinga, o apie jų meną 
simatymus su įtakingais žmonė- — tai ką čia bekalbėti. Visa Ita 
mis. lija yra gyva daina ir ištisa pa-

Jį galimi būt lyginti su jau veikslų galerija. Didelę pagarbą 
išmirusios kartos lietuviais ide-ir simpatiją jaučiu šiai genialei 
alistais, kurie be naudos sau i tautai. Ji ir taupi, blaivi, labai 
dirbo nuoširdžiai patriotinius darbšti, nedirba tik tuomet kai 
darbus. Jis — heroiškos kartos nėra ko dirbti. Amerikoje Itali- 
veikėjas. Gal jis neužpyks, jei jos darbininkas pratęsė daugy- 
aš pasakysiu truputį žinomą bę geležinkelių, plentų, tunelių 
paslaptį: iš VLIKo už biuletenio ir daug kitų sunkių ir lengvų 
redagavimą jis gauna tik 50 dol. , darbų atidirbo. Argentinoj ir 
mėn., kitą dalį studentiško pra- Brazilijoj — italai irgi pasireiš- 
gyvenimo jis susigraibsto mišių kė dideliu darbštumu, 
intencijomis. Bet labai gaila, Tie nematyto gražumo mies- 
kad nuo persidirbimo jo sveika-, tai, tie nuostabūs rūmai ir baž-

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka (vairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blsltop i-<0 4i>

JOHN T. ZURIS
LAVVVER AM) COt \SELLOR 

II 80. 1.A SALI.K 8TREET 
l{<Kim 1415

Pilone: RAnOolph 11-4425 
Home pilone: l.,4fn.vette 3-9477

PIGIAI IR SAFGIAI
PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR 18 TOLIAU

ta jau pradeda braškėti. Ir bū
tų apgailestautina klaida, kad

nyčios, muzėjai, kapinės, pa
veikslai, skulptūros ir nemirtin-

šykšti visuomenė apleistų savo gos operos juk reikalavo iš ita
lą biausia laisvei atsidavusį ko- lų ne vien genijaus, bet ir bega- 
votoją. liniai didelio, kantraus, labai iš-

Italai ir Vengrija mialingo darbo. Ir dirbo jos ta-

Vengrijos revoliucija visur 
laisvoje Europoje turėjo gyvą 
atgarsį. Bet italus ir vengrus 
riša seni prisiminimai: Vengri
ja ir šiaurinės Italijos provin
cijos 1848-49 m. buvo kartu su
kilę prieš vokišką Austriją. Ven 
grūs sutriuškinti tuomet atėjo 
80,000 rusų. Po 107 metų ven
gtų revoliuciją malšina vėl tie 
patys žmogaus teisių priešai — 
rusai. Istorija tarsi kartojasi, i 
Italai labiau už kitus atjaučia 
Vengrijos skausmą. Tad italų vi 
suomenė, pati labai' neturtinga, 
labai jautriai, sentimentaliai pri 
ima vengrų pabėgėlius: juos su
tikti eina masėmis, išbučiuoja,'

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas 
2313 W. 91 st St., Chleago, III. 

Tel. PRopeet 9-2781

ŠTAI KUR TIKRAS BARGENAS
Pilnas 11 dalių svečių kambario apstatymas (sofa su 

foteliu, 9x12 viln. kilimas, 3 staliukai ir 2 modem. lempos), 
vertės 309 dolerių, pas mus tik ......................$229.^^

Be to didžiausias pasirinkimas miegamo kambarfo baldų, 
šaldytuvų, televizijos aparatų, virtuvės setų, skalbimo ma
šinų. Ir visa tai pirkaite pigiau, negu bet kur kitur.

Nepirkite jokių baldų prieš tai nepatikrinę mūsų kainų. 
Tai Jums tikrai apsimokės.

NAUJOJI LIETUVIŲ BALDŲ PREKYBA
MAJOR FURNITURE, Ine.

3207 So. Halsted St. CA1. 5-3207
VEDĖJAS E. RUDAITIS

kų, moterų pedagogių moterų 
sekcijos ir tėvų komiteto atsto
vai, mokyklų ir kursų vedėjai 
ir mokytojai.

džio raižinių paroda vyksta Ro- i 
chesterio universiteto Dailiųjų Į 
Menų galerijoje. Jo kūriniai 
taipgi bus išstatyti Metinėje 
New Yorko Valstybės parodoje, 
Albright Meno galerijoje, Buf- 
falo mieste. Ten bus išstatyti 
trys kūriniai: Kompozicija nr. 
1, Kompozicija nr. 2 ir Gatvės 
muzikantas. Tik astuoniems me

iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiHiiiii’"'’ ■
' PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 
i tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANIC'A AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882
•'•ulllHllHHMNinilllllllimilllIMtlmtmHItlIlHIIMIMIItlIlIllmnMiinitio

mininkams leista išstatyti po tris 
ALB Adelaidės apylinkės vai kūrinius, jų tarpe ir Alf. Dar- 

dyba savaitgalio mokyklos rei- gui. I

NARIAI IJ1TI VII IM I’ ||{ SKOLIMMO

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
G245 S. Westem Avė., Chicago 36, III

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

DISTRICT SAVINGS &
3430 S. Halsted St.,

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
$49.50

augščiau

III

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI.K A. RAUDONIS, VELI.IK BERTULIS, S«».

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-47II

Krautuve atidaryta aeknradipniais nuo 11 Iki 4:80.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
1

Ki'iniaiitis Cliiragos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jis įsikūrimo 
1921 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėliu saugumo ir divi
dendu našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pi mus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
a|wlrau<limi) iki $10,000.00, augšti) dividendų, bet ir daugeli kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cliieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žinusiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėle.

Lietuviai gyvenantieji už Cliieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dė, informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį mm 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.
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)IZ)IO
LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

AMfRIROS LIETUVIU MOKYTOJU S-GOS SKYRIUS
tel. FR 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonai 
Redaguoja — J e r. I gnatonis, 1/680 8. Paulina 8t., Chicago 9,

LIETUVIŠKOS DAINOS MOKYKLOJE
Mūsų lituanistinio jaunuome

nė auklėjimo pastangos tiek tu- 
t'ės reikšmės, kiek pajėgsime 
vaikus lietuviškumu užimponuo 
ti. Ypač gramatikos mokymas 
visai netinka vaiko širdžiai trau 
kti prie lietuvių kultūros. Taigi, 
reikia lietuvių kalbos mokymą 
kuo daugiau remti pramogine 
medžiaga ir kuo mažiau moko
mosios medžiagos kalimu. Iš to 
seka. jog lituanistikos klasėje pa 
čių svarbiausių dalykų pirmose 
eilėse turime turėti dainavimą, 
žaidimus ir pan. Tėvynės pažini 
mo ir geografijos kurso didesnė 
dalis galėtų būti išeinama Lietu 
vos vaizdų rodymu.

Brošiūros kaina 10 centų. Tokia 
kaina nėra sunkumas ją įsigyti 
kiekvienam dainininkui.

Čia parinktos dainos iš Tauto 
sakos Darbų V tomo, J. Čiurlio
nytės rinkinio “Lietuvių liau
dies dainos vaikams” ir t. t. — 
iš tokių šaltinių, kurie jau pakan 
karnai garantuoja tų dainų liau 
diškumą ir lietuvišką kilmę. Be
veik visos dainelės mitologinio 
pobūdžio, savo turiniu ir melo-

j tas tokiems vaikams, kurie, jei 
i lietuviškai jau ir pramokę, bet! 
dar klausia mokytojo, ką reiš
kia knygos pavadinimas "Kregj 
žitutė” ir neskiria kalvio nuo siu 
vėjo.

Taigi, jau prieš keletą metų j 
teko nugirsti, kad iš atvykusių j 

j per Atlantą lituanistų nesulaukę į 
lietuvių parapinei mokyklai tin
kamų vadovėlių, seserys kazimie 
rietės deda pastangų tų vado
vėlių pasigaminti savo jėgomis. 
Pagaliau pereitą rudeni pasiro
dė sės. M. Perpetuos parengta 
"Tėvų dovanėlė”. Kaip ten be
būtų, žmogiškas darbas visada 
tvri trūkumų. Su džiaugsmu su
tikome A Rinkimo vadovėlius. 
Ir kas gi būtų, jei tų vadovėlių 
nebūtų? “Tėvų dovanėlė”, lygi
nant su "Kregždute”, yra vis »i 
kito tipo vadovėlis, irgi galėjo 
būti geriau parengtas. Bet kai 
neprisįdėjome prie jo sudarymo 
ir neprisidėjimu nusikaltome 
prieš Lietuvą, tai reikia su dė- 

ir nebe
dijos paprastumu tinka pirmųjų
skyrių mokiniams. Vyraujantis! kingumu sutikti, kad 
elementas — Lietuvos augmeni1 priekaištų darbą, 
ja ir gyvūnija. Čia dainuojama
apie birželį, liepelę, jovarėlį, a- 
pie pelėdą, žvirblį, čia vilkas gri- 

Dainavimas lietuviškoje kla- kius sėjo, meška atvažiavo su
Jmini šokėjai

sėje turi labai keistų sunkumų: 
į lietuvišką dainyną apsčiai 
skverbiasi svetimybės. Įvairios 
“Baltos burės plazda...”, “Aš 
atsimenu namelį...”, "Norėčiau 
aš keliauti ten toli...” — vis tai 
svetimybės, kurias lyg piktas 
pasityčiojimas vainikuoja lenkiš 
koji guralių daina su mūsų rei
kalams pritaikintu klausimu: 
“Lietuvi, ar tau negaila lietuviš
kų dainų?” Ir taip dainavimas 
pasidaro tik “neva lietuviškas”. 
Iš mokyklos išėjusį jauną lietu
viuką, kad ir lietuviškam subu
vime pasitinka irgi “neva lietu
viškos” “Tiktai ne šiandien, tik
tai ne šičia...”, Trambambuli ir 
kitokios atnašos. Šitokį daina
vimą įpilietinus ir atitinkamai 
prisitaikius kitose gyvenimo sri 
tyse, lietuviškumas palieka tik 
tuščia maniera, be didesnės ver
tės ir neišvengiamai sunykstan- 
tis.

Taigi, niekalų prisirinko jau 
tiek daug, kad seniai reikia šiuo 
tos.

Daug sunkiau, lyginant su 
Lietuvos mokiniais, Išmokstami 
naujų lietuviškų dainų tekstai, 
bet greitai ir lengvai išmoksta
mos melodijos. Greičiausia grei
tam melodijų išmokimui turi įta 
kos Amerikos gyvenimo aplin-

alaus bačka, kiškis 'veržiasi į 
kopūstus ir t. t. Duota ir retai 
begiedamų sutartinių (Unčių 
tupi trys pulkeliai). Įsidėmėtina 
charakteringa mitologinė “Sau
lė siuvo marškinaičius”. Ryžta
masi protėvių kūrybos turtus 
perdavinėti jaunajai kartai.

Aišku, kad Lietuvos senojo 
kaimo tematika yra svetima ki
to krašto didmiesčiuose gyve
nantiems vaikams. Ir šiuo parin 
kimu gali būti skirtingų nuomo 
nių. Betgi didmiesčių vaikams 
yra svetimi ir kaubojai ir indė
nai. Gi be dainų lietuviškomis 
temomis negali būti tautinio auk 
Įėjimo. Todėl čia pasirinktas ke
lias duoti kuo egzotiškesnių lie
tuviškų dainų. Toliau jomis su
dominti mokinius jau mokytojų 
uždavinys. Šios dainos atsklei
džia senovės žmonių būdą ir jų 
santykiavima su gamta bei juos 
supančia aplinka. Su šiomis dai
nomis nejučiomis gali būti pri
einama prie pačių lietuvybės 
versmių, kuriomis ir grindžia
me tautiškumą.

Šis rinkinėlis, kaip numatyta, 
nebus vienintelis šios rūšies. Sės. 
Bernarda rengia tokios pat ap
imties rinkinėlį lietuvių kompo
zitorių dainų su fortepiono pri
tarimu. Nematytas imitacinių

Š. m. “Dirvoje” per du nume
rius (Nr. 3 ir Nr.4) slapukas 
A. B. išvelėjo ne tik “Tėvų do
vanėlę”, bet ir “Lietuviškosios 
Mokyklos” redaktorius. Tiesą 
sakant, ir mes galėtume para
šyti žiaurią “Tėvų dovanėlės” 
recenziją. Tačiau mes įtariame, 
kad slapukas A. B. nesiskaito 
ar nenori skaitytis su tikrove. 
O už vis žiauriausia, kad turime 
didelį trūkumą darbininkų. Gal 
kas iš kritikų galėtų pereiti į dar 
bininkų eiles?

JAUNIMAS MINĖJO 
VASARIO 16

Š. m. vasario 1G d. L. B-nės 
Cicero apylinkė ėmėsi iniciaty
vos suorganizuoti Vas. 16 die-

•lameikienė. nepaprastai puikiai šti ir deklamatoriai ir pianistai, 
išmiklinusi tautinių šokių šoke-1 Jų buvo gal šeši, bet gal per

ėjus, ir .J. Arštikis suorganiza-j daug duota nelietuviškos muzi- 
I vęs sceną su dekoracijomis irj kos kompozicijų, kuri labiau tik 

kt. į tų koncertui, bet ne tautinės
, • 'šventės minėjime. Mano nuomaGal giliausią įspūdi dalyviams i . -• . , .., . . .. f — ne, čia turėjo būti skambinamasuteikė inscenizacija pagal Bern. L., .. , . . ... ..,, . tik lietuvių kompozitorių veika-Brazdzionio eilerasti Saukiu as , ., ,, _. x, .1 lai.tautą Čia matėsi aukuras ,uz

jo auksiniu' vainiku pasipuošusi 
Lietuva — ir baltuose rūbuose 
vaidilutės, šokančios dievų gar
bei šventą šokį. Rež. J. Vaičiū
nienė davė kažką nauji, kas vi
siems buvo įspūdinga ir kilnu. 
Ypač jaunimas stebėjo senosios 
lietuvių religijos pavaizdavimą,

Tenka dar pasidžiaugti ir 
dviem referatais, kuriuos paruo 
šė V. Smilgys ir Lukaitytė. Y- 
pač rimtai paruoštas buvo Smil 
gio rašinys, nagrinėjąs visą mū 
sų kovojančios tautos senąją ir 
praeitį ir liūdnąją dabartį. Išva
da: būdami narsios tautos vai

nos mikrofonas nelabai teveikė. 
Ir kun. P. Patlaba paskaitęs inal 
dą ir plokštelių muzika perduo
ta giesmė “Malda už tėvynę” 
suteikė visam minėjimui susi
kaupimo ir rimties.

A. I*. Bagdonas

EUROPOS IR JAV MOKYKLA
P. Maldeikio straipsnių prisi

skaitęs kun. Kazys Mažutis "Dir 
voje” rašo ilgą straipsnį šia te
ma (š. m. Nr. 1 ir Nr. 2). Kun. 
K. Mažutis savo straipsnyje de
dasi JAV mokyklų sistemos gy
nėjas ir tą kilnią pareigą jun
gia su JAV demokratijos gyni
mu nuo užpuolikų. Tai bereika
lingas bandymas pasidaryti vel
nią.

Mums įdomūs kun. K. Mažu
čio teigimai pedagogikos srity
je. Jis rašo: “Kiekviena mokyk
la atlieka šias abi funkcijas — 
mokymą ir auklėjimą. Skirtu
mas tik gali būti — kurią funk
ciją ji pastato pirmon vieton. 
Europos mokykla yra daugiau 

1 auklėjimo, kai tuo tarpu Ameri
kos mokykla yra pirmon eilėn 
mokymo institucija”. Jau šių 
kelių eilučių pakanka įtarimui, 
kad K, Mažutis nepažįsta nei Eli 
ropos, nei JAV mokyklos.

K. Mažutis rašo: “Amerikos 
mokykla nesiima auklėjimo mo
nopolio, kas dažnai pasitaiko 
lūuropoje. kur mokykla pilnuti
nio auklėjimo vardan, stengiasi 
daryti įtakos į auklėjimą ne tik 
mokykloje, bet ir už mokyklos 
ribų, karts visai neatsižvelgda
ma ar net uzurpuodama tėvų 
ir kitų institucijų teisę į jauni
mo auklėjimą. Šio krašto mo
kykla turi savo filosofiją. Jos 
tikslas yra auklėjimas demokra 
tijai ir žmoniškumui. Iš čia auk 
Įėjimas savistoviam galvojimui,

auklėjimas pagarbai žmogaus 
teisėms, auklėjim s be prievar
tos ir smurto, individo ugdymas, 
o ne “tašymas” ar dresūra, ug
dymas būti laisvu žmogumi, vi- 
dūniškai tariant — būti “sau 
žmogumi".

Reikia pridėti, kad ne tik Eu
ropos, bet net ir JAV mokykla 
nėra vienalytė. Mokyklų siste
mos nesudarė viename posėdy 
besklaidant didaktikos vadovė
lį.

Savo straipsny kun. K. Mažu
tis džiaugiasi katalikybės kles
tėjimu JAV ir tai laiko valsty
binės sistemos nuopelnu. Ta pro 
ga augštim protestantizmą. Vi
sa tai būtų teisinga, jei katali
kybė nei jokiose kitokiose sąly
gose nei dabar, nei praeity nėr 
būtų klestėjusi. O dėl protestan 
tizmo tai mums ir neaišku, ar 
kun. K. Mažutis yra katalikų 
ar protestantų kunigas.

Senovėje apaštalai atėjo iš 
Paskutinės vakarienės salės, 
dabar jie atsiranda nuo Komu
nijos stalo. —Kard. Faulhaberis

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiir iniiiniiiniHiiiii 
felef. REpublic 7-68ICT 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi- 

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigos 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovai

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

nos minėjimą vien jaunimo pa-i susimbolintą ir lydimą griau-į kai, tęskime laisvinimo kovą ir
jėgomis. Įtraukiami čia lituanis
tinė mokykla, ateitininkai ir 
skautai.

džios muzikos garsų.
Ir .partizanų vėliavos nulcidi- 

; mas prie senųjų invalidų groja- 
Žinoma, negalėjo apseiti be1 mos muzikos Karo muzėjuje šį 

vyresniųjų globojančios rankos? karta priminė mums kovojančią 
kurią ištiesė ir J. Kreivėnas, pa- Lietuvą.
ruošdamas chorą dainuoti, ir Br. Vėliau tupėjo.progos pasireik są programą, tik gal per tyliai,

čia tremty.
Lukaitytė davė gražių gamtos 

vaizdų iš atsiminimų iš mielos 
Lietuvos.

Pranešėjos: Stri kaitytė, O- 
rentaitė ir Švedaitė pravedė vi-

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
rėvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupe Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus } kunigus. T6val Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe.
Dievui leidžiant Jie darbuosis Ir Lietuvoje, 
jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai, 
darbuokltCs po Paneigs Švenčiausios vBliava, 
stokite J T8vų Marijonų Kongregacijų; rašy- 
klte novlclų vedėjui. Laiške pažymėkite klek 
mokslo baigėte, klek amžiaus ir koks svei
katos stovis. [Aiškų siųskite žemiau paduotu 
ndrean.

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

itų (vairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštlnMe
bažnyčiose Ir kitur. Labai pageidaujanti mokų kokj amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jčgas, gyvenimų Ir sveikatų Dievui Ir Panelei 8ven 
Slausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlclj&to vedėju 
oažymekitt amžių, sveikatos stovj Ir užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICEŠ, MARIAN HILLS ŠEM3NABY. 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

ka — radijas ir televizija. To- žaidimų rinkinėlis, lietuviškų ka 
kiose sąlygose gerų rezultatų ga nonų rinkinėlis ir t. t.
Įima pasiekti, kai kiekvienas . . . ..
dainininkas gauna ir melodiją,! Tai taiP sauklama P^lrV- Ido 
ir tekstą mUi koks aidas atsilieps iš gi-

J rios, atseit iš lietuviškos mokyk 
Šiais mokslo metais "Muzikos los ir iš lietuviškos visuomenės. 

Žinios” išleido 16 pusi. brošiūrą šiuo metu, kai daug kur kalba- 
“Liaudies dainos mokykloms”, ma apie lietuvybės išlaikymą, 
kur telpa 25 dainos — “pavyz- apie lietuvišką auklėjimą mokyk 
džiai, gairės ir epizodai, daina- loję ir šeimoje, reikia pozityvaus
vimo pamokoms medžiaga”, veikimo.

“JŪSŲ” IR “MOŠŲ” VAIKAI
Nuolat-susiduriame su nuomo 

ne. kad visi lietuvių kilmės vai
kai Amerikoje yra lietuviukai 
ir turi būti vieni lietuviškai mo
komi, kiti atlietuvinami. Klai
džioja ir kita pažiūra, kuri net 
ir lietuvių kalbos mokymą laiko 
"dypukų” pareiga, kuri liečia

kalbomis ir palieka. Būdinga 
iliustracija — mūsų lituanisti
kos vadovėliai. Štai turime 
“Kregždutės” III dalį, kuri tu
rėtų būti vadovėliu bent per še
šis vyresnius prad. mokyklų sky 
ries. Jame tarp kita ko pustre
čio puslapio skirta straipsniui

lik po antrojo Pasaulinio karo, “Nemuno deltoje”. Ta proga au 
į Ameriką atvykusius lietuvių torius užkliūva už paukščių ste- 
vaikus. Reikia pasakyti, kad b’čjimo stoties Ventės Rage ir 
nėra teisinga nei viena pažiūra, sumini net dvidešimt du paukš- 
Absoliutaus lietuviškumo šąli- čių vardus. Sunku būtų pasa- 
ninkai nepažįsta ar nenori pa- kyti, kiek reiklų skirti pamokų 
žinti sąlygų, o dypukiško lietu-, ši m straipsniui, nes čia tūrime 
viškumo šalininkai demonstruo Nemuno deltą kaip vieną pamo
ja išdavikiškumą lietuvių tautos kos lemą, o Ventės Ragas jau 
atžvilgiu nurašydami į nuogto- visai nebloga tema kitai pamo- 
lius daug patriotiškai nusista- kai, gi straipsny išvardintiems

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas ................. .. ............. ....................... $58,000.000.00
3. Atsargos Fondas virš ....................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00. 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą l/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus jnorgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
-IUSTIN MACKIEWICH, President x

JIISTIN MACKIEWICH, Jr., Vice-President

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

I

čilisio lietuviško elemento. Ab
soliutaus lietuviškumo šalinin
kus laukia neišvengiamas nepa
sisekimas ir nusivylimas, o po 
nuomone, kad seniesiems atei
viams lietuviškumas jau nerei
kalingas, slypi geismas kuo grei

paukščiams, kas savaitę po vie- į 
ną pamoką skiriant, jau reiktų 
bent pustrečio. Toliau —straip i 
snyje "Suvalkų kraštas” kalba
ma apie plotą, kuriame g d pa-i 
kaktų trijų keturių miestų var- I 
dų, Šešupės ir keleto ežerų. Gi j

čiau matyti lietuviškumą suny- i šiame vadovėly randame minint
krsį. '

Apskritai Lietuvos politi
nė ateitis ir lietuviškumo išsilai 
kymas yra labai mėgiamos te
mos mūsų tarpe, nors ir labai 
jau nuvalkiotos. Bet tos kalbos 
ir su jomis susiję kartais karin
gi šūkiai, kartais ir aimanavi
mai, nėra labai reikšmingos, nes

Lazdijus, Suvalkų-Alytaus ge
ležinkelį. Vižainio augštumas, 
Pavištyčio k Iną, Vištytį, Juo
dąją Ančią, Širvintą, Bartinin
kus, Marijampolę, Vilkaviškį, 
Kybartus, Virbalį, Kudirkos 
Naumiestį, Šakius, Sintautus ir 
visą eilę asmenų. Kaip norite, 
bet šis vadovėlis negali būti skir

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

llllllllllli avlillllllllll (Archer Avė. at Sacramento) V’ PHONE: Vlrglnla 7-H4.fc> /ii1 JB" 3p- u •

UčlUcllfr -fČjLiCjlK ILr JIJCILUaįUa
□nuntd ifej įkaiti u- b ity.

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraukton** Taupvmo Ir Skolinimo BondrovAar vr» 
a* n (tu Ir pelninga

tlnlversal Savinies and lxtan Asaoclatlon užtikrina aangn 
mų Ir gražu pelną

Saugumą užtvirtina Suvienytą Valstybių valdžios agentūra Ik* 
410,000.(M) kiekvienam Indėliai Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusiu Ir sąžiningu vedėju pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per lalškna. Ras grei 
tas Ir draugiškas patarnavimas

DM paskolą ir visais finansiniais reikalais kretpkltAs

Y
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UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnoi*
J?

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FtINOGRAFM • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAJSOM.k

FRANKS TV A RADIO INC

3?A0 So Mahtod S» CAIumet 5-7252
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Mergaite, norėjusi gyventi

DANUTE PAŠKEVIČIŪTE, R chmond Hill, N, Y.

Išilgai visos, dienomis triukš
mingos, o naktimis tūkstančiais 
žiburių spinduliuojančios, Brod- 
wčjaus gatvės New Yorke yra 
eilė teatrų, kurie tiek savo išo
re, tiek vidumi labai ir labai ski
riasi nuo puošnių tos rūšies Eu-' 
ropos pastatų. Dažnai jie yra 
tarsi jmūrinti namų eilėje kaip 
kokioje sienoje, o jų viduje lan
kytojo akies nežavi nei auksu 
spindinčios s enos, nei blizgą ži
bintai. Priešingai, viskas ten at
rodo dulkina, o sunkios aksomo 
draperijos yra tokios senos, kad 
ir norėdamas neatspėsi jų buvu
sios spalvos. Viename tad iš to
kių teatrų, kuris vadinamas 
"Cort” vardu ir kurio balkonų 
sėdynės kyla taip stačiai į vir
šų, kad ten besėdintį žiūrovą pa 
gauna baimės jausmas nenuvirs 
ti žemyn, eina drama, pavadin
ta K
Onutės Frankaitės dienoraštis.I

Yra tai veikalas, parašytas 
pasiremiant tikruoju gyvenimu 
ir vienintelis dar gyvas žmogus 
iš visų, kurie šioje dramoje vaiz 
duojami, dabar yra Bazelyje, 
Šveicarijoje. Jis ten leidžia liūd
nas savo gyvenimo dienas, pas
tarojo karo metu netekęs visos 
savo šeimos. Šio žmogaus pa
vardė yra 'Otto Frank, kilimo jis 
yra žydas iš Vokietijos miesto 
Frankfurto ant Maino upės. Iš 
Vokietijos Otto Frank su savo 
šeima — žmona ir dviem dūk 
rom — buvo pabėgęs į Olandi
ją, bet ir čia jiį užklupo naciai 
ir galop išnaikino visą šeimą 
koncentracijos stovykloje. Liki
mas taip lėmė, kad jis tik vie
nas liko gyventi. Pasaulį gi pa
siekė jo dukters Onutės pergy
venimai dėka knygos, kuri yra 
pavadinta “Onutė Frank: jau
nos mergaitės dienoraštis”. Du 
rašytojai (Frances Goodrich ir 
Albert Hackett, vyras ir žmo
na) šią knygą sudramatino ir 
pritaikė scenai. Tokiu būdu, 
“Onutė Frank” pasiekė ne tik
tai New Yorko Brodwėjų, bet 
taip pat ir Europos teatrus.

Kuo ypatingas šis veikalas? 
Juk karo metu daugybė žmonių 
neteko savo gyvybių bei tūks
tančiai liko benamiais. Tai vis 
gausi bei įvairi medžiaga ir ra
šytojams, ir dramaturgams. Ta
čiau “Onutės Frank dienorašty
je” žiūrovas neras nei baisumų, 
nei kankinimų ,nei pagaliau ne
matys net ir pačių nacių. Tiesa, 
pabaigoje girdimi yra vokiečių 
kareivių balsai, ateinančių su
imti besislapstančius žmones. 
Šioje dramoje karo aplinkybės 
nėra svarbios, o vien tik atsklei
dimas jaunos mergaitės pielos.

Veikalo turinys
Drama prasideda tėvo Otto 

Frank grįžimu iš koncentracijos 
stovyklos. Otto, netekęs šeimos

ir likęs vienui vienas, dar kar
tą ateina aplankyti kambario 
vieno fabriko palėpėje, Amster
dame, kur jis su savo šeima bei 
prieteliais slapstėsi, tikėdamiesi 
sulaukti karo pabaigos. Dienos 
metu jie visi miegodavo, kad 
fabriko darbininkai jų neišgirs
tų, o naktimis vaikščiodavo ir 
“gyvendavo”. Nereikia nei sa
kyti, kad tėvas Otto grįžta pil
nas kartėlio, palydimas dviejų 
olandų — moters ii- vyro — ku
rie visą laiką juos slėpė bei mai
tino karo metu. Tačiau, atrodo, 
kad nė šiems geriems žmonėms 
po savo baisios nelaimės Otto 
Frank negali rasti gerų žodžių. 
Viskas jam dabar atrodo vien 
tamsa... Tada palėpėje Otto at
randa savo dukters Onutės die
noraštį ir perskaito jos prieš 
patį suėmimą rašytus žodžius. 
Mergaitė ten sakosi tikinti ir 
šviesesne ateitimi, ir žmonių ge 
rumu ir viskuo, viskuo, kas tik 
yra gražaus šiame pasaulyje. 
Tėvas nuleidžia galvą ir didelia
me susimąstyme taria: “O kaip 
ji mane sugėdina".

Otto pradeda vartyti dieno
raštį ir visas jų gyvenimas pa
lėpėje atgyja prieš jo ir žiūrovų 
akis. Mes čia sustokime akyliau 
tik ties pačia Onute. Kas tai bu
vo per mergaitė? Peržengdami 
tautybės ribas ir patekdami į 
žmonijos visuotinumą, pažiūrė
kime į Onutę vien tik kaip į jau 
nos mergaitės tipą, kas ir suda
ro šio veikalo svorį. O jos sie
la yra tikrai graži! Onutės šir
dies nepasiekia joks purvas, ten 
viskas gražu, šviesu ir šilta... 
Pro publikos akis, besiverždami 
tiesiog į žiūrovo sielą, slenka 
Onutės pergyvenimai. Amster
damo palėpėje gimsta jos pir
moji meilė jaunuoliui Petrui, ku 
ris kartu su Frankų šeima ten 
slapstosi. Onutė pasakoja savo 
dienoraštyje, kad užaugusi no
rėtų tapti rašytoja ,nes: “...no
ri gyventi po mirties”. Šios jau 
nos mergaitės gyvos sielos dė
ka žiūrovas pajunta, kad yra 
begalės dalykų, dėl kurių gyve
nimą reikia labai ir labai mylė
ti.

Techniškoji veikalo pusė
Visa drama yra suskirstyta 

scenomis, kurios yra atskirtos 
šviesos ir tamsos pagalba. Prieš 
pradedant kiekvienam paveiks
lui, teatras sutemsta. Girdisi 
Onutės balsas, skaitančios sa- 
vę dienoraštį. Tada vėl viskas 
sušvinta ir žiūrovas stebi jau 
patį veiksmą. Ta tamsa yra lyg 
praeities simbolis, iš kurios ky
la prisiminimai, sugrąžinami gy 
venti prieš žiūrovą minią.

Aplamai, veikalas yra para
šytas ir vaidinimas dideliu tiks
lumu. Ten viskas eina taip sklan 
dž ai, jog niekur negalima būtų 
įterpti nei vieno žodžio, nei vie

no veiksmo. Tiesa, gal aktoriuo
se pasireiškia tam tikras sustin1 
girnas, kurį galima būtų pa
aiškinti tuo, kad vienas ir tas 
pats veikalas yra atliekamas 
tame pačiame teatre diena iš 
dienos, o pastatymų skaičius 
jau siekia kone 600 kartų.

“Onutės Frank dienoraščio” 
režisorius yra Garson Kanin, 
pats dramaturgas, žinomo vei
kalo — “Born Yesterday” — 
autorius. Tėvą Otto Frank vai
dina Joseph Schildkraut, kilimo 
vienietis, o motiną — Gusti Hu- 
ber, garsi senesniųjų vokiečių 
filmų aktorė. Žavingą Onutę da
vė savo laiku (dabar va:dina ki
ta) jaunutė aktorė Susan Stras- 
berg, kurią matėme filmuose 
“Picnic” ir “The Cobweb”.

Kas ištiko šią dramą 
Vokietijoje?

Nors dab’r Romoje šis veika
las ir turi didelį pasisekimą, vi
sai negalima to pasakyti apie 
Vokietiją. Praėjusių metų ru
dens pabaigoje, šios dramos 
premjeros beveik vienu metu 
praėjo daugelyje Vakarų Vokie
tijos teatrų. Kaip savaitinis žur 
nalas “Time” rašė, tai buvo kaž 
kas neįprasto ir keisto teatro 
istorijoje. Į premjeras susirinko 
frakuoti ponai ir elegantiškos 
damos, išsėdėjo dideliame tylė
jime per visą veikalą, o paskui 
visi be plojimo pakilo ir kaip 
susitarę apleido teatrus. Tai bu
vo vokiečių publikos “boikotas” 
ir atsakymas “įžeidimu už įžei
dimą”. Nors jau nacių gyvavi
mo laikai yra palaidoti daugiau 
nei dešimties mėtų užmirštyje, 
tačiau vokiečiams “Onutės 
Frank dienoraštis” buvo skau
dus ir užgaulus dalykas.

A. Varnus Vienuole

Tuo metu, kada šio veikalo 
premjera buvo Berlyno teatre,! 
ten lankėsi ir aktorės Susan, 
Strasberg motina, norėdama pa 
matyti vokiečių pastatymą. Ir 
Berlyne atsitiko tas pats, kas 
ir kituose Vok'etijos miestuose. 
Publika tarsi vienas žmogus be 
žodžio demonstratyviai paliko 
teatrą. “Tai buvo kažkas siau
bingo”. pareiškė aktorės Susan 
motina. “Niekuomet man nete
ko tokio dalyko pergyventi".

Reikia pasakyti, kad “Onutės 
j Frank dienoraštis” Vokietijos 
j teatruose tik dar kartą parodė, 
kad žmonės pasaulyje nesikei
čia: niekas nemėgsta primygti
no kaltės primetimo, todėl ir no- 
rėti, kad vokiečiai Onutę Fran- 
kaitę toleruotų taip, kaip ameri
kiečiai yra truputį perdaug.

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIetory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidaro kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

Duoną ir įvairias skoningas 
bul kūtes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. IJtuanica Avė. 

Tel. CUffside 4-B37S
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

SVARBI ŽINIA VISIEMS, KURIE SIUNČIA DOVANŲ 

PAKIETUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

IR Į VISAS U. S. S. R. DALIS
Kad ateityje pagerinus patarnavimą ir pagrei

tinus dovano pukietų pristatymą ( V. S. S. R. visris 
agentūros Ir tnrptnės-agentūros (suh-agencies) bu- 

i vo uždarytos. KliJcntų patogumui, Ji, vietoje ati
darėme

SAVO SKYRUS
žeminu išvardytuose miestuose. Itabar pakirtai gali 
būti slunčtami

GREIČIAI’, SAUGIAI' IR PIGIAI’.
Mes v lekiame |>agal specialų susitarimą su 

INTO!,'RIŠT (MOSGOVV)
ir siunčiame fiakietilH TIESIOG Į visas I?. S. S. lt.

dalis. Kbtkvienas paklotas yra apdraustas. Kvitas 
su gavėjo parašu yni pristatomas už kiekvieną 
siuntini.

PAKIRTAI SIUNČIAMI KASDIEN.
Pakvitavimus jūsų siuntinių gavimo pas mus, 

prisiųstus paštu — “parcel pust”, Ir sąskaitą Išsiun
čiame tą pačią dieną.

Siųskite jūsų dovanų pakirtus per palikimą fir
mą turinčią gerą vardą gerai įsitarnaujančią per 
2*» metus. Dėl informacijos ar naujo katalogo ra
šykite šiuo adresu:

I

PARCEL DEPARTMENT

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
716 Walnut St., Philaclelphia 6, Pa.

LOmbard 3-3455 LOmbard 3-6977
Raštine atdaru kasdien, įskaitant Ir šeštadienius, Iki f. v. v., trečiad. Iki H:3O v. v.

MflSŲ SKYRIAI — J f'S V PATOGUMUI:
1001 llroaduay 
Tiew York. N. Y.
Tel. LYeeum

O iki 5 v. kasdien, išskyrus wkin.

41(12 Archer Avenue,
Chicago 32, Illinois 
FRont'Ier 6-6399.
Kasdien, išskyritts sekmadie
nius, nuo 8:30 vai. ryto iki 8

IKI.-. E. 7lst Str 
t'leveland, Oliio, l'Tah 1-0007 

Kasdien, išskyrus sekmad,,
12 dieną Iki M: SU tai. vak.

Iki Iii Miehigan A venų,-.
Detroit 1(1, Michigan 
TAshmore ft-7500
***** '£ ,rn,a; ” * vul ' valandos vakarošeštad. Iki I vai. popiet

It-snn 10 Utis Bldg. 
IO» W. Itroa<lway 
Itoston, Mass. 
ANdrew S-M7A4

nai prarandime objektyvumą 
kalbėdami apie "pagonybę” ir 
jos “elementus”, tai aš galėčiau 
pridėti, kad mes, krikščionys, 
dažnai prarandame objektyvu
mą k Ibėdami apie krikščiony
bę ii- jos elementus. Objektyvu
mą prarandame neobjektyviai 
pasirinkdami mokslinį metodą.

• Alberto Zubro studiją “Mar 
ksizmas ir rusiškasis komuniz
mas” išleidžia Australijos lietu
vių laikraštis "Mūsų Pastogė”. 
Knyga baigiama spausdinti 
"Minties” spaustuvėje Sydnėju- 
F-

Lietuvių kryžiai
(Atkelta iš 2 pusi.)

chitcktūrinio, skulptūrinio ir de
koratyvinio vieneto; nėra sekę 
kryžių formų plitimo savybių 
(topografine prasme); nėra pa
stebėję simbolių, kurių esmėje 
kryžiai atsirado ir plito; nėra 
palietę krikščionių bažnyčios 
dvasinio ir kultūrinio vaidmens. 
Neišnagrinėjus šių klausimų, ne 
įmanoma daryti sprendimą lie
tuvių kryžių kilmės atžvilgiu. 
Nežiūrint to, jis buvo daromas. 
Jis buvo daromas gretinant tik 
priešistorinės kultūros liekanas 
bei simbolius, daugumoje būdin 
gus kitoms tautoms, o ne lietu
vių tautai.

Jeigu Marija Gimbutienė ra
šė, kad “Mes, krikščionys, daž-

NUO UŽS1SENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie. kuriu kenčiu nuo SENI,'. 

ATVIRŲ Ilt SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nugali ramiai sėilėtl ir naktimi* 
miegoti nes Jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimą ir skau ’šjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
vpaibyes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ilgos vadinamos PSORIA- 
S1S. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHI.ETE.S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlraą 
tarppirščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedlr- 
vinių, odos išbėrimų ir t t. taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduoįė nuo Iš
viršinių odos ligų. I.e
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $t.25, Ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
-e.Ind. ir Petroit, Mi
eli igan arba rašyki- 
• e ir atsiųskite Mo- 
ney order j

LEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy St., Chicago 34. I1L

PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDOS . . .

NET IKI 70 /*'
Dabar nupiginti visi: lli-t'i fono

grafui • Televizijos • Včsintuvai- 
Vedinluvai AM/FM radijo aparatai
• Vokiški trumpų baugų rad. apar.
• fkulhčjiiuo aparatai • Dulkiasiurh- 
liai • Rašomos mašinėlės • įvairūs 
i'li'ktriniai namų apyvokos reikme
nys • Auiiiios ir kit.

-Dflinn-
TCLCVISIOn

[sales - Service)
sav. Inž. A. Sl-.'MKNAS 

3321 S. Ilalshd — (' I .i r f-i< I. • l-5H«5 
Atdara: kasdien 9-6. pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9

iii

AR JAI) ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP 
J. A. V.

PASIRUOŠTI
PILIETYBEI

i
Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminas.

. a-uriJlUcu ii dtSfctKVUlfi > '‘Ilgių
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F Wells Kainą 
60 centu

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
-iigvt' I a pilietybe

Pinigus su užsakymais siusti
DRAUGAS,

4545 VVest 63r<l Street 
Chicago 29, Illinois

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

S E L F 
SERVICE

MARCII 7, 8, 9

JEROME (BLACK I.ABEL) GRAIN
ALCOIIOE, 190 Proof V. S. P. Fifth $5.29

GRAIN ALCOIIOE 190 PROOF V.S.P. Fifth $4.89

• COURVOISIER Thrcp Star Cognac Fifth $4.99

IHENN^SY TIIREE STAR COGNAC Fifth $5.99

lIMPORTED FRENCH COGNAC Fifth $3.49

įCINZANO VERMOUTH
! Dry or Sweet Fifth $.|39

4K1JAFA WINE Fifth $|.69
Jkron-brannvin or anderson

IMPORTED AQUAVIT Fifth $3.98

JCHERRY IIEERING LIQUEIIR Fifth $5.98

f H HEINEKENS IMPORTED BEER. Case 
of 21 bottles $725

1957 BUICKAS
Tik

$2,595.00
Dynaflovv, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK.Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3*2022

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas.
• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

504 West 33rd Street (netoli Normai Avcnne).
-___ Valandos: Kasdien iškaitant šeštad. ir sekin. nuo 9 v.

ryto iki 9 v. vak., bet svarbu, kad telefonu susitirtuničt laiką VIetory 
2-3486. 20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KATNOS

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

MOVIMO

” IŠ TOLI IR ARTI
MAUJt OIOEII TROKAI-NAUJAUTI KRAUSTTMO ĮRANKIAI

U£U METŲ PATYRIMAS-RI6US IRSAtlNINGAS PATARNAVIMAI

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

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

AND IX)AN
ASS’Ngrane savings

2555 VVEST 47th STREET LAfayetto S-108S
B. R. Pietklew1ei, prrz.; E. R. Pletklevvtcz, aekr. Ir advokato*

Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 
valstybės bonus. Tanpytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atklarydaml sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki BIO.IMMi.

Darbo valandom: pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai. vakar’ 
nu it penk 9 iki 5. treė uidarvta o »efti nu- « iki vidurdienio

J. G. lELEVISIDN GOMPANY
2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
TV APARATAI: paprasti Ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo. 
nešiojami, Jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
ir užaleniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, balerijinlal. RA
DIJAI: vietiniai tr vokiški, AM, KM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitarlnlai.

ATIDARA IR HEKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai.

AS
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Bostono lietuvių monografija
DR. JONAS MATU SAS, New York. N. Y.

laidų Romos steigiamieji raštai 
yra kelių šimtų metų senumo. 

Amerikos lietuvių katalikui

Ekspertai apie vedybas
JAV Tėvų ir Mokytojų kon- 

fak-1 paskirų parapijų istorijos ver- £reae buvo nustatyti šie 
•kiamai reikalingos. Mūsų išma- tai:

Neseniai iš spaudos išėjo ver mokyklos”, o tik augštesniosios i nymu, joms paruošti reikia pa
tinga knyga — šv. Petro lietu- (plg. 54). Yra ir daugiau pana- naudoti: 1. Seniausių gyvų pa- 
vių parapija South Bostone. Ją šių netikslumų (nlg. 66, 98). Spiečių atsiminimus, ušrašo-
paraše dr. Antanas Kučas, dės 
tąs Scrantono universitete. Kny 
ga turi 303 pusi.

Bostono

Kaip gal’jo atsirasti šitokia mus I)atips rašančio istoriko; 
posakis: “Negavęs progos iš-; klbamoa parapijos ir jos vys 
mokti lietuviškai, jis kalbėjo že-1kup*j°8 archyvus: 3. istorinius

arkivysk. Richard! <iUa,,r, ,26! Lietuvių kai- veikalus apie Amerikos lietu
J. Cushing veikalo prakalboje,, .. .. ' ,,,, , , I bos klaidų yra ne viena (14, 16.sako, kad ta parapijos istorija ,. , i , ,, 18, JO, JI, JJ ir k.).esanti accurate and scholarly , 
dėl to jis sveikina jos autorių Po to, kas pasakyta, savaime istorines apžvalgas apie vietoj? 
ir jos vertėj? (j anglų kalbą), teikiasi išvada, kad ?erb. auto- esanči s kitas taurines mažu- 
Augštasis di.piliorius, žinoma, rius patsai tos istorijos ištiš i mas; 6. iš dalies archyvus JAV 

nerašė, 'fa kryptim užuominą įtaigų, susijusių su gyventojų 
randame kleb. Pr. Virmausko pastoviu įsikūrimu. Tuos visus 
įvedamajame žodyje, girdi, kun. tyrinėjimus turėtų atlikti patsai 
Jonas Klimas, "padėdamas auto rašantis istorikas. Šiaip sau 
riui rinkti istorinę medžiagą ir spausdinamos istorinės apžvl- 
“telkd mas reikalingas infor- gOS labai dažnai tik suklaidina, 
macijas”, lankęs asmenis ir dr- Red. pastaba: Dėkodami isto- 

Veikalu pasidžiaugus tenka j jas.* Galėjo prisidėti ir patsai rįkui dr. J. M i tušui už vertin- 
sumineti keletą pastabų. Visų įvedamojo žodžio rašytojas. Gal gas pastabis norėtume pašte1 
pirma — išplėsta bendroji da
lis, atsieit, apie patį Bostoną.
Tokiam specialių rėmų spaudi
niui tai net pavojinga, mat, ga
li įsivelti netikslumų. F^z. auto- mausk'į'"'įang0J "vadina“šios Į ^r ,fiia ir gražus medžiagos rin 

" uh^yiv o įstorijos santrauka„( 0 arkivj kinys mūsų išeivijos kolonijų is- 
Cushing — vertimu (mini trans t°rlJai-_________________ _

pasitikėjo tems, kurie jam šį 
dalyką referavo. Ypač, kad jis 
pats yra lietuvių didelis gerbė
jas ir, jo žodžiais, “visa Arkidie- 
cezija yra giliai skolinga lietu
viams imigrantams ir jų įpėdi
niams”.

rius rašo, kad “nuo XIX a. vi 
dūrio Bostonas nepaprastai pra 
žydo meno ir mokslo gėrybėmis 
ir virto vadovaujančiu kultūros 
centru visose Amer. Jungtinėse 
Valstybėse”. Tai daro įtaigą, 
kad ir dabar jis yra tokis cent
ras, kas, žinoma, neteisinga.

Ir dėstymas bendrai apie lie
tuvių emigraciją į Ameriką, mū 
sų nuomone, tokiame siaurame 
veikale yra nereikalingas, net 
rizikingas. Ana, pasak auto
riaus, “du svarbesni akstinai” 
emigruoti buvę baudžiavos pa
naikinimas (1861) ir nederliaus 
metai (1868-1869). Paskui pri
dedama 1863 m. sukilimas (psl. 
19). Tuo tarpu, giliau patyrinė
jus lietuvių kolonijų sudėtį, pa
aiškėja, kad pirmaujanti prie
žastis buvo emigrantų socialinė 
padėtis Lietuvoje. Karinės prie
volės Rusijai vengimas dėtinas 
vienoje iš paskutinių vietų, nors 
autorius 20 psl. tai deda į pir
mąją.

Liečiama ir emigracijos data.

vius ir visus čia ėjusius lietu
viškus laikraščius; 4. kapus ir 
kitokias parapijos Įstaigas; 5.

1. Dabar pusė JAV mergaičių 
išteka iki 20 m. amžiaus; pusė 
bernaičių veda iki 22 m. 3 mėn. 
amžiaus. Seniau įvykdavo vedy
bos tarp vyresnių.

2. Daugiau kaip 80 procentų 
žmonių dabar anksčiau ar vė
liau — tampa vedusiais. 1900 
metais tik 64% vesdavo.

3. Šeimos darosi gausesnės.
Kolegiją baigusiųjų tėvų tarpe
dabar paprastai auginama vie- ^erai

ir padaręnu kūdikiu daugiau, negu vieną 
gentkartę anksčiau. Dabar 
mos vidutiniškai turi tris 
dikius.

šei-
kū-

naši bendradarbiauti, ir nėra rei 
kalo atidėlioti vedybas, iki vy
ras bus pilnai apsirūpinęs. Iš ki
tos pusės, reikia vengti perdaug 
skubių vedybų.

Didieji katalikai JAV 

istorijoj

Žmona apie vyrą JAV beletristika
mokslininku Recenzentai palankiai atsilie-

Mary Lecomte, mokslininkė,' pia apie JAV novelių . ntologi- 
i laboratorijoje talkinusi savo vy-[ ją, suredaguotą Marthos Foley 
rui, pasaulinio garso tyrinėtojui! ir išėjusią antrašte “The Best 
Pierre Lecomte du Nouy, para-Į American Sliort Stories”. Me- 
šė jo biografiją, pavadintą: džiaga dauginus,sudaryta va- 
“The Road to Human Destiny”. dovaujintis "'..'.v Yorker" pa- 
Antraštėn gražiai įpintas pava- rinkimu. Čia
dinimas plataus susidomėjimo r ai: M. Ilor 

1 sulaukusio jos vyro veikalo. W. Eastlake

traukti ir auto- 
pian N. La M a r, 
Sh. Ja.kson, R.

Daugelio knygų autorius The- 
odore Maynard davė naują vei
kalą — “Great Catholics in A-i ,, .„. . „ . . Knygoje dėstomas visa moksli- Angcll, R. Coates, G. Eilioti,menean History ”. Autorius yra į • , .■ ,, . muko gyvenimas—jo vaikyste,1 Knyga turi 368 pusi., kuinui,,abuvęs Georgetowno universiteto • ... . .J . . jo vedybos su autore, jo moksli- $4.profesorius, Amerikos gyvenimą, .1 ’ t , ..^'niai atradimai ir patobulinimai,i pažįsta, „tapęs konvertitu », , , . *J Mokslininkas du Nouy yra mi-adaręs doktorato Katilikų „„„ 1fl,~ , . .. ,ręs 1947 metais. Veikalas paj- 

vairintas asmeniškais mokslinin-universitete
ilikų 

plataus išslavi-
ntrno. Šioje knygoje autorius ra
šo apie šv. Izaoką Jogues, Mar- 
qrette, K. Tekakwitha. Junipe- 

Ankstyvos vedybos dabar ro Serra, vysk. J. Carroll, B. 
vyksta dėl šių priežasčių: ve- Toussaint, vysk. J. F1 >get, mot. 
dusieji labiau išlieka nuo kari-,Seton, vysk. J. England, I). M 
nės tarnybos, yra pakankamai Gallitzin (lietuvių kilmės), arkv. 
uždarbių šeimos pragyvenimui J. Hughes, B. de Smet. O. Brow 

| garantuoti. Iowos universiteto nson, S. M. Hecker, vysk. J.

ko laiškais, apibūdinami jo vei
kalai.

Krautuvėje “MARGINIAI” 
adresu: 2511 W. 69th Str., Chi- 
cago 9, III., galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi-
niai, knygos, žurnalai, taip pat 

R. H. Ojemann, Healy, kard. Gibbons. mot. F. i galanterija.veikalo autorius turėjo priside- bėti, kad tie antraeiliai dalykai I profesorius .......... . ................._________ _____ „.
rinti prie iš anksto nustatytos; vistiek neaptemdo bendro švie-j psichologas, tvirtina, jog labai Cabrini, R. Havvthorhe Lathro-
rašymo organizacijos? , saus vaizdo apie šį leidinį, kuris

Anglišką tekstą kleb. Pr. Vir-1 Pas*beka augštog vertės mono1

Chicagos ariančias ir moC >• 
aiškiausias Piktoku Baržas —

B U ( O I) K Z A S
WILL0W WESf ’MN AMO 

PICkiC GKOVfc
KSrd and WJI«w Springs Romi 

1 Willow Springs, Illinois 
oooooooooc o oooo o o o o o o oo o o o

INUOME TA\ SERVICE 
Daily 9 A . M. to 9 B. M.

A. K. JONĖS 
9205 S. Utica 

(3 blocks Kast of Kedzic) 
EVERGREEN BARK, ILK 

GArden 2-6668
OOOOOOOOOOOOUOOOOljOOOOOOt d

geras dalykas, kad jaunikaitis po, M. T. Demjonovich ir A. E. 
ir mergaitė abudu dirba, abudu' Smith. šis veikalas jau išėjo po 
taupo savo būsimam šeimos gy- autoriaus mirties. Turi 291 psl., 
venimui. Jie jau nuo tada prati kaina — $3.75.

lator). Tuo tarpu pats to teks
to autorius Rev. Alb. Contons 
(kun. Virmauskas sako “Kon- 
tautas”) rašo “priderinimas” 
(adapted from Lithuanian text). 
Iš tikrųjų, tai yra modifikuota 
santrauka, kas prancūziškai bū 
tų “resume raisonne”, o angliš
kai gal tiktų "modified Himnu* 
ry”. Tokia santrauka yra slidus 
uždavinys. Dėl to čia pasitaiko 
to, ko nėra originale (pvz. p.1 
294 ir k.). Arba originalo min
tis sugriežtinama (plg. psl. 190 
ir 292). Yra ir netikslumų. Pa-į 
vyzdžio dėlei imam 262 psl. Čia1 
sakoma, kad senieji lietuviai imi 
grantai buvę tėvynėje pripratę' 
prie “visiting confessors of the 
Forty-Hours-Devotions” (teks
te “Forthy”). Iš tikrųjų gi, vi
si lietuviai buvo ir yra pripra
tę prie atlaidų, kas angliškai gal 
būtų “days of indulgences”. Ke
turiasdešimt valandų šventės 
Lietuvoje mažiau paplitęs daly- 

Pasak autoriaus, “didesnių atei-!^as- Pati 40 valandų institucija 
vių būrių atvykimo... didesnį | Katalikų Bažnyčioje atsirado, 
pėdsakai aiškiai aptinkami apie palyginti, vėlai. Lietuvoje para- 
1870 m.” (19 p.). Tuo tarpuįPU°s pradėta steigti nuo 14-to 
kiekvienam, šiek tiek susipažinuj šimtmečio pabaigos. Dėlto ir at
šiauri su dalyku, tai yra ne pėd
sakas, o faktas. Mat, to laiko 
emigrantų vaikai dar dabar gy
vi.

Labai gaila, kad gerb. d-ras 
nenustatė pradžios lietuvių ko
lonijos Bostone. Su tuo jis ap
sidirba tardamas: “trūksta pir
mųjų šaltinių”, arba “šiandien 
tiesioginio atsakymo negalima 
rasti” (p. 19). Tuo tarpu, ap- 
klausinėjus seniausius Bostono 
lietuvius, manytumėm, būtų ga
lima nustatyti. Juoba, kad paa
nalizavus veikale minimo Petro 
Lazausko gyvenimą, peršasi 
sprendimas, kad jis turėjo apsi
gyventi 1865-1870 metais (pa-Į 
lyg. p. 32). Dėlto “bendras ma-j 
nymas” apie 1880-1890 m. atro
do nepatikimas (p. 19).

Pati parapijos pradžia gvilde
nama akių plotu, vengiant tiks
lumo (palyg. p.p. 23-27) ir ne
naudojant arkivyskupijos archy 
vo. Netyrinėjama, kiek lietuvių 
1895 m. buvo lenkų parapijoj 
ir kiek dabar Bostone. Kaikur 
išvardijami visi choro dalyviai, 
kitur nerekalingos smulkmenos 
(p. 94), dar kitur duodamae lais 
vė jausmams (32-35, 106,110).
Bet tokis svarbus įvykis, kaip 
prcl. Urbanavičiaus iš Bostono 
Iškėlimas į Nonvood, Mass., ir 
atgal grįžimas “savanoriu vika
ru” vaizduojamae perdaug jau 
miglotai, neužsimenant apie tik
rąsias priežastis (p. 100).

Supainiojama bažnytiniai da
lykai: krikštijimas nerecenzuo
jama tik klebonui (p. 30), mi
sijos sutapdinarna su rekolekci
jomis (91), primicijos su sekun- 
dici jomis (58), dogmatizuojama 
apie parapijų organizaciją (33).

Ir apie Lietuvos gyv-mą kai
kur netikslu. Veiverių mok-jų 
seminarija nebuvo vienintelė 
tos rūšies įstaiga, kadangi Pa
nevėžyje nuo 1870 m. veikė ki
ta (plg. 66). Per I Pas. karą ne
buvo iškeltos į Rusiją “visos

Išėjo iš spaudos, nauja
A N ATOLU AUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

ii lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 68rd Street, 

Chicago 29, Iii.

Dclicioua footl cxpcrtly s'Tvd in 
ehcerful, spaeiouH (linini? halls

\V(-<l«lini?s • Showers • Annlver- 
.HArtaN • ILnn<|Ucts • Conventions 
Be , a KueHt at your next party 

Mahe reaervat.ions today!
KAYS KATF.IUN<1 K1TUHRN 

7547 lrvln« Vark Tl.' »-72H»
Kveninua call AV S-OSttO

M1RAČLE CLUB—MERGAITftMS 
St. Gertrude’s Parapijoj

Puikūs kambariai, skanūs valgiai
'Ijahui (fera transyiortaeija 

$14 ir angfieiau
6156 Sheridan Rd., 3-93:16

Turime Pilną Pasirinkimą 
Religinių Daiktų

GUNNELL’S
RELIGIOUS GOODS

5638 W. Division — CO 1-5024

Gomptometro-Mašinraščio 
Makykla Pradeda 

Pavasario Semestrą
Tuoj mesk dulkiną fabriką, nes 

jūsų laukia darbas švarioje raš
tinėje. Skambink mokyklos ve
dėjui P. Rešiūnui — tel. WA1- 
brook 5-4315. Mokyklos adresas: 
5543 S. Albany Avė.

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

<1402 S. Falrfleld Avė., Clii.a«o 2»
Tel. HEmlock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
duoda pamokate Prieš karą įtaikęs 
'Ikagos univerfdtetą

I ilol. 25 «• vai. — privačia*, 
i l-člaa augštae. durys po kairei, ari 
fiD-Cioe katvfts Ir Callfornla A ve. >

ElvORIDA — FWRIDA
Atvažiavę į Floridą sustokite, 

Neptūno Viloje, pas p. Šeštokus. 
Jie jums patars kur geriausia 
jums apsistoti arba apsigyventi. 
666 — 76th Avė., St. Pctcrsburg 
Beach, Fl*. Tel. 21-8204.

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (cbeoking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra atsižymėjęa gavo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai ild $10,000.90 apdrausti Federal DeposH Insurance 

Corporation, Washtngton, II. C.
Kviečiame ir Jus atvykti Tuojaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius,

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 Wcst Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tol.: Vlrglnia 7 - 8430

WHOLESALE
$49.90VOKIŠKAS VAIKŲ 

VEŽIMĖLIS .............
Siunčiam visur veltui 
Rašykit dėl informacijų 

$50.00 vertės vaikų Lo-
vytė su matracu .........
Gražiai dekoruota įvairių spalvų 
6 -šiems melams.
Dviračiai, žaislai, iėlių vežimėliai.
Prieš perkant palyginkit kainas 
čia.

BABY SHOP
4075 Archer (kampas Archer Avė. ir Calif. Brighton Park. BI 7-2889 

Valandos 10 a.m. — 6 p.m. Pirmad. ir ketvirtad. iki 9 p.m.

SUMAŽINSITE SAU DARBA IR PAGERINSITE 
SAVO NAMUS

įsidėilaiiii Juozo Kpairio iiluinini.jiius “Stono VViodovs” lunans. Juos 
linini nereikės rūpiiitis kiekvieną pavasari ir rudenį Imimi į'i uiiuiu 
ir sietelių sudėjimu. J. Kpaičio alnniini.įaus “Storio \Vinde,us’’ l.n 
kys tiek ilgai, kiek jūsų namas stovės. I’,‘išaukite mus d.ir -mudu u 
ir mes padarysime .jums tuos nuostaliius' langus.
Pas mus taip pat galite įsigyti visų rūšių apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
3259 So. Halsted St, Te!. Vlctory 2-G47G
Galite skambinti kasdien arba atvykti į mūsų įstaiva nuo !• \al. iki 
ti VhI. vak. Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieni,uK u/dui\la

ANTAT^AS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTI9

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus idedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ......... ........... $8.25Murcery 49-51 ................ $8.95
Chev. Ali 1937-53 ...... 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 ......... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95 Plymouth 42-56
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiac 37-54 .
Dodge 6, 42-56 ................ 9.95 Bnick 37-52 . .. .

9.95
8.95 

12.00
Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti

mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.
Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary

ta : nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. ČESAS
IO?4West59th Street Tel. GR 6-9136

4
Pasilinksminimui — praleiskite vakarą čia!
MARIE SHAW*S CLUB EVERGLADE 
.Justi šeimininkai Tcx Koše Ir Gtoff

I ’žks rid/iui hiKnieriams nuo II v. r. iki 3 v. popiet 
Pietus nuo 7 v. v. iki 3 v. r.

I.AVHITK GRANO OI’EMNG!
Koktolių valanda 3 v. popiet iki 7 v. vak. 

GAnlcn 2-»s:iH 2501 W. »'>tli St.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENINTELE: ĮSTAIGA 
CHICAGOJE, INTURISTO ĮGALIOTA.

Aukšto* kokybės vilnonės 
angliškos medžiagos. Stan-

Anti-Polio senimas, stn*p(o- 
micinas, cortisonas, serpasilis

durtiniai audinių siuntiniai, ir kitokie vaistai pristatomi 
Standartiniai maisto produk- <»r paštu per keletą <lie- 
ty siuntiniai. 1 nų.

Reikalaukite mūsų naujų katalogų, 
užsakymai be eilės priimami.

Jei norite pasiųsti Jūsų pačių sudarytą siuntinį — prašome 
paskambinti dėl susitarimo — WAInash 2-9354. Mes žymiai 
padidinome savo tarnautojų skaičių ir dabar galime priimti 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priimdavome.

Mūsų greitas ir patikimas patarnavimas yra gerai žino
mas čia ir Lietuvoje. Nuo 1947 melų mes esame pristatę 
daug dešimčių tūkstančių siuntinių, neprarjulę nė vieno.

Atdara nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
9:00 vai. ryto ild 4:30 vai. po pietų.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
Suite 1200, 220 So. State St., Chicago 4, III. *

Tel. WAbash 2-9354
J

Yra kaloama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS tnri metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų;
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . $4.50
Visokiausių pamušalų nž pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-0-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ............................... ....................... 98c

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

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek
vieni pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

“laces“, satiną, taffetą, •‘brocades’’, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pirias kainas

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytun nuo Halsted St., iy2 bloko į pietus nuo 
Kuom* vėl t Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel MOnroe 6-8152

S

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIŠMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, III. Telef. LAlayette 3-3085

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

0-0000000-00000000< / lOOOOOOOOOOOOOOOO-OOOOOOOOOOOOOOOO^ H

k. ti A SIC N A S ?
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymis 
Ii Įvairių kailių užsakyti paltai duodami Išnio- 
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUfc

. . Tel. REpubHc 7 - 632b
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<X ‘GODO< >< >< h x > »< ■ <

6716
Chicago 36, Illinois

JUČUS SISTERS RESTAIIHAN1 
(Naujai) dabar atidarytas 

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th St., Tel. LA 3-8610 J

u
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uj madienį tvarkingai stojau boso 
t i, a! ivaizdon ir dar antvalandžius 

atpyliau. Gal netiki? Va, pasi- 
• žiūrėk j algalapį.

Tikiu be raštelių! — sako 
Vytautas iš krūmų.

X.nuneš dabar niekuo ne
šneki Gediminas. — Va,

■ > . kiti šeštadieniais bėga j, 
t • ž Iiii arkl us, stato ant kiek- 

pasitaikiusios uodegos po 
uoiie. O kiti pravaro atlygi-! 

v:sain mėnesiui į priekį, 
i , skolina -i no to š’lingus bonkai j 

’ ;■ i i ir puskepaliui duonos, oi
•' i maitinasi iš šiukšlių drobės, 

i ;vir- C kodėl taip yra ?
Nei n u. dovanok!—sako 

. uk'nis Vytautas, 
n - D! to nežinai, kad iš viso

n a i. kas tai yra arkl’ai. Su 
e- jais r< ikia elgtis tvarkingai Aš 

d arū- jau ketvirtadienį nusiperku va
karinį laikraštį, kur surašyti vi- i

iii su į si favoritai, randai praleidžiu ~ =
aktį bestudijuodamas, paskui (nuo galvos,

J. Pautienius

jeigu Gediminas,, tis nuo šienligės. 1 
>"u, o : ' t ■ deni iš naujo pergalvoju, tempiamas iš mašinos cementuo- denių pasijuto »»-•
m vi- prieš eidamas gult apmąstau iš tu taku į tamsinyėią, nebūtų su-- valandas. Ir tai I . 

a :• kito galo ir iš pradžios, o šešta- o tie džentelmenai ir padarė kurie turėjo šit r.i , 
tvarką. Geriau neklausk! metus ir kitokie
rikęs policininkams:

— Džentelmenai, prašau 
manim tvarkingai!

mušti.
varkin-

Vytau-

'i-i

; nok, kada išleisti, žinok, ka 
laupyti, žinok, kada pirkti, 
>k, 1 .) pirkti — ir niekad ne-

■si basas. Skotai

. iihiiiiiiiiiiiiiiimitiimmiiiiiiuuiiii

> tiru e parduoti ar tAnuomo 
- 'lokite smulkių skelbimų 
ijt Skelbimą gante perduoti

• nu Virgiui) 7-KH40
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uit Ach dranga

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARD AS U LIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpublio 7-8600 — 7-8001 Automobiliams vieta

Tlema, kurie ryvena kitose miesto dalyse: gausime 
koplyčią arėlau Jūsų namų.
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kito galo ir iš pradžios, o šešta
dienio rytą besiskutant barzdą 
jau man viskas pasidaro aišku, 
neteiki lakstyti iškišus liežuvį.

Tai kiek išlošei jau? — 
klausia Vytautas gyvatinis.

Jeigu ir toliau taip tvar-
ynas kingai losiu, — sako Gediminas, 

su d i- — tai kitais metais viską atsi
jų jau losiu!

jau Vadinasi 
■ i gie- 'priekį? — 
los ry- Vytautas.

Matai, pradžioje, kvailas, 
■oyoš lošiau netvarkingai, kaip ir kiti

su
jiems trep tgelbė

Dabartine Mele
Oxfordo univi i 

Dei nardo S. ' >.
’ “Mexican Paini.)

Daugiau kaip 10,000 įvairiau- Time”. Knyga t 
truputį prasivarei į rinktinių posakių it citatų y- kainuoja -SI >. V i
klausia pakrūminisi sutelkta naujame amerikiečių : namus, problema-

leidiny “The Book of Catholic ------------ -
Quotations”. Knyga stambi, turi
1073 puslapius, kainuoja $8.50. t

Citatų knyga

JOHN F. EUDEJKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4635*07 South Hermitage Avs.
Tel. YA 7-1741-2u LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Citatos surinktos iš katalikų au-i: m mūsiškiai, tai dabar turiu išly-
o jeigu ginti balansą. Ak, tu neloši, tai1 torių veikalų. Čia galima rasti

irbu, net
.ei: Tu,

i orėtum 
O dėl ko

ir nesuprasi, ką visa tai reiškia: 
ketvirtadieni po darbo prie fab
riko vartų nusiperki vakarinį 
laikraštį, važiuodamas autobu

:en:sai

ar k tvyi 1. ingai!
.-•ne ka 1 ■ ' - Vie-
nė k...’,.. . gimta-
■•ii1 . , ' 38 .. tliottt} bač-
ka . >kitę visi ir
dftr a’-sii . - ■ r 1 s iš gat-
vės- tai . n v ■ p( štadie-
nį. 'i-'. : ; ; i ‘ : k -nūdienį, pa-
t į visą s } pa d:ui dar

• i i pirma-
di< i j, \ i ; ■ i į jr u buvo po
f‘ei K * U | u* ’■ tyčia pi-
fč t ‘" f i- i 1 : 'nom. trečius

. . : i į teis-
TY18 <’ 'ž ‘ ždž miegą
telefono b!d"’ė; e. iii-,kai per-.
sir i.": ,- 'd, • O c“

--  j ų ’ J , o i'i? k dusia Vy-
t uiias .

— () ašį ži iriu, miegu sau;
lovf.ž t i< -

J p o r: t ' Q(l( Minutė
minu', • . i;un«!šn. An!
kč . ■ • • u kelnės,
kad ' y t 1-■ reiškia
t v<j .’•!■. i ’

1 — Nu i . - i ■ ;i1 •, us nė
ne.M f ‘ i r , i krūmi-
uis u Ufn;;.

vau k"ip dūmelis, gė-|
I i III lesiu dy
K D p ■ ! B ;. matai, mano
svet- Ii i • ’dno, sly-
VIFi ė » i . . \ t <’ «iu ir pir

su dar neišskleidi puslapių, pa
tekai malonumą tam momentui, 
kai namie nusiprausi, pavalgai, 
apsivelki švariais .marškiniais, 
pasikloji laikraštį ir...

— Ir? — klausia Vytautas.
— Geriau neklausk! — sakoj veiiuose >š 24 labai padėjo gydą n 

Gediminas. — Toks ir toks jo
jikas, toks arklys, toki šansai,

rinktinių posakių Chestertono, 
kard. Maningo, Hopkinso, Chau 
cero, Southvvellm Drydeno, Th. 
Mertono. tėvo La Farge ir dau
gybės kitų.

Priemonė prieš šienligę
Britų medicinos žurnalas | 

“The Lancet” skelbia, kad įkvė-1 
j pimas hydrocortisono 23-se at-|

tik mirga riebios raidės. tik J
j

klau

i I!

SOPHIE BALDUS
RRDIO PROGRAMA

Iš W(JHH stotiis — Banga 1390 
FIRMA 1HRNIO vak. nuo 7—8 v. 
N7O FIRMAI). IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTA H. 8:30 iki 3:30 ryte 

SEKMAI). S:3(l—»:»« v. r. iš stoties 
W()F.\ — 140(1 kll.’

7159 So. MAFIJ:WOOI) avė. 
Chieago 29, III. HEmlock 4-2413

skrenda svarai į piniginę...
— Tai ką dar gersim? — 

šia Vytautas.
- Kaip tai? — supyksta Ge

diminas. — Juk tu žinai, kad 
aš viską darau tvarkingai: pra
dėjom alum ir baigsim alum!

Kad man reikia pastip
rinto! — sako Vytautas. —- Gy 
vendamas brūzgynuose pagadi
ni! i skilvį, alaus nebevirškina, 
prašo stipresnio.

Kadangi Gediminas dar ir pra
... ... , ... . Geriausios ifSlfis dėl vestuvių, bankeit;) sestadienj nebuvo išlyginęs tų. laidotuvių ir kitų papuošimų, 

balanso

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS GELINYCIA

tai neturėdamas prie

-eniai matyto draugo pasiūly
mu arba pasitraukti nuo lovio 
prieš laiką. Gediminas pasirin
ko pirmą galimybę, pasiliko prie 
lovio "ir gėrė vyną, vodką, šnap- 
- ą, romą, brendi, kol abudu su
virto ant žemės, o viešbutinin- 
k is pakvietė du policijos žmo- 
n- s. kurie juodu pernešė pas sa 

nakvoti. Užkrūminis Vytau- 
as nesipriešino valdžiai ir vis

kas būtų kaštavę po porą svarų

2443 West «3rd Street 
Tel. I>ltospc«t 8-08S3 ir l’R S-0S34.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
4540 S. Wood St.. Chicago 
8, Illinois, tel. VI 7-2972

I4R.
U

IMPORTUOTA 
VYRU IR V

VYRIŠKAM 
3’A vardo 
MEDŽIAGA
S,H‘<ialiaš tik

F'

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASBMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

KOSTM 'I
tfu

Tel CEdarcrest 3*6335

r i

GRYNOS VILNOS ’» ' 
KOSTIUMUI 3' į 
MEDŽIAGA tf»
u z Si

5
Iijc-U

VILNONE VYK. L 
worsted (Sharskin) . 
regul. vertė $3.50 
specialiai už jai <

tik ...........................

MOŠŲ KLIEN I’ \ ’ 
LIAMS PASTA I V !

H E L F A

1210 So. Union
v irriM.os 

1 Z Kll

rn i 
aga

ANTHONY B. PETKUS
LMDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6312 S0. WESTERN #VE. 1410 S0. 50th AVĖ. 

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

ii T0wnhall 3-2109

ĮMOKA;
AlTl’V

/ .. A SZ O i iiš c
)S IMF
11! k 1 NI

Žhl
\I MOK \M
Kll! M I r

sTVM

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Kmbulansų patarna- 

. vimas dieną ir nak

Ij Reikale Saukite 

mus

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos, ir" 

Roselando dalyse ir' 
tuojau patarnaujame!

Krautuvė yra ati<5 
9:30 ry1o i ■

Įpratimas taupyti reguliariai yra tikras 

kelias į finansinį saugumą. Pradėkite 

taupyti pas Drovers šiandien — pra- 

dedant sii $5 arba daugiau. Jūsų są

skaita apdrausta iki $10,000.

____ r
.HUI\ \Y. F <

6819 So.

jęjh, • .<U'
r.
c

c:•n* >»
£rao.

V)ra

yra lengva Bendradarbiauti su DROVERS
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•iDniversIlanks
47th Street A Ashland Avmmm YĄrdt 7-7000 
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PETRAS BIELIŪNAS
W48 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS^
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. V Arda 7-3401

< 1 PETRAS P. GURSKIS
, ~ line Wf»t lgth STREEET TO. Sl>ll'y 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
4354 S. HAIŽŠTED STREET Tel. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10X21 s. MICIUGAN A VE Tel. COinmodore 4-222>

JURGIS F. RŪDMIN
I3OI S. LITUANICA AVK Tel. Y Arda 7-1138-1139

- i

,V -t

VASAITIS — BUTKUS
’ »8 s. ,Oth AVĖ., CICERO. III. Tel. OLvmpie 2-100-t

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
H IK M 4«th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
»124 H STREET REpuMie 7-121,4

44 »3rd PI-ACE VIrginia 7-<wn>

VANCE FURERAL HOME
1Į24 a. bOth AVĖ. OLymplc «-524ft ir TOwnhall 8-»«87

V i kaitykite ir platinkite dienraštį "Draujįą”.

i i i
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I. Gerdvilienė

Redaguoja ST. SEMENIENE, 3321 S. Halsted St.. Chicago 8, III.. Tel. CLiffside 4-5665; Vlrginia 7-0618

VAIKŲ LITERATŪRA IR JOS 
SKAITYTOJAI

N. BUTKIENE, Reading. Pa.

jų pasidarytų astuonių mažų, du lietuviškumas bus išsaugo- 
i puslapių atskiras vaikų laikraš-! tas. 
j tėlis, stengdamiesi jį papuošti j Trys tikslai
! iliustracijomis. ; Esamieji vaikų laikraštėliai
' Kiekvienas suaugusis laikraš. 8U JM prityrusiais redaktoriais 
I eio ėmėjas, net ir neturėdamas bei bendradarbiais turėtų pasi-

Vaikų literatūra yra labai o-1 tolsta nuo tėvų. Vadinasi, liko vaikų, pasistengs surasti kokį' likti, kaip tam tikrų laikraščių
vaikutį, kurio šeima to laikraš-, vaikams priedai, ir jie, grečiau- 
čio neprenumeruoja, kad pada-l s*a*> *r būtų tie pirmieji priedai, 
rytų vaikui džiaugsmų. Ir tokiu1 tik pats darbas padidėtų. Be to,

pus dalykas, reikalaująs radi-! tik antra padėjėja, tai knyga, 
k ilesnių priemonių. Į ir šiandien jos uždavinys pasun-

Jau ir Lietuvoje nei vaikų kny kėjo, ji dar turi atsverti mo-
gučių, nei vaikų laikraštėlių lei
dėjai negalėjo pasigirti dideliu 
tiražu. Tačiau tada nebuvo ypa 
tlngo reikalo dėl to sielotis. Iš 
vienos pusės, Švietimo ministe
rija pirkdavo knygutes visų mo
kyklų knygynams, o taip pat 
visoms pradžios mokykloms pre 
numeruodavo vaikų laikraštė
lius, iš kitos pusės, vaikai, jei 
ir skaitytų mažiau jiems skirtos 
literatūros, tai, gyvendami sa
vajame krašte, nenustodavo kal
bėti lietuviškai, nes tai buvo pa
grindinė kalba ne tik namuose, 
bet ir visose mokyklose. Be to, 
vaikų laikraštėlių leidimu užsi
iminėjo ne privatūs asmenys, 
bet visokios organizacijos, kaip 
antai, Raudonasis Kryžius, drau 
gijos “Vaikų namelis” bei “Mo
tina ir vaikas” ir t. t.

Čia, Amerikoje, kitas reika
las. Visi lietuviai, net ir nese
niai atvykę, skuba greičiau pra
mokti kalbėti angliškai, nes šio
ji kalba yra valstybinė kalba, 
ir be jos mokėjimo negalima 
gauti net padoresnio fizinio dar 
bo, ką gi kalbėti apie inteligen
tišką darbą. O vaikai ne tik ei
na visus mokslus, pradedant 
nuo vaikų darželio, angliškai, 
bet ir po pamokų visur susidu
ria su šia kalba. Angliškai jie 
kalbasi krautuvėse, su savo kai
mynais ir jų vaikais, savo žai
dimų draugais; vadinasi, tai y- 
ra dominuojanti, jei ne vienin
telė kalba už savo namų sienų. 

Tėvai, laikas ir vaikai
Ir namuose vaikams mažai 

tenka kalbėti lietuviškai. Daž
niausiai tėvai dirba visą savaitę, 
o sugrįžę namo, turi tiek visokių 
namų rūpesčių, kad nėra kada 
ypatingai užsiiminėti vaikais, 
be to, vaikų linksmumas ir gy
vumas tik nervina pavargusius. 
Jau nekalbant, kad nemaža yra 
šeimų, kur tėvai stengiasi pa-

kyklos įtaką. Todėl šiandien ji 
turi būti ypatingai globojama, 
ir ji (knygučių ar laikraštėlių 
formoje) turi įsikverbti į kiek
vieną lietuvišką šeimą, kur yra 
vaikai. Vaikai turi jas pamilti, 
net ir tuo atveju, kai patys ne

būdu beveik tiek vaikų skaitys 
priedą, kiek laikraštis turi su
augusių prenumeratorių, o tai 
būtų, palyginus su šios dienos 
būkle, milžiniškas skaičius. JeiI
laikraščiai dabar užleidžia nema 
ža puslapių įvairiems skyriams.

sirūpina vaikams šios meilės kny kaip antai, moterų, studentų, 
gai įskiepyti. I mokytojų, skautų ir ateitininkų,

tai, atrodo, kad vaikų priedasKomikų konkurencija būtų pats reikalingiausias. Pra-
Mes dar neturime užmiršti radę vaikus,- prarasime ir vėles- 

“comic books” knnkurencijos. į nius skaitytojus.
Kaip mes bepeiktumėm komi- Vaikai, pripratę rasti kiek-
kus. bedraustumėm vaikams 
juos skaityti, vaikai vistiek juos 
skaitys, nes uždraustas dalykas 
visada ypatingai vilioja, antra

vieną savaitę suaugusių laikraš 
ty savo puslapį, pradės domė
tis ir kita laikraščio medžiaga 
ir, augdami taps jo nuolatiniais

vertus, jie jiems įdomūs ir savo skaitytojais. O jiems susilaukus
intryga ir savo iliustracijomis, 
be to, jų turinys atitinka jų da
bartinę aplinkumą. Todėl ir mes 
turime daugiau savo kūrinius 
skirti šių dįenų skaitytojų gyve
nimo įvykiams, žinoma, neuž
miršdami ir patriotizmą ugdyti. 
Tačiau visdėlto atrodo, jog svar 
blausias šių dienų mūsų uždavi
nys, kad vaikai neužmirštų lietu 
viškai kalbėti, kad jie pamiltų 
skaityti lietuvišką spausdintą 
žodį, o tokiais išaugę, Vėliau jie 
patys susidomės savo tėvų tė
vyne, jos praeitim ir dabartim 
ir taps susipratusiais jos išlais
vinimo gynėjais.

Atrodo, kad ir labiau paįvai

savo vaikų, tie vaikai taip pat 
griebs savo puslapius, kaip kada 
tai darydavo jų tėvai, ir tuo bū-

išnyks didelė vasaros pertrau
ka, nes, kaip tik vasarą, kada 
vaikai atostogauja ir laisvi nuo 
mokyklos įtakos, pats geriau
sias laikotarpis užimti juos lie
tuvišku skaitymu.

Atrodo, kad tuo būdu galėtų 
būti atsiektas trigubas tikslas. 
1) atpiginta jų kaina (nors ir 
dabartinė nebrangi), 2) padaž
nėtų jų numerų pasirodymas 
(ne 10-12 kartų per metus, kaip 
dabar, o 52, jei kas savaitę, kas 
ypatingai pageidautina, arba 
bent 26, jei kas antra savatė), 
3) padaugėtų skaitytojų skai
čius.

Vaikai, pripratę skaityti lietu 
viškus vaikų laikraštėlius, pami
lę lietuvišką spausdintą žodį, pa 
tys prašys savo tėvelių nupirk- i 
ti jiems ir lietuviškų knygų.

Svečių kvietimas
STEFANIJA STASIE NE, Cleveland, Ohio

Lietuvių vaišingumas iš seno 
plačiai žinomas. Svečias lietu
viškoj šeimoj visados centrinis 
asmuo, ir kiekvienos šeiminin
kės didžiausias rūpestis kuo 
gražiau priimti ir kuo gardžiau 
pavaišinti. Santykiuose su sve
čiais mūsų šeimininkės žino daug

Svečių kvietimas

Pats svečių kvietimas turi ir
gi savo problemas, kurias šei
mininkė turėtų iš anksto apgal
voti. Visų pirma turi būti aiš
ku, kokia proga svečius kviesi
me. Paprastai ypatingų progų 
rečiau pasitaiko; dažniausiai^ra^ų' bei gerų papročių ir ne 

rintas, priartintas skaitytojui rašytų Įstatymų, kurie perduo- norima tik pasisvečiuoti, pasi- 
psichologi jai mėnesinis vaikų darni iš kartos į kartą. Daugelis kalbėti su pažįstamais ir praleis

sių papročių yra grynai specifi- ti Įvairiau laiką. Tai ir yra daž
niai mūsų tautai. nesni įvykiai daugelio namuo-

mas pavyzdys, nors ir iš kitos norėčiau čia paliesti dau- se. Kviečiant didesnį skaičių!
žmonių, reikėtų jau pagalvoti j 
ir apie turimas patalpas. Nuo J 
patalpų dydžio pareis ir mūsų

laikraštėlis neatsieks savo tiks
lo. Galvoju, kad žemiau duoda-

tys išmokti iš savo vaikų angliš- ragaičių, ir kitą kartą nusipir 
kai kalbėti. į ko jų tik pusę svaro. Ir vėl be-

Labai retas atsitikimas, kur veik visi pyragaičiai pasiliko, 
motina su pavydėtinu rūpestin

srities, paaiškins kodėl. ! &*au tarptautinį etiketą, kurio
daugiau ar mažiau ir šiame kraš 

Ponia, kavutė ir pyragaičiai te prisilaikoma. Yra gana svar
Viena ponia, kviesdama ne- j prisilaikyti gyvenimo reika- 

maža svečių kavutei, nusipirko j laujamo etiketo, nes tai yra ne 
vieną sv. pyragaičių. Svečiams kas kita, kaip gyvenimo siste- 
išsiskirsčius, daugiau kaip pusę
pyragaičių pasiliko nesuvalgy
tų. Tada ponia nusprendė, kad 
buvo pastačiusi perdaug tų py-

gumu pratina savo vaikutį iš 
pradžių klausyti jos skaitymo 
lietuviškų knygučių bei laikraš
tėlių, o vėliau išmokina jį pa
čiam skaityti. Aš čia Readinge 
pažįstu vieną tokią motiną, bu
vusią Lietuvoje mokytoją, ir 
man tenka stebėtis, kokius gra
žius vaisius duoda toks auklėji
mas. Vaikutis pats dažnai atsine 
ša lietuvišką knygutę (o turi jų 
apsčiai) ar laikraštėlį (“Eglu
tę” ir “Tėviškėlę”) motinai bal
siai paskaityti, ir jis gali daug 
kartų klausyti tos pačios apy
sakaitės ar eilėraščio skaitymo, 
kol, pagaliau, išmoksta atminti
nai. Lietuviškos vaikų knygu
tės ir laikraštėliai pasidarė jam 
kasdieninė būtinybė, kaip su au- 
gusiems skaityti lietuvišką dien 
raštį. Be abejo, iš jo išaugs nuo
latinis lietuviškų leidinių ėmė
jas ir geras lictuvis-amerikietis, 
mokantis gerai kalbėti ir lietu
viškai.

Nustebinta šiuo reiškiniu ponia 
paklausė pardavėjos, kiek tų py
ragaičių jai reikėtų nusipirkti; 
ji papasakojo, kas su pyragai
čiais atsitiko per du kartu. Ta
da pardavėja pasiūlė jai pirkti 
tris svarus. Ponia nepaprastai 
nustebo, bet visdėlto paklausė 
pardavėjos ir... šį kartą pyra
gaičių visai nepaliko svečiai ne 
sivaržydami valgė vieną po kito 
ir visus suvalgė.

E. Marčiulionienės
Madona (keramika)

Laikraštėlis kas savaitę
Tas pats ir su laikraštėliu, ima bendruomenėje. Tačiau ši 

Laikraštėlis, išeinantis tik kar-!818tema’ ka,p ir viskas gyveni- 
tą per mėnesį, iš dalies sušilau- me> nepastovi, ir mūsų skonis
kia tų pyragaičių likimo: nuo 
vieno iki kito karto vaikas turi 
pakankamai laiko jį užmiršti, y- 
pač, jei spausdinamos apysakai 
tės su prierašu “bus daugiau”, 
ir, pagaliau, vaikas pradeda ma
žiau besidomėti laikraštėliu. Kas 
kita, jeigu laikraštėlis lanko jį 
dažniau, geriausia būtų, jei kiek 
vieną savaitę. Tai toks laikraš-

bei etiketas su visu gyvenimu 
keičiasi. Ypač šiame krašte eti
ketas per paskutiinus 20 metų 
yra smarkiai pasikeitęs — nu
stojęs iš dalies savo autoriteto 
ir sudemokratėjo. Anksčiau eti
ketą* Amerikoje priklausė nuo 
siauro augštesnės visuomenės 
ratelio elgesio. Naujasis elgesio 
standartas dabar šiame krašte

PAVASARĮ
Pribarstęs melsvųjų sagučių pakrūmę, 
Apkaišęs lazdynų žiedais.
Pavasaris lėkė, lyg truukinio dūmas, 
Aplenkdamas vėjų, laukais.

Jis kalbino pievoj gležnutę purienų, 
Pudravo beržynui sakus,
Nusagstė baltom garbanėlėmis jievų, 
Pūkais nusodino dirvas.

Pajutę gyvybę šilkiniai kačiukai.
Vyniojos žilvyčių stiebais.
Paraudę, lyg vynas, utšlaitėj pirščiukai, 
Mojavo gegutėm sparnais.

Jis gluosnį nusmaigstė geltonais ragiukais, 
Išmaudė nektare rasos; 
lr sodų aprėdė plaštakių sparniukais, 
Apliejo lašeliais aušros.

Mirgėjo pakrantėj audimas gėlėtas, 
Kvepėjo sula gintarais,
Dūsavo, virpėjo gegužis saulėtas, 
Alsuodams alyvų žiedais . . .

timai. Popierius turi būti sun
kokas ir tik baltas. Blogiausiu 
atveju leidžiama šiek tiek gels
vą popierių naudoti. Konserva- 
tyviškiausias tradicinis forma
tas tokiems kvietimams šiame 
krašte yra naudojamas toks — 
5^x7 colių. Tačiau moderniš- 
kesnis formatas turi tik 4x5 įA 
colių ir nesulenkiamas. Raidy
nas naudojamas daugiausia ro
mėnų antikinis, romėnų šešėliuo 
tas ar Londono. Atsakymas 
Į kvietimą turi būti išpildytas 
tokiu pat formalumo laipsniu, 
kaip ir kvietimas. Gavus pap
rasto laiško kvietimą, galima 
atsakyti ir telefonu, tačiau į for 
malu kvietimą reikia formaliai 
ir atsakyti. Be to, iš kviečiamų
jų dar pageidaujama laiku at
sakyti, kad, jiems nesutikus da
lyvauti, būtų galima pakviesti 
kitą asmenį. Laiku pakviestas 
kitas asmuo negalės susidaryti 
įspūdžio, jog jis pakviestas pa
pildomai, kam nors atsisakius 
dalyvauti. Vykti į svečius rei
kia kviestu laiku — vėluotis ne 
mandagu.

kviestinųjų asmenų skaičius. 
Tad kvieskime tiek, kad svečiai 
namuose jaustųsi laisvai ir pa
togiai. Negerai daro tos šeimi
ninkės, kurios į šį momentą ne
kreipia dėmesio ir prisikviečia 
tiek svečių, kurių vėliau neturi 
kur pasodinti. Kitas — dar jaut 

; resnis — momentas, tai svečių 
kokybė. Reikėtų vengti perdaug 
didelio įvairumo amžiaus, išsi
lavinimo, religinio ir politinio 
įsitikinimo atžvilgiais. Aišku, 
jog būtų nelogiška ir netinka
ma kviesti senyvo amžiaus vy
rus ir jaunas moteris, politinius 
ir religinius priešus, labai mo
dernius ir senesnių pažiūrų žmo 
nes, didmiesčio ir kaimo žmo
nes. Taigi, reikia pagalvoti, kad 
kiekvienas turėtų po atitinkamą 
partnerį, su kuriuo galėtų rasti 
bendrą kalbą. Tad šias smulk
menas apsvarstę, jau galime 
kviesti svečius.

Kvietimo forma

Pati kvietimo forma pareis 
nuo to, kokia proga kviečiame 
ir taip pat nuo pažįstamumo 
laipsnio su kviečiamaisiais. Kvie i 
čiant gerus pažįstamus papras
tais atvejais, užtenka žodinio 
kvietimo (pvz. ir telefonu). Y- 
patingesniais atvejais bei svar
besnių švenčių proga ir tolimes-

Medaus mėnuo Romoj
Vatikano raštinės tarnauto

jai, kurie tvarko eilinius prašy
mus gauti audienciją pas Popie
žių, buvo labai nustebinti, kai 
jie pamatė vokiečių piligrimų 
sąrašą, atvykusių “medaus mė
nesiui Romon”.

Šią piligriminę kelionę atliko 
108 vedusios poros: 87 iš jų tik 
ką vedę, 20 — švenčiantieji sa
vo 25 metų vedybų sukaktuves, 
ir viena pora— mininti savo 
auksinį vedybų jubilėjų.

Tėvu nadėlč.iai __ mokykla ir tf l’8 savo skaitytojams pasida-, bazuojasi jau tuo, ką milionai . .....Išnyra Ir ytų aktualus, laukiamas sve-1 įmonių pripažįsta geru ar blo-1 nlus P&žįstamus jau reikia kvies
čias. Vaikas neįsivaizduotų, kaip gu Amerikiečiai dabar sako, ti prieš keturiolika dienų; kvie- 

Bet, deja, tokių motinų, ku- jis gali be laikraštėlio praleisti i jQg geras elgesys __ kiekvieno I čiama raštu- PaPrastai ranka
rioms nereikia padėti, kurios pa- savaitgalį, šeštadienį ir sekma- reįkaiag ir geras skonis turi bū rašomas trumpas, bet malonus 
čios supranta — labai maža, odienį. kiekvieno tikslas laiškutis. Laiškų turinys turė-
kitoms motinoms reikia surasti Dienraščių bei savaitraščių Paliečiu čia šiuos atvejus, su- tl* tik kvietimu ribotis Pašali-

sijusius su geru mūsų skoniu nh* dalyk^ reikėt^ ven&tL V“ 
ir reikalaujamu etiketu: 1) sve S1 kvietimai tik šeimininkės var
čių kvietimas, 2) pasiruošimas < du- nea moteris nam^ vedė* 
subuvimui (party), 3) svečių j Taip pat ir > kviečiamuosius

dėjėjai yra mokykla ir knyga., jei tokius laikraštėlius leistų sutikimas, pristatymas ir supa-į ... \ \ imninkę
Šiandien mokykla nustojo būti dienraščiai ar savaitraščiai, kaip žindinimas, 4) stalo dengimas,, čia įon . ven en, ai p pv. ves 
šia prasme jų padėjėja, o, at- savo leidinių priedus, nors bent 5) valgių paruošimas ir patie-1 uvesna- 1 įvairias ju i ejines 
virkščiai, ji augina vaikus kito- iš. dviejų puslapių, kuriuos ga-|kimas, 6) šventės pravedimas šventes kviečiant , siunčiami jau 
je dvasioje ir vaikai per ją nu-1 Įima būtų taip sulenkti, kad iš — vaišinimas. Į spausdinti, gražiu raidynu kvie

priemonių padėti vaikus "uklė- priedai
ti lietuviškoje dvasioje, o svar- Žinoma, iš karto tai labai sun 
blausia, kad vaikai išmoktų ir į ki problema, iš kur paimti lėšų, 
neužmirštų lietuvių kalbos. Mes kol pripratinsi vaikus. Atrodo, 
žinome kad ger’ausieji tėvų pa- kad lengviausias būdas būtų,

PARYŽIAUS MADOS

l’Hrvžiniis iiiikIų kūrėjus .ln,■Uties 
lleiiu sugalvojo papuošti milžinišku 
vyriško stiliaus kaklaraiščiu šių bai
li) lininę suknelę, kurios apykakle 
pagal naująją uiadą dengiu pečius.

NAUJA MOTERIS
Štai ir vėl sulaukėme turinin

go “Moters” žurnalo nr. 1(6) 
sausio-kovo mėn.

Malonu konstatuoti, kad vi
sais atžvilgiais puikus ir vertas 
rimto dėmesio.

Prasideda J. E. vysk. V. Briz- 
gio straipsniu “Ar nepakeisti 
sargybinių?”

Šiuo straipsniu jis atkreipia 
motinų dėmesį, kad nereikia sku 
bėti pasiduoti šių laikų viso
kioms reklamoms bei moderniz
mui, kurie į šeimas atneša tik 
katastrofą. Į darbą eina motina, 
jauna mergaitė — vidurinės mo 
kyklos mokinė, tiesiai iš mo
kyklos bėga, namo grįžta po vi
durnakčio. Rytą į mokyklą eina 
pavargus ir neišsimiegojus. Dir
ba tik tam, kad uždarbį išeik
vojus menkaverčiams ir nerei
kalingiems daiktams.

Autorius nurodo daug prie
žasčių, bet rimčiausia iš jų ta, 
kad moteris-motina pasitraukė 
iš savo vietos, o savo vieton pa
statė sargybiniais policininką 
su lazda ir kalėjimo sargą. O 
kur jos nuėjo?

"Jaunimo dvasios ir ilgesio 
problemos neišspręs niekas, kol 
nesugrįš savo vieton tie, kurių 
jaunimas yra ir kurie jais rū
pintis turi pareigą, ne už algą. 
o iš prigimties”.

“Visokis moters veržimasis į 
vyrų vietas, visoklJTvyrų imita
cija yra didesnė ar mažesnė pri
gimties karikatūra”.

Motinos motiniškumą turi pa
tirti pirmoje eilėje vaikų am
žiaus jaunimas, antroje vietoje 
įvairūs nelaimingi žmonės.

Straipsnis vertas rimto dėme 
šio. Jis mums daug pasako. Ar 
nevertėtų tuo susirūpinti, kol 
dar nevėlu? Kas galime, grįžki
me ten, kur mūsų vieta. Auto
rius sako: “Jei ją, motiną, grą
žinti į jos vietą, būtų daug pro
testų ir ašarų, jei ji paliktų sa
vus namus ir vaikų nepasigailė
tų — ji rado daug vaikiškos at- 

' rakei jos už to židinio”.
O. Bačkienė savo straipsny 

“Kalba — tautos siela” rašo a- 
pie kalbos reikšmę, meilę, ypač 
išeivijoje. Ji net pažymi, kad 
lemiamas dalykas savo kalbos 
praradime yra mūsų nutautini
mo, dvasinio sumenkinimo žy
mė. O. Bačkienė paliečia ir miš
rias šeimas, kas yra svarbu ir 
didelė atsakomybė ne tik prieš 
jaunąją kartą, bet ir prieš tau
tą.

U. Jauniškienės “Psichologi
niame momente” aprašoma, ko
kios knygos turėtų būti mūsų 
pndedančiųjų gimtosios kalbos 
žodžio mokytis skaitomos.

Pvz. ji sako: “Norint vaikui 
tolimą tėvynę priartinti, reikia, 
kad jis ją matytų šviesią ir džiu 
gtą”.

K. Pažėraitė spalvingą vaiz- 
i dą duoda savo "Drcsdeno tra
gedijoje”.

Dr. A. Užupienė “Tavo kūdi
kis” straipsnyje nurodo, kaip 

į pradėti auklėti vaiką nuo gimi
mo dienos. Ypač jaunoms moti
noms verta pasiskaityti.

K. Lešiūtų R. N. “Asmeninė 
I higiena”. Rašo, kaip žmogus

IŠ MOTERŲ 
PASAULIO

★ Cliieiigos Lietuvių Moterų 
klubas, kaip ir kiekvienais me
tais, turėjo tradicinį Vasario 16 
dienos minėjimą Beverly Woods 
restorano patalpose. Šeiminin
kėmis buvo paskirtos: P. Bal
tutienė, jos duktė K. Hofer (pra 
vedusi tos dienos visą progra
mą) ir G. Stankūnu itė-Pollack. 
Dienai pritaikytą kalbą pasakė 
klubo garbės pirmininkė Juzė 
Daužvardicnė. Meninėje dalyje 
dalyvavo solistė Eleonora Zapo- 
lienė, o jai akomponavo G. Gied 
raitienė. Dalyvavo per 80 narių 
bei jų viešnių. Klubui energin
gai vadovauja dr. E. Šatkaus
kienė.

★ Alice Stepliens, popularioji 
Chicagos dirigentė, sukompona
vo sveikinimo dainą Šv. Kazi
miero seserų 50-ties metų jubi- 
lėjaus proga. Seselių Kazimie- 
riečių rėmėjų bankete buvo toji 
daina pirmą kartą išpildyta.

★ Ann Lauris paskirta augš- 
ta tarnautoja didžiulio Worces- 
terio banko. Šioji lietuvaitė yra 
antroji moteris, turinti tokią 
augštą poziciją banke Mass. vai 
stybėje.

★ Petronėlė Gribienė, veikli 
Balf0 darbuotoja nuo pat Balfo 
įsisteigimo, per eilę metų einan
ti direktorės pareigas ir viena 
steigėjų 128 skyriaus, mano ar
timiausiu laiku apleisti Chicagą 
ir nuolat apsigyventi su vyru 
Floridoje.

★ Lietuvių Moterų draugija 
“Apšvieta” minėjo pereitą sek
madienį savo 50 metų jubilėjų. 
“Apšvietai” pirmininkauja Stel- 
la Kaulakienė. Vakarui vadova
vo Marija Zolpienė. Dainavo J. 
Milerytė, akompanuojant G. 
Giedraitienei. Kalbas sakė: Lie
tuvos konsulas Chicagoje dr. P. 
Daužvardis, teisėjas Wells, re- 
dakt. M. Vaidyla, J. Daužvar. 
dienė, P. Gribienė, N. Gugienė. 
J. Gulbinienė ir K. Katkevičie
nė.

privalo užsilaikyti, kad jaustųsi 
sveikas ir darbingas.

Alvina O. Šabanienė. “Įgim
ti ir paveldėti kūno trūkumai”,.

M. F. Yokubynienė. “Lietuvių 
Tautiniai šokiai”.

Šis tas apie juostų audimą. 
Kaip juostos audžiamos, yra 
gražių pavyzdžių.

Mergaičių kertelė. D. Brazy- 
tė. “Diena”. Rašo apie aklą mer 
gaitę Aliną. Reikėtų, kad mer
gaitės susidomėtų joms skirta 
kertele, kad nepaliktų jos ne
užpildytos.

Toliau eina “Mūsų Moterys”, 
“Mados”, “Filmai”, “Sveikini
mai” ir “Pašto dėžutė”. Pasku
tinis puslapis skirtas šeiminin
kėms .

Žurnalas vertas rimto dėme
sio ir įsigytinas.

Išeina kas trys mėnesiai, kai
na 2.50 dol. metams.

Adresas: 46 Delcware Avė., 
Toronto, Ont., Canada.

Ixm). G-nė

Šeimos ir jaunuolių 
nusikaltimai

Mažiau, kaip vienas procen
tas New Yorko didmiesčio dvie
jų milionų šeimų duoda progos 
75 procentų nepilnamečių nusi- 

1 kaltelių, — pasakė šiomis dieno
mis teisėjas Nathan Kaplan, 
sprendžiąs teismuose šeimų pro
blemas.

Ralph W. Whclan, direkto- 
rus miesto jaunuolių reikalams, 
komentuodamas Kaplano prane
šimą, pasakė:

“Tos šeimos, kurios išugdo 
i savo lizde nusikaltimo proble- 
I mas New Yorko mieste, yra cha 
rakterizuojamos kaip alkoholi
kai, morfijaus vartotojai, ser
gantieji fiziškai ir psichiškai, 

Į namų židinio ardytojai, nekrei- 
l piantieji dėmesio į vaikų auklč- 
I jimą ir panašių problemų sklei- 
- dėjai”.

Pirmoji ministerė Olandijoj
Dr. Margarita Klompe, 44 me

tų, Olandų Katalikų partijos na- 
I rė, buvo paskirta socialinių rei- 
į kalų ir sveikatos ministere. Ji 
yra pirmoji moteris Olandijos 

į istorijoje, gavusi tokią augštą 
vietą vyriausybės kabinete.


