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Naujasis Lietuvos žemėlapis
Pasikalbėjimas su jo autorium J. Andrium

K. MOCKUS, So. Boston, Mass.

Tik ką išėjo iš spaudos nau-, 
jas Lietuvos žemėlapis kartu su 
kirčiuotu vardynu. Žemėlapį pa
ruošė pulk. Juozas Andrius. 
Vardyną redagavo A. Salys. Iš
leido Juozas Kapočius, Lietuvių 
enciklopedijog leidėjas. DRAU
GO skaitytojus su nauju žemė
lapiu jau supažindino prof. K. 
Pakštas, kurio straipsnis tuo 
reikalu tilpo š. m. birželio 30 d. 
šio laikraščio kultūriniame 
priede. Čia duodu pasikalbėjimą 
su žemėlapio autorium J. And
rium, žymiausiu mūsų karto
grafu, dėkodamas už suteiktą 
vertingą informacija.

— Malonėkite paaiškinti, ko
kiomis aplinkybėmis ėmėtės Lie
tuvos žemėlapį rengti?

— Žemėlapio trūkumą tremty 
visi jautėme, bet ypač tą jau: 
tė lietuviškos mokyklos, kaip 
būtinos priemonės savajam 
kraštui pažinti. Jau 1946 m. 
dėstant geografijos kursą Nuer- 
tengeno lietuvių gimnazijoje, 
man kilo mintis pagaminti Lie
tuvos žemėlapį tremties mokyk
lai. Kaip matote, tik po 10 me
tų šis sumanymas tapo reali
zuotas. Tuomet stovyklinio gy
venimo sąlygos neleido imtis 
šio darbo. Trūko kartografinės 
medžiagos, įrankių, net ir brai
žomojo popieriaus. Gi vėliau 
pradėjom sklaidytis. Kiek ap
sidairęs, šiame krašte pradėjau 
planuoti ir ruošti stambesnio 
masto žemėlapį specialiai mo
kyklai, nors aiškiai mačiau, kad 
dar neturime organizacijos, 
kuri pajėgtų šį darbą išleisti.

Netrukus tokia organizacija, 
kaip atrodė, atsirado. Susikū
ręs New Yorke Lietuvos Laisvi
nimo komitetas sudarė Sienų 
komisiją, kuri parėmė mano su
manymą išleisti Lietuvos žemė
lapį. Tik jos tikslai buvo skir
tingi, Ji norėjo grynai politinio 
žemėlapio su daugeliu įvairių 
sienų ir linijų, kuris būtų pra
vartus mūsų laisvinimo veiks
niams, sprendžiant ateities Lie
tuvos valstybės sienų klausimą. 
Jis taip pat turėtų tarnauti 
kaip dokumentinė medžiaga 
prie įvairių memorandumų dip
lomatinėje tarnyboje. Aš gi, iš 
savo pusės, nenorėjau atsisaky
ti mokyklinio tipo žemėlapio. 
Tad buvo sutarta gaminti kom
binuotus brėžinius abiem žemė- 
alpiams išleisti: vieną daugia
spalvį tik su būtinom sienom 
mokykloms ir kitą — mažiau 
spalvų ir daugiau sienų — po
litiniams tikslams. Deja, kai 
brėžiniai jau buvo pagaminti, 
Komitetas nebeturėjo lėšų nei 
vienam žemėlapiui išleisti. 
Taip tie brėžiniai ir “ilsėjosi” 
daugiau kaip metus laiko...

Lietuvos enciklopedijai įėjus 
į tvirtesnes vėžes, jos leidėjas 
Juozas Kapočius sumanė, šalia 
ruošiamo specialiai Lietuvai 
skirto LE tomo, išleisti dar ir 
Lietuvos žemėlapį, kurio vardy
no turėtų laikytis LE. Redakci

Pulk. J. Andrius

jos kolektyvo buvo nusistatyta 
išleisti dar ir žemėlapio vardy- į 
ną, žymiai jį praplečiant. Pa
gal to kolektyvo reikalavimus , 
žemėlapio brėžinius teko papil-1 
dyti, įnešant į žemėlapį daugiau 
upių, ežerų bei kitų detalių. 
Daug laiko buvo sugaišta tvar
kant vardyną. Daug ežerų pa
keistas kilmininko laipsnis var
dininku. Tas turėjo būt pada
ryta ir brėžiniuose. Tai tos buvo 
svarbesnės kliūtys, kurios kie
tai bandė mūsų visuomenės 
kantrybę, kliūtys, kurios, neiš
vengiamai pasitaiko dirbant di
desnio' užsimojimo darbą.

— Kaip praktiškai tas darbas 
daromas ir su kokiais sunku
mais čia teko susidurti?

— Praktiškai žemėlapio ori
ginalai gaminami didesni ne
gu busimojo žemėlapio forma
tas. Šiam žemėlapiui originalai

ir žemėlapis spausdinamas po 
dvi spalvas kiekvienu praleidi
mu per mašiną.

Originalų paruošimo procesą 
pirmoje eilėje sunkino stoka tin
kamos kartografinės medžia
gos. Ją teko graibstyti iš įvai
rių kampų. Trumpu Lietuvos 
nepriklausomybėj laikotarpiu 
nespėta padaryti viso krašto 

1 nuotraukų ir pagaminti smulkų 
ir tikslų žemėlapį. Buvo vos į- 
pusėta trianguliacija. Po to tu
rėjo sekti planinga krašto nuo
trauka, bet okupantai šį darbą 
sustabdė. Tenka labai abejoti, 
ar šie. darbai tęsiami. Jei kas 
ir daroma, tai viskas lieka kari
ne paslaptimi, nieko neleidžia
ma viešumon, tad lietuvių tau
tai iš to nėra jokios naudos. 
Naujam žemėlapiui pagrindu 
buvo paimtas Topografijos sky
riaus leistas Lietuvos žemėlapis 
mastelio 1:400.000. Kadangi jis 
neapima viso naujo žemėlapio 
ploto, tai papildomiems plotams 
teko naudotis vokiečių, rusų ir 
lenkų leistais žemėlapiais. Čia 
ypatingai daug padėjo prof. S. 
Kolupaila, parūpinęs kopijas že
mėlapio 1:100.000, hidrografi
niam tinklui brėžti.

— Kokie buvo svarbiausi jū
sų talkininkai ir į kokius daly
kus norėtumėt atkreipti skaity
tojų dėmesį.

— Tris svarbiausias proble
mas teko spręsti ruošiant šį že
mėlapį, būtent: a) vietovardžių, 
b) hidrografinio tinklo ir c) sie
nų. Šioms problemoms spręsti 
atėjo talkon mūsų mokslininkai, 
žymūs savo sričių žinovai, pro
fesoriai A. Salys, S. Kolupaila 
ir K. Pakštas. Be jų talkos šio 
darbo neįmanoma būtų net ir 
pradėti. Žemėlapio mastelis ir jo 
paskirtis neleido šiuos klausi
mus pilnumoje išspręsti: nėra 
vietos visas gyvenvietes pažy
mėti, visų upelių ir ežerų var
dus sutalpinti ar visą Lietuvos 
valstybės sienų evoliuciją išryš
kinti. Tai tolimesnės ateities 
darbai. Šiuo kartu pasitenkinta 
bent nustatant šioms proble
moms spręsti kryptį ir duodant 
sprendimų pradžią.

Prie pagrindinio žemėlapio 
yra nubrėžti du mažesni žemė
lapėliai. Pirmas vaizduoja mūsų 
prabočių baltų išsiplėtimą žilo
je senovėje, dar priešistoriniais 
laikais. Medžiagą šiam žemėla
pėliui paruošti davė proistorikė 
dr. M. Alseikaitė-Gimbutienė. 
Kitas žemėlapis vaizduoja Lie
tuvos valstybę jos klestėjimo 
laikotarpiu, XV-tame šimtmety. 
Šis žemėlapėlis paruoštas mūsų 
istoriko dr. A. Šapokos.

— Gal galite smulkiau pa
aiškinti, kaip buvo sprendžia
mos paskirų mokslininkų čia 
iškeltos problemos?

— Pirmas klausimas — vieto
vardžių. Per ilgus Lietuvos ver
gijos metus jos vietovardžiai 
buvo darkomi: rusinami, vokie
tinami, lenkinami, keičiami pa
gal to ar kito okupanto norus 
ir tikslus. Įvairiuose Lietuvą 
vaizduojančiuose žemėlapiuose 
randame vis skirtingai užrašy
tus tų pačių vietų pavadinimus.

pagaminti mastelyje 1:400.000. 
Dėl perdidelio formato žemėla
pio originalai buvo suskaldyti į 
keturias dalis. Išbraižius geo
grafinį tinklą, jis užpildomas 
nustatytais pagal žemėlapio 
planą ženklais. Viskas daroma 
pieštuku, gi vėliau išbraižoma 
tušu. Kiekvienai busimojo že
mėlapio spalvai gaminami ats
kiri brėžiniai. Kartu sudaroma 
naujo žemėlapio visų vietovar
džių kartoteka, pagal raidyną, 
ir sąrašai, pagal geografinio 
tinklo langelius. Sąrašai buvo 
siunčiami d-rui A.- Saliui patik
rinti, pataisyti. Jau patikrinti 
vardai suskirstomi pagal nusta
tytus šriftus ir siunčiami 
spaustuvėn. Atspausdinti var
dai iškarpomi ir atitinkamose 
vietose užlipinami ant originalų. 
Upių vardai, kur jie seka upės 
vingius, sukarpomi ir lipinami 
dalimis, gi išretinti parašai lipi
nami po vieną raidę atskirai. 
Parašų lipinimas yra nuobo
džiausias darbas originalų ga
myboje. Pagamintos originalų 
dalys buvo suvestos į vieną la
pą, kiekvienos spalvos atskirai, 
visų spalvų originalai suderinti, 
korektuojami, taisomi ir siun
čiami spaustuvėn. Sumažinus 
fotografijos būdu iki reikiamo 
mastelio, pagaminamos klišės

BALTOSIOS LELIJOS
Baltosios lelijos, jūs — ne žemės sesės, 
jūs — aušros Kūrėjo žydinti svajar,
Jojo grožio šypsnis, snieguose užgęsęs 
ir vėlėm atbudęs ryto tyloje...

Tyliai pakuždėti, baltos liepsnos mano, 
kaip stebuklais žydi slėpinių gija, 
ir iš josios burtų amžinojo tvano 
kyla į mėlynę Sniego Lelija . ..

Tyliai pakuždėkit, tyro sapno sesės, 
kaip ji žavi sielą, ta dangaus Svaja, 
ir aš, liūdnas šypsnis, žemėje užgesęs, 
ar kada išvysiu, ar išvysiu ją ...

ROŽIABALTĖ SVAJA
Sugrumėjo griaustinis, pasaulio vargonai 
sužvilgėjo lietaus krikštolinė palaima, 
kaip dangaus sidabrinių strėlių cilionai, 
kaip pavasario jauno simfonijos tonai,— 
ir vaivorykštė stebėsiu apsiautė kaimą.

Po jos arka didinga, kur remia padangę, 
sutvaksėjo žiedais obelis rožiabaltė, 
ir to sniego sapningąjį tyrąjį šaltį 
įgaivino kvapsnių platuma saldžiabangė, 
kur liūliuoja svajonių gėlėtąją valtį ...

Vietovardžių tvarkymo darbas 
buvo pradėtas neprikl. Lietuvo
je specialios komisijos, kuriai 
vadovavo dr. A. Salys, bet tas 
darbas buvo okupantų sustab
dytas ir pats dr. A. Salys, iš
blokštas iš savo krašto, dabar 
profesoriauja Pennsylvanijos 
universitete.

Niekas neginčys, kad prof, A. 
Salys, jau Lietuvoje įsitraukęs 
vietovardžių tvarkymo darban, 
yra šios srities specialistas ir 
ekspertas. Jis buvo prašytas 
peržiūrėti naujan žemėlapin de
damus vardus ir juos sukirčiuo
ti. Jo kruopštaus darbo vai
sius — sutvarkytas pagal rai
dyną, kirčiuotas vietovardžių 
vardynas, kuris eina priedu prie 
žemėlapio ir patys vardai įrašy
ti žemėlapyje. Čia prof. A. Sa
lio atliktas didelis darbas, ko
kio dar iki šiol neturėjome. ReL 
kia tikėtis, kad šis, kupinas e- 
nergijos mokslininkas, tęs šį 
darbą ir toliau iki bus išleistas 
pilnas Lietuvos vietovardžių są
rašas ir-baigta ta “vietovardi- 
nė” painiava, kokią iki šiol tu
rėjome. Gi, kaip teko patirti, 
LE leidėjas J. Kapočius pasiry
žęs tokį sąrašą išleisti.

Antras klausimas — upių ir 
ežerų tikri ir teisingai parašyti 
vardai. Šį klausimą rišti padėjo 
prof. S. Kolupaila, ne tik pa
tiekdamas reikalingą kartogra
finę medžiagą hidrografiniam 
tinklui išbrėžti, bet taip pat pa
dėdamas prof. A. Saliui vardų 
nustatyme. Šis didžios energi
jos ir ryžto mokslininkas ne
priklausomos Lietuvos laikais 
yra skersai ir išilgai išraižęs vi
są mūsų kraštą, tyrinėdamas 
upes bei ežerus; ne vien jų plo
tus ir gylį, bet taip pat ir . jų 
vardų kilmę. Jo mokslinis ba
gažas šioje srity neturi sau ly
gaus ne tik tremty, bet ir Lie
tuvoje.

Iki šiol visuose Lietuvos že
mėlapiuose ežerų vardai buvo

rašomi kilmininko laipsny. Prof. 
j S. Kolupailos patarimu šiame 
žemėlapy ežerų vardai užrašyti 
vardininko laipsny ir tik ten, 
kur ežero vardas kilęs iš vietos 
pavadinimo, paliktas kilmininko 
laipsnis. Šios sistemos, pavar
totos pirmu kart šiame žemėla
py, turėtume ir toliau laikytis.

Kaip apgyventų taškų vieto
vardžiai, taip ir hidrografinio 
tinklo vardai ne visi tilpo nau
jame žemėlapyje. Reikalinga iš
leisti smulkų Lietuvos hidro
grafinį žemėlapį, kuriame būtų 
sudėti visi Lietuvos upių, upelių, 
ežerų ir ežerėlių vardai, kad tas 
brangus Lietuvai turtas nežū
tų laiko bėgyje. Šio darbo re
alizavimas priklauso prof. S. 
Kolupailai ir prof. A. Saliui.

Trečias klausimas — Lietu
vos sienos. Praeity Lietuvos 
valstybė buvo didelė ir galinga. 
Galingesniems kaimynams spau
džiant, jos sienos buvo keičia
mos, plotas mažinamas. Savo 
sūnų krauju ir ryžtu atgavusi 
nepriklausomybę, Lietuvos val
stybė tuoj sudarė sutartis su 
savo kaimynais dėl tarpusavio 
sienų. Deja, nei vienas jų, išsky
rus broliškos latvių tautos, ne
silaikė laisva valia sudarytų su
tarčių. Nauji grobimai dar dau
giau susiaurino nepriklausomos 
Lietuvos valstybės plotą. Kilu
sieji dėl to ginčai — iki šiol ne
išspręsti. Lietuvos pusėje yra 
teisė, pagrįsta tarptautiniais 
dokumentais, gi grobikų pusėje 
— brutalios jėgos sudaryta fak
tinė padėtis. Lietuvių tauta ti
kisi, kad teisė ir teisingumas 
pagaliau laimės ir Lietuvos 
valstybė, išsilaisvinusi iš oku
pantų, atsistatys laisvam gyve
nimui savo teisėtose sienose.

Šiam žemėlapiui sienų klausi
mą sprendė sudaryta prie Lie
tuvos Laisvinimo komiteto Sie
nų komisija, pasikvietusi eks
pertu žymų šios srities specia-

(Nukelta į 2 psl.)

M. Vaitkus KULTŪRINĖ KRONIKA
nutilo; vos padėjo smuiką — 
vėl šauksmas. Jis keitė eksperi
mentą ir užgrojo klaidingai. Iš 
naujo išsiveržė gilus klyksmas. 
Lietuvis slnuikininkas Ruvin 
Heifetz iš to padarė išvadą, kad 
jo sūnus muzikalus.”

Iš tolimesnės biografijos suži
nome, kad Heifet būdamas še- 
šerių metų, baigė Vilniaus kon
servatoriją ir pirmąjį muzikos 
koncertą turėjo Kaune, debiutui 
pasirinkęs Mendelsono kūrybą.

1917 m. jis atvyko į JAV. Tai 
vienintelis smuikininkas pasau
lyje, muzikos kritikų nuomone 
fenomenaline technika ir sti
liaus pajautimu prilygstąs gar
siajam Paganini (jk) —

• A. Liuima S. J. savo stu
dijoje apie šv. Ignaco pamaldu
mo išraišką užrašytą jo dienoraš 
čiuose, yra apsistojęs prie to, 
kad Ignacas savo pamaldumui 
išreikšti mėgsta naudotis spal
vinio pobūdžio apibūdinimais. 
Didžiausiam pamaldumui iš
reikšti jis naudojasi ugnies ir 
raudonos spalvos apibūdinimu.

Jieškodamas šio apibūdinimo 
reikšmės A. Liuima nemano, 
kad Ignacas būtų skyręs kokią 
simbolinę reikšmę spalvoms ir 
ta prasme jas naudojęs savo 
pamaldumo polėkiui apibūdinti. 
Ignacas raudonumą vartoja 
daugiau kaip poetinę priemonę 
jausmo stiprumui ir jo veiks
mingumui išreikšti. Spalvingu
mu jis nori išreikšti ne tiek sa
vo pamaldumo kokybę, tarsi 
raudonas pamaldumas būtų kas 
skirtingo savo turiniu.

Tiesa, anksčiau yra buvę pa
maldžių žmonių, kurie savo pa
maldumui apibūdinti buvo su
darę ištisą simholinę kalbą, iš
vestą iš spalvų, akmenų ir gė
lių reikšmių, išreikšdami tuo bū 
du skirtingus pamaldumo tipus 
ar pobūdžius. Nėra pagrindo 
manyti, kad Ignacas būtų buvęs 
pasisavinęs šią simboliką. Jo 
spalvingumas yra ne pamaldu
mo kokybei, bet jo kiekybei ar
ba intensyvumui išreikšti.

Tačiau iš šios studijos, kuri 
yra labai atsargiai.ir rūpestin
gai parašyta, matyti, kaip jaut
rus buvo šv. Ignacas spalviniam 
pasauliui ir kaip visa savo psi
chofizine prigimtimi jis reagavo 
į tai, ką jis mąstė ar patyrė.

Studija atspausta atskira lai
da iš Gregorianumo universite
to žurnalo “Studia Ignatiana”, 
530—541 psl. Ji pavadinta: — 
“Deuocion como rubea” in sanc- 
ti Ignatii epbemeride spiritu- 
ali (V. Bgd.)

• Lietuvis Edvardas Krause 
yra atletikos direktorius Notre 
Dame universitete. Neseniai jis 
pranešė, kad to universiteto 
krepšininkai Šį sezoną žais su 
septyniomis iš 10 didžiųjų JAV 
krepšihinkų komandų.

• Aldona Stempužiemė sutiko 
dainuoti Chicagoje per “Drau
go” romano premijų įteikimo 
vakarą 1957 m. sausio 12 d. Pa
tirta, kad Aldona Stempužienė 
dainuos amerikiečių operoje 
Clevelande š. m. rugsėjo 28 d.

• Lietuvos architektūros pa
roda Brazilijoje, šiais metais 
yra rengiama Sao Paulo mieste 
istorinė Lietuvos architektūros 
paroda, kurios tikslas yra supa
žindinti, Brazilijos šviesuomenę 
su Lietuvos architektūra ir ko
va už Lietuvos nepriklausomy
bę.

Parodą maloniai sutiko glo
boti J. M. Lietuvos konsulas 
S. Paulyje p. Aleksandras Poli- 
šaitis.

Parodą organizuoja stat. inž. 
Mik Ivanauskas, talkininkau
jant ir bendradarbiaujant Bra
zilijoje gyvenantiems kultūri
ninkams: dr. F. Mejeriui, S. 
Paulo lietuvių kolonijos kapelio
nui kun. P. Ragažinskui, rašyt. 
Petrui Babickui, dr. Dom Esta- 
nislau (kun. A. Ausenkai), ra
šyt. kun. A. Arminui — Ališui, 
rašyt. Kardei Pažėraitei, mok. 
Felik. Girdauskui, seselėms 
pranciškietėms, poetei agr. 
Magd. Vinkšnaitienei, inž. Jo
nui Abraičiui, rėžis. Alf. Žibui 
ir kt. J. A. Valstybėse gyvenan
tiems visuomenininkams: Dr. 
dipl. inž. J. Gimbutui, dipl. 
inž. J. Mulokui, inž. E. Jasiūnui, 
dr. R. Zalubai ir kt.

Parodoje numatyta trys pa- 
grindihiai skyriai:

I. Apžvalginė Lietuvos archi
tektūra,

II. Lietuviška ornamentika,
III. Gražioji ir pavergtoji Lie

tuva.
Prie parodos praturtinimo 

yra kviečiami visi Lietuvos 
architektai, inžinieriai, foto me
nininkai ir suinteresuotieji.

Pageidaujamų nuotraukų dy
dis 11,5 X 18,5 cm, 18 x 25 
cm, 21 X 30 cm. Siųsti iki š. m. 
rugsėjo mėn. 15 dienos šiuo ad
resu: Inž. M. Ivanauskas Caixa 
postai 4118 Sao Paulo, Brasil.

• Smuikininkas Jascha Hei- 
fetz, muzikos kritikų vadinamas 
genijumi, yra iš Vilniaus, nors, 
reikia manyti, yra žydų kilmės, 
lietuviams daro puikią kultūrinę 
ir politinę propagandą. Savo 
biografijose jis kalba apie save 
kaip apie lietuvį, gimusį Lietu
vos mieste Vilniuje. Lenkai gi, 
kaip paprastai tokiais atvejais, 
šiam smuiko virtuozui stengiasi 
prisegti lenkišką etiketę.

Didysis Zuericho laikraštis 
Die Weltwoche š. m. birželio 
mėn. 15 d. numeryje skiria ilgą 
straipsnį Heifetzo biografijai ir 
muzikinės veiklos analizei.

Štai, trumpa straipsnio iš
trauka:

“Lietuvos mieste Vilniuje 
1901 m. mažame bute vienas tė
vas beviltiškai bandė nuramin
ti verkiantį 5 mėnesių kūdikį. 
Jis beldė pirštais, darė juokin
gas veido grimasas, bet niekas 
nepadėjo — vaikas verkė iki 
pamėlynavimo. Pagaliau išsiė
mė smuiką ir užgrojo: “Suspin- 
dėk, suspindėk, žvaigždele” 
Vaikutis nutilo ir išplėstomis, 
juodomis akimis stebėjo tėvą ir 
smuiką. Dainai pasibaigus, 
klyksmas vėl prasidėjo. Tėvas 
dar kartą užgrojo, ir vaikas
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Lietuvos žemėlapis
(Atkelta iš 1 psl.)

listą prof. K. Pakštą. Buvo nu
sistatyta žymėti Lietuvos vals
tybę jos tarptautinėmis sutarti
mis nustatytose sienose. Nors 
tos sienos ir neapima viso lie
tuvių tautos gyvenimo ploto, 
bet jas ginti ir jų reikalauti 
tarptautiniame forume turime 
neabejotino pagrindo. Šalia tų, 
ryškia linija žemėlapy pažymė
tų sienų, kaip politiniai argu
mentai, mažiau ryškiomis lini
jomis pažymėtos ir kitos mums 
svarbios sienos, kaip: Lithuania 
propria siena, Potsdamo linija ir 
kit.

■v
Bet, šalia tų sienų, svarbiau

siu argumentu reikia laikyti lie
tuviškus vietų vardus, kuriuos 
randame beveik visame šio že
mėlapio plote. Tie seni, lietu
viški vietovardžiai, geriau už 
bent kokius politinius aktus ir 
vaizdžiau negu bet kokios že
mėlapy pažymėtos linijos, ro
do, kur yra lietuviška žemė ir 
kas mums priklauso. Ginant 
Lietuvos bylą, naudinga yra pa
rodyti žemėlapy mūsų aspiraci
jas.

Mano paruoštas žemėlapis, 
turėdamas skirtingus tikslus, 
neatstoja pilnumoje politinio že
mėlapio, reikalingo laisvinimo 
veiksniams. Yra būtino reikalo 
išleisti, kad ir mažu tiražu, ma
žiau spalvingą, specialiai politi
nį Lietuvos valstybės žemėlapį, 
kuriame būtų pavaizduota visa 
Lietuvos valstybės sienų evoliu
cija ir paryškintos lietuvių tau
tos aspiracijos. Reikia manyti, 
kad atitinkamos mūsų institu
cijos šį klausimą pasvarstys ir 
jį teigiamai išspręs.

— Berods dirbate kitą darbą, 
te i kada spėjate viską paruoš
ti?

padėjo technišką darbą tvar
kyti: rašė ir mašinėle perraši
nėjo jo vardyną, tvarkė karto
teką, karpė ir lipino parašus ir 
pan. Rašytojas A. Gustaitis net 
savo vienas atostogas paaukojo, 
lipindamas atskirai po vieną 
raidelę parašus istoriniame že
mėlapėly. Visiems didelis dėkui.

— Ar esate patenkintas tech
nišku išleidimu? Ar viskas jm- 
daryta pagal Jūsų pageidavi
mus?

— Nei vienas žmogaus dar
bas nėra tobulas. Klaidos visur 
pasitaiko ir jų sunku išvčhgti. 
Be abejo, neišvengta jų ir čia. 
Tos, kurios buvo jau pastebė
tos, yra aptartos vardyno gale. 
Kitos gal paaiškės vartojant 
žemėlapį. Jų bus galima išveng
ti kitoje žemėlapio laidoje. Esu 
patenkintas, kad žemėlapis iš
ėjo ir rudenį, mokslui prasidė
jus, jis jau kabės mūsų mokyk
lose.

Atskiras žodis priklauso že
mėlapio leidėjui Juozui Kapo
čiui. Jam vienam teko pakelti 
visą finansinę riziką. Tai dide-
lė našta, kuri normaliais laikais 
būtų užkrauta valstybės iždui 
ar stambiai privataus kapitalo; 
organizacijai. Jis tą naštą ryž
tingai pakėlė. Tolimesnis žodis 
priklauso mūsų visuomenei. Jei 
šis darbas bus šiltai priimtas, 
jei jis pasklis po visas mūsų 
kolonijas, išsibarščiusias po visą 
platųjį pasaulį, jei jis atsiras 
kiekvienoje lietuviškoje mokyk
loje ir kiekvieno lietuvio šeimo-

kultūrine kronika
• Gen. St. Raštikio atsimini

mų pirmas tomas jau išsiunti
nėjamas skaitytojams. Knyga 
gražiai įrišta, su spalvotu ap-1 
lanku, r kurį įmontuotas stam
bus buvusio mūsų kariuomenės 
vado, šios knygos autoriais, pa
veikslas iškilmingoje uniformo
je. Veikalas pavadintas Kovose 
dėl Lietuvos, turi 704 puslapius, 
gana smulkaus šrifto, iliustruo
tas, gražiai įrištas. Tiražas 
2,000. Kaina $7. Išleido "Lietu
vių Dienos” (A. Skirius). Šis 
pirmas (bus dar ir antras) at
siminimų tomas apima auto
riaus vaikystę Dūkšte, jo pra
leistas dienas Zarasuose, tarny
bą caro kariuomenėje I Pasau
linio kare, grįžimą į Lietuvą, 
dienas kunigų seminarijoje, lais
vės kovas ir sužeidimą, bolše
vikų nelaisvę ir Maskvos kaleji- 

imą, gruodžio 17 d. perversmą, 
darbą vadovaujant generalinio 
štabo II skyriui, augštąsias ka
ro studijas Vokietijoje, darbą 
pulke, divizijos vadovybėje, ge
neraliniame štabe.

rybos su Maskva, rusų įgulos 
Lietuvoje, žygis ii Vilnių, santy
kiai su prež. A. Smetona, atlei
dimas iš kariuomenės ir grįži
mas į ją. Antrame tome bus 
tolimesni įvykiai, pradedant pa
skutiniu posėdžiu prezidentūro-

darbai, kurių vienas Vyriausios 
Dailininkų Jury komisijos pri
pažintas premijuotinu garbės 
(Mensao Honrosa) premija. Pa
veikslas — nature morte. Toji 
premija seka po sidabro ir 
bronzos medalių. Po garbės

je prieš komunistų okupaciją • premijos seka piniginės premi-

Or. Mm KRIAU6ELI0NAITE
(Gydytoj* ir Chirurge) 

MOTERŲ LIGŲ IK AKliEHUOA 
Sl’ECIAUSTfi 

1750 Vest 71«t StrMt 
(Kampa* 7lot lr California)

TeL ofiso ir rea. REpubllo 7-414* 
Vai. 11-1 lr 8-1 v. v. šešt 1-4 p. p. 

Priimtina* tik pagal susitarimų.

DR* J* J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 V. 6Srd SU 
Ofiso tet REliance 4-4410 

Rezid. telef. GRuvehlU 6-0017 
Valandos: 1-8 p. m. lr 8-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. lr šeštad. pasai au tarti

baigiant mintimis apie Lietuvos 
ateitį ir Lietuvos kariuomenę.

Autorius pasakoja ramiu to
nu, stengiasi būti tikslus ir ob
jektyvus, kiek galima duoda 
daugiau faktų. Šie atsiminimai 
pradėti rašyti 1922 m., buvo 
vestas dienoraštis esant kariuo
menės vadu, tačiau atėjus bol
ševikams tai teko sunaikinti 
Vėliau gen. St. Raštikis atsimi-

Didesnė knygos dalis skirta 
aprašymui laikotarpio, kada 
gen. Raštikis vadovavo Lietu
vos kariuomenei. Aprašomi dar
bų ir reformų pravedimai, šau
lių perorganizavimas, kelionės į 
Latviją, Estiją, Angliją, sveti
mų valstybių karo atstovai Lie
tuvoje, santykiai su užsienio 
diplomatais, santykiai • su poli
tinėmis grupėmis, santykiais su 
tautininkais ir jaunalietuviais,

je, bet negulės sukrautas san- į Lenkijos ultimatumas, Klaipė-
dėly — tai jo tikslas bus atsiek
tas ir tuo pačiu bus paskatinti 
tolimesni darbai lietuviškai kul
tūrai kelti.

-s
SU

jos, kurių kaikurios siekia net 
10.000 eruzeiru (apie 125 dol.). 
Pereitais metais dail. Kairys 
taip pat buvo laimėjęs už savo 
paveikslą premiją. Kiti mūsų 
dailininkai nedalyvauja brazilų 
parodose. Dail. Kairys dar šiais 
metais su savo žmona, modiste 
Stefanija, mano išplaukti Šiau 
rėš Amerikon nuolatiniam ap
sigyvenimui. Afidavitus ir ga

DR, IRENA KURAS
(Gydytųjų lr Chirurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7155 Soutb We«tern Avsdm
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ~ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. š<štad. 11 
vai. ryto Iki I vai. popiet

Ofioe tel. RE. 7-1188
Rea. tel. WAlbrouk 4-874*

Oflao tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampu* 47tll lr HermiLtge) 

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

nimus atkūrė 1941 m. gegužės . rantijas jiems parūpino ponia 
mėnesį per bombardavimus Ber-; Marijona Struihskien ė-Jokūbai

dos atplėšimas, kelionė į Berly
ną ir Varšuvą, karas ir mobili
zacija, lenkų internavimas, de-

lyne, kaikuriuos skyrius parašė 
vokiečių okupacijos metu Kau
ne, toliau rašė būdamas Regens- 
.burgo ir Scheinfeldo stovyklo
se, gyvendamas Kalifornijoje. 
Syracuso mieste, Londone, 
Reutligene — Vliko būstinėje, 
New Yorke, Washingtone ir pa
galiau baigė vėl apsigyvenęs 
Kalifornijoj.

Ši gen. St. Raštikio knyga la
bai įdomi, atskleidžianti dauge
lį mums nežinomų užkulisių, 
rimtai parašyta, bus vertingas 
įnašas nušvietimui šio laikotar
pio istorinių įvykių.

• Bail. Antanas Kairys gavo 
už paveikslą premiją, šių metų 
birželio 23 d. Sao Paulo miesto 
Prestes Maia Galerijoje, “Almei- 
da Junior” salone, atidarytoje 
Associacao Paulista de Belas 
Artės XV-oje Meno parodoje, 
kurioje dalyvavo 297 dailinin
kai su 336 kūriniais, buvo iš
statyti dail. Antano Kairio du

tienė, gyv. New Yorke. Kairiai 
bus 26-toji iš eilės šeima, kuriai 
M. Strumskienė parūpino afida 
vitus bei pastogę.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 VVest 51st Street

Vai. pirm. lr antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 lr 6 Iki 9 popiet; ketv. lr 
penkt. 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 popiet 
t&dlenlata 10 Iki t vai. popiet.

Oflao tel.PKuspect 6-17*6 
Rez. tel. GRovehill 6-5008

TeL ofiso YA. 7-6657, rea. RE. 7-406*

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 W«t 47th Stre*|

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:20 
Uždara treč. visa diena lr ieštad. rak.

DR. A. MACIŪNAS
• 5700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PKospect 6-2240, rez. WA1- 
brook 5-4860.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North \Vucker Drive 

(Civic Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tcl. CEntral 0-2204 
5002 W«*t lttth Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—3 
Tel. TOunhnli 3-0050 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Kc/.id. tcl. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas lr rezid.: 2410 VV. Slst St
Tel. PItospect 8-1223 arba WB 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

S

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos lr Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

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

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-b, treč. Ir šešt. pagal sutarties

OR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Kuto: 1053 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
išsklrus trečiad. šeštadieniai* nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PTOlman 5-676* 
Kuto — BEverly 8-3946

Ofiso nEmlock 4-5815 
Rez. lIEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 VV. 69 St
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. I’R. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Aveno*
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

— Kasdieninę duoną pelnau 
dirbdamas artimą savo specia
lybei darbą — tiesdamas nau
jus kelius tiems, kurie turi au
tomobilius tais keliais važinėti. 
O kadangi aš automobilio netu
riu, tai ir laisvesnio laiko dau
giau atsiranda. Dirbau vaka,- 
rais, šventadieniais, r atostogų 
metu, visu atliekamu nuo tiesio
ginio darbo laiku. Neskaitau to 
jokiu heroiškumu ar ypatingu 
pasiaukojimu. Tai įprastas ke
lias šimtų mūsų pedagogų, ra
šytojų — Visų mūsų kultūrinin
kų. Taip dirbo ir visi kiti, prisi
dėję prie žemėlapio paruošimo. 
Taip dirba visi, kuriems rūpi 
mūsų tautos gyvastis ir lietu
viškos kultūros kėlimas. >

Be didžiųjų talkininkų, kurių 
vardus čia minėjau, buvo dar 
visas būrys gerų bičiulių, kurie

SKANIAI PAPIETAUKITE 
SAVO ŠEIMA 

Kiekvieną sekmadieni 
CRAWF0RD GARDEN 

RESTORANE 
Evergreen Parke

Jūsų šeimininke a _ s 
Betty Klcbcrt kvie- 
čia prie skanių stei- < 
kų, vištienos ir žu- 
vieš, vėsinamose pa 
talpose. Kainos nuo $1.75.

3941 VVEST 95th STREET 
TeL GArden 4-4000

rei. Oflao SE. 4-ttPV*. rez. PR. 6-7888

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 lr 8—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvlrtad. lr sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniu* —

6822 So. VVestern Avenne 
Vai.; kasdien 10-12 vai. lr 7-0 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Rea telef. WAlbrook 6-607*

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100<7o

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Weaten Aveiue 
Chicago 29, 11L 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpubllo 7-4*00 

Rezidencija: GKovclilll 6-81*1

V——

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8244

TeL ofiso VT. 7-0600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. rmitcnj Ilgos lr akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Ava. 

VAL.: 2—4 lr 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
Išskyrus sekmadienius.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfay.-tte 3-4049 
Namų — CEdarerest S-1)?**

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
S259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Reald. 24S7
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818. 

Atostogose iki liepos 28 d.
Ofiso telefoną* — UIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

AUTOMOBILIS

Oflao tvlef. Y Arda 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampos Halsted Ir 85-ta gat»8) 
Ofisas bus uždarytas igi 

rugpjūčio 5-tos dienos.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 ▼. p. p. ir 6—8 ▼. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso l’Rospect 6-9400
Rezid. PItospect A-94OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškev IčiūtS )

GYDYTOJA IR CHIRURGAI 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. lr nuo 6-8 vaL 
vak. šešt&d. 1-4 p. p. Trečiadieniai* 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tb Ct.. Cicero 
Kasdien 10-12 vai ryto lr 6-8 vai. 

vak. Šeštadieniai* 16-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso- ir. buto tcl. OLympio 2-1881

Tel. VVAIbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJA8)
2500 VVest 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 8-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. y., pagal 

susiturimu Išskyrus trečiadieniu*
2422 VVest Marąuette Rd.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 Ir nuo 6:00 — 8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Itez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHERURGAJI 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted lr Il-moi gatvių7 

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

Tcl. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-81M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• 2420 VVest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tcl. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 

Tel. ofiso ČA 6-0257, rez. PR 6-6659 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ats. 

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—9 V. V«

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akiniu*, 

keičia stiklus ir rėmu*.
4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

Tek oflao VA 7-4787, rea PR 6- 198c

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Ava. (kamb. 811) 
Vai. nuo 2—4 tr 6—8; trečiad., Seš- 

tad. lr sekmad. tik pagal sutarti- 
Jeigu neatšilleps vlrštnlnštl telefonai

šaukite Mldway 8-0001

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

Virš 15 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-182*
Pritaiko akiniu*. 
Kreiva* aki* 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtu v*
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tra- 
čtad. nuo 10-12, penktadieni 16-8 t* 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR. S. VAITUSH, OPT.
' Palengvinu aklų Įtempimų, kuri* 

yra priežastis galvos skaudSjimO bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregy*- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Vist 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
lnatrurhentals, rodančias mažiausiu* 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
| mokyklos valkus.

4712 South Anhland Avenue 
Tel. YArd* 7-1878

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:1*
Iki 6 vai. Scktn. lr treč. uždara.

Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti j 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bąpdrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojų!, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendu*, 

ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.
Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas. ' •

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite,

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

J

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
S925 VVest 5»th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak.
Trečiad. pagal sutarti 

Tek ofiso ir buto OLympio 2-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 4 dienos.

Ofiso telef. LAfayette 8-8810, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie R-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

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

Tr«či«dlenl tik eu.itarue

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
AS Orthopcda* - Protezlsta*

Aparatal-Protezal, Med. ban-
I dažni. Spec. pagalba kojom 

(Arch Support*) ir kk
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
0RTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd 8k Chicago 29, UI. 
Tai. PRoapcct 6-5*84.

Skelbkitės “Drauge”!
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
1884 H. Oakley Avė., Chicago š. HL Tet Virginia 7-6*41; 7-4*48

Kntered a* Becond-Claas Matter March SI, 1916, at Chioago. IlUaol* 
Unde. the Act of Maroh I. 1R79.

Memher of the Cathollo Prese Am’n 
Published daily, eyept gundaye, 

by the
IJ tb uanian Cathojlo Prese 
PRKNUMERATA: 
chicagoj lr Ciceroj 
Kitur JAV ir Kanadoj*
Užsienyje

BUB8CRIPTION RATEB 
18.00 per year outslde of C'blcago 
19.00 per year in Chicago A Cloaco

Boolety fS.OO per year In Canada
Z Foreign fll-00 per ysar.

Mitams U metų B m*n. I m*n.
19.00 6.00 »9 76 • 1.16
18.00 |4.60 |t.6S • 1.99

111.00 16.69 • 1.99 91.16

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. N esu naudotų straipsnių •»- 
saugo. Juos gražina Uk U anksto susitarus. Redakcija ui skalbimų šulai 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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Vasyliūno sukaktis
J. ŽILEVIČIUS, Elizabeth, N. 'J.

Mūsų žymiajam smuiko vir
tuozui Izidoriui Vasyliūnui su
kako 50 metų. Jis gimęs 1906 
m. birž. 3 d. Petrapilyje. Smui
ko mene per tą laikotarpį daug 
dirbta, daug svajota, daug ir at
siekta. Nesant išteklių, nuo 8 
metų jausdajnas prie smuiko 
patraukimą, pats per save pra
dėjo mokytis. Pastebėjęs pas 
jaunutį Zidoruką gabumus prie 
muzikos, dėdė dr. Meškis suda
rė galimybę mokytis pas muzi
kos profesionalą ir, kai 1918 
metais grįžo į tėviškę — šei
mos lizdą Vievio valsčių, Trakų 
apskričio, jau pagal savo am
žių neblogai smuikavo.

Pasimokęs muzikos dalykų 
pas Varšuvoje baigusį muzikos 
mokslus Švarcą, gavo ir ben
drojo muzikos lavinimosi pag
rindus. Sunkiai senai motinai 
besiverčiant Izidoriui teko ir 
ūkyje padirbėti. Kiek vėliau, tė
vui grįžus iš Petrapilio, gyve
nimas palengvėjo ir 1927 m. la
bai gerai išlaikęs kvotimus, ga
vęs stipendiją, stojo į Kauno 
Muzikos mokyklą — vėliau kon
servatoriją, VI. MotiekaSčio
klasę. 1935 metais baigęs pilną 
konservatorijos smuiko kūrsą, 
2 metus tobulinosi virtuozo sky
riuje pas prof. Metzą, atvažiuo
jantį konservatorijon iš Rygos. 
Turi vysk. Baranausko smuiką 

Neilgai trukus pakviečiamas 
ton pačion konservatorijon 
smuiko klasės mokytojum. Dar 
vos antrus metus būdamas kon
servatorijoje, aktyviai dalyva
vo mėgėjų kvartete, vadovauja
mame a- a. kan. J. Bylos, pas 
kurį buvo tada vysk. A. Bara
nausko smuikas, vėliau patekęs 
į kan. Kapočiaus rankas, o šis 
jį perdavė jubiliatui Vasyliūnui. 
Būdamas konservatorijos augš- 
tesniame skyriuje organizavo 
styginį kvartetą ir su juo ren
gė koncertus. Šalę pamokų 
konservatorijoje, griežė Operos 
orkestre. Vėliau pakeltas kon
certmeisteriu ir Kauno radiofo-

jis pats, V. Mazalskis, E. Sat
kevičius ir M. .Saulius). Su 
šiuo kvartetu plačiai koncer
tuodavo įvairiose zonose Vo
kietijoje. Nepamiršdavo ir 
bažnytinių koncertų. Muenche 
no radiofone įgriežė į plokšte
les ir Vienos radiofone buvo or
kestro koncertmeisteriu. Nuo 
1946 metų pradėjo rinkti tau
tosaką: liaudies dainas su žo
džiais ir liaudiškasias giesmių 
melodijas. Vokietijoje buvo iš
leistas vienas toks rinkinėlis. 

Pietų Amerikoje

apsigyveno Lawrence, Mass., lie
tuvių parapijoje pas prelatą Ju
rą vargonininku. Žmona Elena
— didelė muzikos filosofinių te
mų gvildentoja; sūnus Vytenis
— muzikos studentas. Žmona 
dažnai muzikos temomis daly
vauja spaudoje, o sūnus kon-, 
certuose tėvui akompanuoja — 
tikrai reta taip augštai muzi
koje pakilusi lietuviuose šeima.

Smuikininkas virtuozas

Vasyliūnas iš prigimties bū
damas ramaus, kuklaus ir su
sikaupusio būdo yra giliai gal
vojantis. Visą, ką jis imasi 
daryti, daro su dideliu atsidėji
mu ir įsigilinimu. Juk svetim
taučių spaudoje reiškiami įver
tinimai patys neatėjo savaime. 
Reikėjo tai pelnyti. Smuiko lite
ratūra yra sena, didelė ir turi 
daugybę stilių, nes kompozito
riai kūrė įvairiose epochose ir 
kitokiose sąlygose nekaip mūsų 
Bacho negalima griežti taip, 
kai Beethoveną, ar Corelli — 
kaip Regerį. Jų skirtingi sti
liai reikalauja iš perdavėjo jų 
supratimo ir įsigilinimo, kitaip 
klausytojams būtų neįmanoma 
klausyti, jei visų veikalai vie
nodu būdu būtų atliekami. Čia 
smuikininkui, ir apskritai augš
to meniško pajėgumo solistui 
tenka labai ilgai dirbti, ir ne- 
visiems pasiseka tą paparčio 
žiedą surasti.

Kitas dalykas smuikininkui 
itin svarbus: technika ir to
nas. Yra buvę pasaulinio masto 
virtuozų su didele technika, bet 
sausu tonu. Techniką galima 
dideliu darbu išvystyti, bet to
ną, kitaip sakant, gilų dainin
gumą, reikia turėti iš prigim
ties ir mokėti jį perduoti klau
sytojams. Ši Vasyliūno savy
bė — gilus tonas — dar būnant 
konservatorijoje profesorių bu
vo pastebėta. Anot kompozito
riaus Gaidelio: “Smuikas yra 
dainavimo instrumentas, jis Va
syliūno yra pilnai išnaudoja-

1950 metų rudeniop nuvyko 
į Kolumbiją ir tuoj pradėjo 
koncertuoti. Pirmas koncertas 
Bogotoje įvyko spalio mėn.
■miesto valdybos patalpose, me
no galerijoje su J. S. Bacho 
programa; salėje publikos vos 
tilpo. Sekančią dieną pakvies
tas į valstybinį radiofoną. Ten 
jis, šalia Mozarto išpildė ir J.
Gaidelio kūrinius. Spalio 7 d. 
savo antro radijo koncerto pro
gramoje pildė Mendelsohno kū
rinius, po to konservatorijos 
direktorius pakvietė Vasyliūną 
į Bogotos simfoninį orkestrą 
nuolatiniu nariu.

Tais savo koncertais Vasyliū
nas labai išgarsino lietuvių var
dą, nes spauda plačiai vertino 
jo griežimą ir visur buvo vadi
namas “EI violinista Lituano”.
Vasyliūno koncertai būdavo vie
nas po kito, o tas kėlė jo ir 
lietuvių vardą. Būdavo tokių 
atsitikimų, kad radiofone griež
tą koncertą tekdavo kartoti sa
lėje. 1952 m. jau jis buvo pro
fesoriumi, meniškojo smuiko 
griežimo skyriaus vedėju Cau- 
ca universitete Popayane. Iš 
universiteto profesorių buvo 
sudaręs kvartetą ir jam vado
vavo. Taip pat iš studentų sty
ginį orkestrą. Kai šis kvarte-Įmas» Visur koncertų kritika

Vargonininkų sąjungos 42-jo seimo dalyviai Chicagoje

Iš kairės į dešinę — I eilė: Justas Kudirka (pirm.), Just. Knrpiutė, kun. dr. Juozas Prunskis, prof. Juo
zas Žilevičius, prel. J. Ralkūnas, komp. Aleksandras Aleksis, kun. Steponaitis, Stasys Žilius, Kostas Gaubia, 
II eilė:* A. Visnianas, kun. Treška, Marcelin Andreikas, dr. Kazimieras Sven, Juozas Olšauskas, Juozas 
Kreivėnas, Genovaitė Giedraitienė, Frank Bujanauskas; III eilė: Antanas Skridulis, Stejws Sodeika, Bro
nius Budrumas, Pranas Ambrazas; IV eilė: kun. .T. Domeika, Jonas Zdanavičius, Antanas Giedraitis, Ri
čardas Sabonis, A. Kačanauskas, Vladas Baltrušaitis.

tas pildė J. Brahmso “Cuarteto 
en la mayor” mokslo metų bai
gimo proga, tai konservatori
jos rektorius pareiškė užbaigo-

apie tai pažymi, o tai yra Vasy
liūno viena didžiausių vertybių, 
Augščiausiojo suteikta. Kai jis 
sujungia visą savo sugebėjimą

KRONIKA
• Aleksandros Hermanienės 

paveikslų paroda. Birželio mėn. 
Sao Paulyje, Galerijoje “Ita” į- 
vyko Aleksandros Hermanienės, 
lietuviškos kilmės, gimusios 
Kaune, paveikslų paroda. Jos 
paveikslai nėra dažais nutapyti, 
o siūlais išsiuvinėti. Portugališ
kai tas paveikslų siuvinėjimo 
būdas vadinamas “Pintura a 
Moulinė”. Viso išstatyta 21 pa
veikslas, iš kurių 9 originalai, o 
kiti siūlais nukopijuoti Van 
Gogh, Rembrandto, Boucher, 
Murillo, Rubens, Ticiano ir kitų 
garsiųjų dailininkų paveikslai. 
Kopijos yra vertingos, o Her
manienės originalai silpnesni. 
Dailininkė yra suruošusi savo 
darbų parodas ne tik Brazilijo
je, bet ir Argentinoje ir dūlė
je, kur sulaukė spaudoje vertin
gų atsiliepimų. “The Standart”

praktikai, Trumpas 
mokslas praktiškam

linksnių liudiją laidotuvių vietos su jose 
lietuvių rastomis iškasenomis. Priešisto-

kalbos reikalui; yra išvertęs B. 
Kellermano romaną “Tunelis”, 
I. S. Turgenevo romaną “Rudi
nas”, daug rašęs ir teberašąs 
periodikoje, kaip tremtyje Vo
kietijoje, taip ir JAV-se. Kaiku
rį laiką dirbo prie Lietuvių en
ciklopedijos. Dabar gyvena So. 
Bostone.

• Genocidas Lietuvoje. Šito
kia tema Meldutis Laupinaitis 
portugalų kalba išleido 20 pusi. 
knygelę “Genocido Sovietico”. 
Čia aprašoma 16 metų užsitęsu
si tragedija Pabaltijo valstybių: 
Lietuvos, Latvijos, Estijos. Iš 
pradžių duodama suglausta mi
nėtų valstybių nepriklausomo 
gyvenimo apžvalga ir pagrindi
niai geografijos, istorijos, kul
tūrinio gyvenimo bruožai. To
liau duodama ištrauka iš M. 
Laupinaičio knygos “Aš kalti-

(Buenos Aires) meno kritikas nu” (jau rašėme, kad šis leidi-

ne. Lankė vasarinius kursus je: “šiuo kvartetu Popayanevienon pilnumon: ištvermę, su
Berlyne—Potsdame pas prof. 
George Kulenkampf ir prieš ap- 
leisiant Europą specialiai studi
javo Bacho repertuarą pas 
prof. Hermann Grevesmuehl, 
Bremene. Kaune studijavo pa
saulinių autorių smuikui kon
certinį repertuarą: sonatas, par- 
titas, koncertus, duetus.

Lietuvoje plačiai koncertuo
davo programose atlikdamąs 
minėtus veikalus drauge su 
pianistu A. Kuprevičium. Pro
gramos metu turėdavo paaiški
nimus, kad tokie sunkiai muzi
kiniai suprantami kūriniai pla
čiosioms masėms būtų supran
tamesni. Ėmėsi didelio absoliu
tinės augščiausios muzikos auk
lėjimo darbo Lietuvoje. Ten bu
vo griežiama Bacho, Mozarto, 
Tartini, Regerio, Brahmso, 
Beethoveno ir kitų kūriniai.

Turbūt bus jis vienintelis su 
Kuprevičium tais laikais ėmę
sis tokio darbo — propagan
dos klasinės ir epochų muzikos. 
Kas svarbiausia, kad jubiliatas 
pirmas pradėjo viešai griežti 
mūsų kompozitorių sukurtus 
smuikui kūrinius, pats juos ra
gindamas kurti daugiau. Jis 
pirmasis parodė visuomenei sa
vųjų darbus. Jo repertuare šian
dien yra visi smuikui sukurtieji 
lietuvių kūriniai, didžiumoje 
rankraščiuose: prof. K. Banai 
čio, prof. VI. Jakubėno, J. Gai
delio, prof. J. Gruodžio, Br.

• Budriūno ir kt.

Koncertai Vokietijoje

Kai atsidūrė tremtyje, nenu
leido rankų: apgyvendintas sto
vyklose rengė toliau repertua
rą ir koncertuodavo visur, kur 
tik galėdavo. Grohno stovyklo 
je būdamas parengė 9 skirtin
gas koncertų programas. Kuo
met grieždavo vokiečiams, jų 
spauda labai vertindavo jo pa
sirodymus. Organizavo ten sty
ginį kvartetą: jis pats, P. Ma- 
tiukas, S. Gabrijolas ir M. Sau
lius. (Kaune kvartetą sudarė:

yra padarytas muzikalinis re
kordas. Kiek aš atsimenu, nėra 
buvę tokio kamerinio koncerto 
ir niekuomet nėra buvę tokio 
pasisekimo publikoje”. Tarp 
kitko rektorius pastebėjo, kad 
visi tie profesoriai, kurie su 
Vasyliūnu šiame kvartete daly
vauja, irgi padarė didelę pažan
gą. Pridėdamas, jog laimingas 
tas studentas, kuris gali Vasy
liūno klasėje studijuoti. Visą tai 
plačiai aprašė vietinė spauda.

Lietuviai tuomi labai didžiuo
davosi. Net Bogotoje buvo pora 
kartų kviestas svečiu pas vys
kupą, kuris rengėsi pradėti pas 
Vasyliūną smuiko pamokas. Tą 
visą atsiekti ir išeiti į plačiąją 
visuomenę — dirvą ir pažintis 
parengė tėvai Saldukas ir Ta
mošiūnas. Tenka pastebėti, 
kad Vasyliūno duotieji Kolum
bijoje koncertai beveik visi bu 
vo įrekorduoti. Taip pat pažy 
mėtina, kad Vasyliūnas pasi
stengė nemažai lietuvių kom
pozitorių kūrinių savo koncer
tuose pagriežti, pvz. J. Gaide
lio, J. Gruodžio, Sonatos smui
kui, K. Banaičio “Lietuvos idi
liją” ir kitų.

Nuo pat pradžios tremties 
per Vokietiją, Austriją, Kolum
biją ir dabar JAV, visur su sa
vim turėjo vysk. A. Baranaus
ko smuiką ir demonstravo savo 
koncertuose lietuvių kūrybą. Sa
vo rūšies misionierius — besi
stengiąs ftupažinti svetimuosius 
su lietuviška muzika. Jo šis žy
gis niekada negalės būti pa
mirštas lietuviškosios muzikos 
plėtotės vertinimuose.

Muzikalioji šeima JAV-se

1954 m. kovo 19 kleb. kun 
Pr. Virmauskio pastangomis at 
vyko į JAV, o jau balandžio 19 
d. Municipal Building, So. Bos
tone įvyko jo pirmas koncer
tas, kuriame šalia pasaulinių 
muzikos korifėjų buvo atlikti ir 
Banaičio, Gaidelio, Račiūno ir 
Budriūno veikalai. Pastoviai

gebėjimą, gilų susikaupimą, gi
lų pažinimą pasirinkto kūrinio 
idėjos, sugebėjimą perduoti, 
techniką, toną — dainingumą, 
tas viskas Vasyliūną daro pir
maeiliu smuiko menininku. To
dėl Vasyliūno visi su malonumu 
klausosi; nes augštai išlavintas 
stiprus menininko intelektas su
geba klausytoją pavergti ir sie
lą paskandinti savo verkiančio 
smuiko garsuose.

Gaila, mes jį taip mažai gir
dime. Kolonijose rengiamuose 
koncertuose galėtumėme jį at
sikviesti, juk kviečiamės ir ki
tų rūšių menininkus.

Malonu mums, kad Vasyliū
nas yra mūsų Kauno konserva
torijos auklėtinis, lietuvio pro
fesoriaus išlavintas. Reikia pa
žymėti, jog šalia smuiko turi 
nemažus gabumus rašyme; ga
biai vartoja plunksną, todėl ir 
Lietuvių enciklopedijoje muzi
kos skyriuje taip pat apie smui
kininkus vykusiai aprašo. Juk 
jis pirmutinis nuodugniai apra-Į 
šo didesniuosius naujus kūri
nius Gaidelio, Banaičio ir kitų, 
supažindindamas plačiąją vi
suomenę su mūsų muzikos lai
mėjimais. Jis pirmutinis ne tik 
spaudoje bet, ir estradoje savo 
arčiau pažįstamus kūrėjus pa
rodė viešumoje. Sunku trum
poje apžvalgoje aprašyti dide
lius smuiko mene nuveiktus Va
syliūno darbus keliose srityse: 
virtuozinėje, pedagoginėje, an- 
samblinėje, orkestrinėje, nemi
nint kitų, pašalinių muzikos da
lykų. Vistik malonu yra nors ir 
suglaustai minėti jubiliato nu
eitą per pasaulio kontinentus 
(Europą, P. Ameriką ir JAV) 
kelią su smuikeliu rankoje, pa
švęstą Mūzos ir Tėvynės gar
bei. Ilgiausių metų!

pareiškė, kad Aleksandros Her
manienės paveiksluose jaučia
mas didžiųjų pasaulio dailinin
kų stilius. Kitas kritikas ją pa-

nys, deja, dideliu objektyvumu 
nepasižymi). Gale dedamos nuo
traukos bolševikų nužudyto dr. 
Gudonio, nukankintų ties Tel-

vadina “kultivuotos, spindin- šiais patriotų kalinių ir komu-
čios patyrimu adatos poete”. 
Hermanienė savo paveikslus 
parduoda nepigiai, būtent. Jų 
kaina siekia net 100.000 cruzei- 
rų (daugiau kajp 1000 dolerių).

• Petro Būtėno sukaktis. Mū
sų kruopštus kalbininkas, tau
tosakos rinkėjas ir vertėjas Pet
ras Būtėnas šią vasarą sulaukė 
60 m. amžiaus. Gimęs yra Dovy
duose, Joniškėlio valse. Sukak
tuvininkas yra davęs eilę stam
bių kalbotyros* veikalų: Lietu
vių kalbos akcentologijos va
dovėlis, Lietuvių kalbos priel 
linksnių mokslas teorijai ir

nistų sušaudytų lietuvių Pra- 
veniškiuose. Pagaliau duodama 
kiek statistinių duomenų apie 
žudynes Praveniškiuose, Pane
vėžy, Rainių miškelyje. Leidinys 
pasitarnauja informavimui apie 
raudonųjų okupantų skriaudas 
Lietuvai.

• Baltų tautos pirma gyveno 
tose žemėse, į kurias Vėliau' atė
jo baltgudžiai, — apie tai pa
reiškė baltgudžių istorikas Jan 
Stankevič, Nevv Yorke kalbėda
mas (1956. VII. 9) mokslinėje 
konferencijoje, Antikinės Isto
rijos sekcijoje. Ypač apie tai

riniu laikotarpiu ir ankstyvuoju 
istoriniu periodu, dar ketvirta
me — aštuntame šimtmetyje, 
dabartinės Baltgudijos teritori
joje, anot prof. Stankevičiaus, 
viešpatavo baltų kultūra, žino
ma Raginėnų vardu. Baltai bu
vo žemdirbiai. Jų buvimą Balt- 
gudijoje liudija kaikurie vieto
vardžiai ir kaikurie baltgudžių 
žodžiai, atsiradę baltų įtakoje.

• Itališkas leidinys apie arkv. 
Matulevičių. Chicagą jau pasie
kė Italijoje išleista 50 pusi. kny
gelė “U servo di Dio Giorgio 
Matulewicz-Matulevicius”. Šiuos 
biografinius bruožus apie tą 
šviesią asmenybę itališkai skai
tantiems rekomenduoja savo į- 
žangoje tėv. K.-Rėklaitis, MIC. 
Knygelėje aprašoma arkiv. Ma
tulevičiaus vaikystė, studijų 
metai, kunigystės pasiekimas ir 
jo apaštalavimas, Marijonų vie
nuolyno atnaujinimas, įsteigi
mas Vargdienių Seserų vienuo
lyno, Vilniaus laikotarpis, Apaš
tališko Vizitatoriaus pareigos, 
lankymasis Amerikon, mirtis, jo 
pomirtinės garbės pasireiški
mas. Knygelė išleista ryšium su 
beatifikacijos byla.

• Lietuvos miškų klausimais 
okupuotoje mūsų tėvynėje yra 
išėję leidiniai: “Miškų taksaci- 
ja” ir “Maumedžiai Lietuvos 
TSR miškuose ir parkuose ir 
jiems auginti perspektyvos”. 
Abu šiuos veikalus parašė M. 
Jankauskas, Vilniaus universi
tete neseniai gavęs daktaro

MOVINC

Kun. dr. Botnar Kugler, gy
venęs Mocdlinge, netoli Vienos 
miesto, ir miręs 1931 m., ant 
savo buto durų buvo išrašęs:

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 
GELEŽINES UŽDANGOS

Atsidarė nauja įstaiga pagelbėti saviesiems pasiųsti siuntnius 
į Lietuvą, esantiems Sibire ir kitose Rusijos vietose.

Viską apmokate vietoje (muitą ir persiuntimo išlaidas) ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatymas yra ga- 
riintuotas ir greitas, 5-6 savaitės. Galima siųsti naujus ir dėvėtus 
daiktus ir vaistus.

UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 
1263 N. Paulina St., Chicago 22, III. Tol. HU 6-3353
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga
li pasiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo išlaidos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu
rodytu adresu.

• • * *
Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir

madieniais ir Ketvirtad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

PALATINE BARGAIN BASEMENT
Tose pat patalpose yra pagarsėjęs “Palatine Bargain Base

ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me-
džingų ir medžiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas vyrų ir mo
terį} kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinki
mas įvairių medžiagų liekanų, kurios tinka ir pasiuntimui į užsienį
ir savam naudojimui namuose.

Užvažiuokite pamatyti ir jūs įsitikinsite, kad pas mus yra 
didžiausias pasirinkimas ir žemiausios kainos.

laipsnį. Be to — išleisti du A. 
Minkevičiaus ve kalai: “Savai
me augantieji, auginamieji bei 
augintini Tarybų Lietuvoje 
spygliuočiai me ’žiai ir kr ūmai” 
ir "Vadovas Lietuvos TSR miš
kų, pievų ir pelkių samanom pa
žinti”. M. Jankauskas dirba 
Mokslų akademijos Miškų Ūkio 
institute Kaune, o A. Minkevi
čius yra Vilniaus universiteto 
profesorius, botarikos katedros 
vedėjas. Apie t:.i praneša nau
jai išleistas “Girios Aidas”.

• Bail. Vlados Stančikaitės 
paveikslas jubiliatui. Kun. Pi
jaus Ragaimsko dvigubo jubilė
jaus paroda lietuviškos katali
kiškos Sao Paulo miesto organi
zacijos ir lietuviai mokytojai bei 
mokyklų tėvų komitetas jam 
padovanojo vertingą dail. Vla
dos Stančikaitės specialiai nu
pieštą, religinio turinio paveiks
lą - kompozicija. Šiuo mistišku 
paveikslu, vaizduojančiu augštą 
ir kilnų kunigo pašaukimą, gavo 
progą pasigėrėti lietuviškoji ir 
braziliškoji visuomenė, susirin
kusi seselių PPranciškiečių salė
je pagerbti jubiliato.

• Rašytoja Marija Augštautė 
- Navikevlčienė tebėra Romoje, 
pas savo sūnų kun. Jurgį Navi- 
kevičių, MIC, ir džiaugiasi turė
dama progos pasigėrėti gausio
mis kultūrinėmis ir religinėmis 
vertybėmis.

• Karolė Pažėraitė baigia ra
šyti romaną “Svetimi Vėjai”.

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIET U VA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą, visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėti}.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
Kaiua 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė.

‘ BROOKLYN 21, N. Y.

" 15 TOLI IR ARTI
NAUJI OtoEU TPOKAt-NAUJAUSI KfiAUSTmO {J2ANK/AI

H6U Merų PAJY/flMAS-PlSUS ip sąžiningas aatapnawnas

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

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kltkvi.no Santaupos Apdraustos Iki SI0.000.on 
I *

Paskalos Duodamos Ramu įgijimui 
_________ Leugveml. Sąlygomis_________

CHICAGO SAVINGS t LOAN ASSN.
6234 S. Vestam Ava. Chicago 36, Bl.

CRANE SAVINOS A LOAN ISSN.
2555 TV. 47th St____________ Chicago 32. III.

DISTRICT SAVIRGS A LOAR ASSN.
3430 So. Halsted Streat Chicago 8, IU

ST. ANTHONT SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St Chicago 8. E

Kltkvi.no
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DTENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, liepos 28, 1956

MŪSŲ KALBA
TVARKO

DR. P. SKARDŽIUS IR S. BARZDUKAS

97 NUOMETAS IR KITI MOTERŲ 
GALVOS UŽDANGALAI

Ištekėjusios lietuvės moterys 
seniau nešiodavo tam tikrus, 
kepurinius arba skarinius, gal
vos apdangalus. Kadangi jais 
galvos būdavo gobiamos # arba 
gaubiamos (dengiamos, siaučia
mos), todėl jie, tie apdangalai, 
paprastai vadinami gobtuvais 
arba gaubtuvais. Tam reikalui 
kartais dar varto jmi gobtūrai 
arba gaubtūrai yra hibridiniai 
dariniai — pagal gobti arba 
gaubti jie yra perdirbti iš 
koptūras, kuris savo keliu yra 
paskolintas iš lenkų kaptur.

Daugumas gobtuvų, arba 
gaubtuvų, pavadinimų yra sko
liniai, pvz. čipkus, čepčius, ky
kas ir kt. Taip pat ir dabartinis 
nuometas (su priešdėliniu kir
čiu), kad ir skamba beveik lie
tuviškai (plg. nuotakas, nuovi
ras ir kt.), visdėlto yra ne mū
sų žodis. Tai aiškiai rodo to 
žodžio istorija ir jo garsinė bei 
reikšminė raida. Visų pirma 
nuometas yra ne senas, bet vė
lesniais laikais pagal lietuviškus

galvos apdangalo’ reikšmė čia 
buvo pradėtas plačiau vartoti iš 
šio žodžio sudarytas mažybinis 
daiktavardis namiotka. .. (ukr. 
namitka), iš kurio mes, jei bū
tume pasiskolinę, dabar turėtu
me nometka; plg. čėrka, kviet- 
ka ir kt.

Taigi mes savo nometą būsi
me iš gudų kalbos pasiskolinę 
seniau, kai ir patys gudai pla
čiau vartojo namet. Ilgainiui no
metas, kaip jau minėta, mūsų 
kalboj iš analogijos buvo per
dirbtas į nuometas, visai pana
šiai kaip kad pvz. zoslanas (iš 
gud. zaslon) daug kur pagal lie
tuviškus darinius su priešdėliu 
už- buvo paverstas j uslanas.

Kad nometas tikrai galėjo bū
ti paskolintas iš gud. namet', 

aiškiai rodo ne tik garsų san
tykiai, reikšmės raida ir šio žo
džio istorija, bet ir kaikurie ki
ti senesni gudiški skoliniai mū
sų kalboje. Pvz. kočėlas arba 
kočiotas “kočiojamas įrankis, 
ridinis”yra neabejotinai pasko-

darinius su priešdėliu (nuograu- lintas iš ankstyvesnio, dabar, 
ža, nuovargis ir kt.) perdirbtas' rodos, gudų nebepažįstamo "ka
is senesnio nometas (kirčiuoja-Į čalo (nuo kąčati, iš kur mūsų 
mas kaip verpetas), kuris ge- kočioti “kočėlu lyginti, ridenti, 
rai yra paliudytas mūsų senes-, volioti”); dėl balsių ė ir o iš
niųjų kalbos šaltinių ir dar pla
čiai dabartinėj gyvojoj žmonių 
kalboj pažįstamas. Savo dary
ba nometas atitinka latvių na- 
mets (su ilgu priešdėliniu a) ir 
niekuo nesiskiria nuo noragas 
(kirčiuojamas kaip botagas) 
“aštrioji arklo viršūnė, žagrė” 
(iš gudų narog).

Priešdėlis no- yra kilęs iš slav.
na- ir todėl tesutinkamas dau-■
giausia tik slaviškuoseskoliniuo. 
se, pvz. nodėja, nopastis, noperc- 
kas ir kt. Taigi kaip noragas, taip 
ir nometas (abu šie žodžiai vie
nodai kirčiuojami) tegali būti 
tik skolinys — iš gudų namet. 
Tam pritaria ir reikšmės skir
tumas: mūsų nuo- reiškia 
“from, off; von... herab, von... 
aus, von... her, von... weg”, o 
slav. na- savo reikšme atitinka 
mūsų priešdėlius už arba ant. 
Todėl pvz. rus. napast’ “negan
das, nelaimė”, sudarytas iš na- 
ir padu, past’ “pulti, kristi”, 
darybiškai maždaug atitiktų 
mūsų “nuopultis “nupuolimas, 
nuopuolis”, bet reikšmiškai be
veik atstoja mūsų užpuolis, ant
puolis arba antkrytis “ligos už
puolimas, ligos priepuolis, užsi
krėtimas”; plg. dar slav. no- 
perekas ir liet. antpirštis “ant 
piršto užmaunamas siuvamasis 
žiedas”, rus, naplyv ir liet. ant
plūdi.? ir kt. Taigi ir mūsų nuo
metas, jei būtų tikrai lietuviš
kas, visų pirma reikštų tai, kas 
numetama arba numesta; plg. 
nuograuža “kas nugraužta, 
graužtukas”, nuolauža “kas nuo 
ko nulaužta”, nuoviras “kas nu- 
verda, yra nuvirę” ir kt.

Bet nuometas iš tikrųjų yra 
yra ne numetamas arba numes
tas daiktas (apdangalas, dra
bužis), o ant galvos uždedamas, 
užsiaučiamas apdaras; todėl 
galvos apdangalas arba mutu
ras grynai lietuviškai, atrodo, 
tegalėtų būti užmatas (užme
tąs) arba antmatas (siutinė
tas); plg. užvalkalas arba antval 
kas “kuo užvelkamas priegalvis, 
užvalktis, apvalkalas”. Visa ši 
tariama priešybė paaiškėja, kai 
prisimename nuometą esant per
dirbtą iš slaviškojo narnėto 
(gud. namet); plg. rus. namet! 
(tariamas namiot) “visa, kas 
užmesta, užmatas, antmatas;

gud. a plg. čėbras arba čiobras 
“toks augalas” iš gud. čabor, 
prajėvas arba prajovas iš gud. 
projava ir kt. Dėl darybos plg. 
dar niokotas “teptuvas” įš gud. 
machalo (nuo machati) ir kt.

Tas faktas ,kad nometo (nuo
meto) ryšesena yra kitokia 
kaip gudų arba ukrainiečių, dar 
nerodo, kad jo pavadinimas bū
tų iš senovės buvęs lietuviškas 
ir net ilgainiui į gudų bei ukrai
niečių kalbas patekęs, kaip kad 
Liet. Enc. VII 346 samprotau
jama. Visos aplinkybės kaip 
tik priešingai, rodo. Liet. kalboj 
nometas (nuometas) tėra var
tojamas galvos apdangalo rei
kšme, ir natūraliai visiškai neį
manomas išvesti iš numesti. Ru
sų namet, kaip tik priešingai, tu 
ri daugybę įvairių reikšmių, ku
rios visos lengvai gali būti iš
vestos iš veiksmažodžio names- 
ti, iš kurio šis žodis yra suda
rytas. Dabartinio nuometo var
tosena mūsų kalboj galėjo pa
kitėti, t. y. būti daugiau pritai
kyta prie mūsų papročių, aplin
kybių; tai skolinių praktikoj 
yra gana dažnas reiškinys.

Pagaliau šalia nometo (nuo
meto) yra ir daugiau gobtuvo 
rūšių, paskolintų iš slav. kalbų, 
pvz. čipkus, čepčius, kykas ir 
kt.; čia pat priklauso ir jau 
minėtasis koptūras bei iš jo 
perdirbti hibridiniai dariniai 
gohtūras arba gaubtūras. Tik
rai lietuviški dariniai yra gob
tuvas ir gaubtuvas; bet šie žo
džiai yra bendrintai pavadinimai 
ir, atrodo, nesenos kilmės, nes 
mūsų vėlyvesnieji šaltiniai juos 
duoda įvairuojančiomis reikš
mėmis. Pvz. A. Juškevičiaus 
žodyne gobtuvas yra “pailga 
galvos ryšomoji skarelė, galvos 
apdangalas”, o gobturu vadina
mas “krosnies gaubtas, arba 
koptūras", taip pat “moterų 
galvos apdangalas, galvoraiš- 
tis”.

A. Laliui gaubtuva's ir gobtū- 
ras yra vienareikšmiai — cowl; 
hood. Niedcrmanno-Senno žody
ne tebeduodamas vienas gaub
tuvas “Haube, Kapuze, Ueber- 
wurf; Mantel eines Ofens”. “Da
bartinės liet. kalbos žodyne” 
gaubtuvas yra “krosnies gobtu
vas (koptūras); lempos gaub

tuvas (koptūras); galvos ap
dangalas, arba gaubtas” skiria
mas nuo gobtuvo “galvos ap
dangalo, galvoraiščio; vauros, 
bašliko, kepuraitės, koptūro” ir 
gobtūro “seniau moterų ant gal
vos dėvėtos kepuraitės, gobtu
vo”.

Išskyrus hibridinį gobtūrą, 
gaubtuvas ir gobtuvas yra su
daryti iš sinoniminių veiksmažo
džių gaubti ir gobti, kurie abu 
reiškia “dengti, siausti, supti”, 
taigi ir gaubtuvas su gobtuvu 
visų pirma reiškia tai, kas kuo 
apgaubiama, apgobiama, t. y. 
apdangalą .apsiautalą. Susiau
rinta reikšme tiek gaubtuvas, 
tiek gobtuvą® vartojamas mote
rų galvos apdangalui vadinti. 
Mat, norint pažymėti mergauti
nio gyvenimo pasikeitimą, se
niau per vestuves nuotaka būda
vo tam tikru būdu gaubiama 
arba gobiama, t. y. vainiko vie
toj jai būdavo ant galvos užde
damas tam tikras apdangalas 
(kepuraitė, muturas ar kas 
kt.). Todėl nuotakos gaubimo 
arba gobimo vestuvįnės apeigos 
vadinamos gaubtuvėmis arba 
gobtuvčmis, o pati moteriškė, 
šias apeigas atliekanti, laikoma 
svočia gaubėja arba gobčja.

Iš šito trumpo kalbinio svars
tymo galime jau suprasti, kad 
neįmanoma yra nuometą pada
ryti lietuvišką, kalbinius duome
nis svarstant tik taip sau, kaip 
kam į galvą šauna, be jokio da
lykinio pagrindimo ir reikiamos 
nuovokos.

Pr. Skardžius
Z

Jungiamieji dvikamienių 
asmenvardžių balsiai

Šiemet sukako 70 metų žy
miam slavistui, laisvojo Berly
no universiteto prof. M. Vasme- 
riui, kuris nemaža yra rašęs ir 
apie įvairius baltų kalbų daly
kus. Ypač svarbus yra jo jau 
baigiamas spausdinti etimologi
nis rusų kalbos žodynas. To
dėl šiam garsiam mokslininkui 
pagerbti jo 70 metų sukaktuvių

proga buvo išleistas specialus dirbo Šaulių sąjungoje, buvo da-
sukaktuvinis leidinys (Fest 
schrift), kur savo straipsniais 
dalyvauja apsčiai jo artimesnių 
bendradarbių ir draugų bei šiaip 
gerbėjų.

Tame leidinyje yra išspaus
dintas ir dr. Pr. Skardžiaus di
dokas straipsnis apie jungia
muosius liet. dvikamienių as
menvardžių balsius, kur jis įro
dinėja, kad seniau dažnai varto
tasis jungiamasis balsis -I- 
(pvz. Gedi-minas, Kari-buta.s, 
Nori-butas, Tauti-vi|as ir kt.) 
yra kilęs ne iš veiksmažodinių, 
bet iš pirminių vardažodinių i- 
kamieno lyčių. Ilgainiui šis bal
sis buvo gana plačiai įsigalėjęs, 
iŠ vartosenos išstūmęs net dau
gelį kitų pirmykštinių jungia
mųjų balsių; pvz. tuo būdu se
novinis Vlsagirdas buvo pavers
tas į Visigirdas (Visgirdas).

KRONIKA
• Kibirkštėlės spaustu

vėje leidžiamas }HII-sios Mer
gaičių stovyklos Nek. Pras. vie
nuolyne, Putname Conn. laik
raštėlis daro gerą įspūdį. Gau
siai iliustruotas, sėkmingai į- 
traukiamos rašyti pačios mer
gaitės, yra poezijos, humoro, in
formacijų, dienoraščių ištraukų, 
kolektyviai sudarytų straipsne
lių. Reakcinė komisija: Elona 
Marijošiūtė, Lyvija Bražėnaitė, 
Jūratė Strimaitytė, Kristina 
Škėmaitė.

• 20 metų kaip mirė rašyt. 
VI. Andriukaitis. Liepos mėn. 31 
d. suėjo 20 metų kaip 'Kaune 
mirė rašytojas Vladas Andriu
kaitis, autorius knygų: Žvalgo 
užrašai, Audra Žemaičiuose 
(Vytauto D. laikų istorinis ro
manas), Kovų aidai, Kruvina 
laisvė (rusų revoliucijos laikę- 
tarpio apysaka), Martynas 
Skroooias (Klaipėdos krašto 
lietuvių gyvenimas, romanas). 
Buvo gimęs Kaune, studijavo 
teisę ir humanitarinius mokslus,

lyvavęs šaulių žygyje prieš len
kus. “Trimito” red. padėjėjas. 
Mirė turėdamas 33 m. amžiaus.

• Pauliaus Galaunės "Lietu
vių liaudies menas” greit pasi
rodys antroje laidoje. Leidžia 
Jonas Karvelis Chieagoje. Vei
kale nagrinėjami lietuvių liau
dies meno plėtojimosi pagrin
dai. Apimama: 1. Architektūra 
— gyvenamasis namas ir klė
tis, bažnyčios ir koplyčios var
pinės, kryžiai, koplytėlės. 2. 
Skulptūra: — goreljefinė ir ba
reljefinė skulptūra, įvairūs me
džio drožiniai, keramika, gele
žies dirbiniai. 3. Tapyba — pa
veiksime, dekoratyvinė, liaudies 
meno raižiniai, margučiai, audi
niai. Knyga turi arti 400 pusla
pių. Gausiai iliustruota, — net 
131 piešinys tekste ir 43 ant 
atskirų lapų, be to — 30 lente
lių. Ši naujoji laida jau baigta 
spausdinti ir atiduota į rišyklą. 
Už poros savaičių jau turės būti 
knygų rinkoje.

• Telesforo Valiaus nupieštas 
viršelis pręmijuotajai B. Pūke- 
levičiūtės knygai “Aštuoni la
pai” — jau paruoštas spaudai, 
padarytos klišės. Romano pa
skutinio lanko paskutinės ko
rektūros nusiųstos autorei, taigi 
spausdinimas eina yrie galo.

Tai nėra tikroji meilė, jeigu 
ne visada mylima. — Euripides

užpilas (arba antpilas), užnašas ita8’ abažūras; galvos apdanga- 
(arba antnašas); pusnis, pus-paa’ gaubtas, vaura , o gobtu- 
nynas; užvalkalas; moterų gal- vas “stogelis
vos apdangalas, juodas vienuo
lių veido uždangalas ir kt.”.

Panašios reikšmės namet, be 
abejonės, yra buvęs ir gudų kal
boje, tačiau ilgainiui “moterų

viršum virtuvės 
krosnies garams sutraukti; 
gaubtas, abažūras; galvos ap
dangalas, vaura.” Pagaliau pa
čioj Liet. Enciklopedijoj gaub
tuvai “krosnies ar viryklos gob-

C & G. TUCKPOINTING 
Ijocal 52 — A.F.ti.

Tuckpolnting — Window caulking 
muro percementavimas — Langų kl- 
tavimas žiemai.

Atliekame Įvairius dumtrauklo dar 
bus. Visas darbas garantuotas. Ne
mokamai apskaičiuojame. Pilnai ap
sidraudę.

3S45 W. 78th Place 
LLdlow 5-0690 — L,tdlow 5-2279

GEORGE CHUCK.

MOVI NG
A BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BL 7-7075 arba 
PR 8-9842

•r —
PLATINKITE “DRAUGĄ”

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
J^7

Naujas arba Vartotas Automobilis
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ P A

BALZEKAS MOTOR SALES,
NAUJAS 

105 6
CHRYSLER

*2,495

A U J A 
195 6

PLYMOUTH

*4,495

N

INC.
S

I

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti žioja lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Daugybė garantuotų visų išdirbyscių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. lr 
iefttad. S vai. ryto Iki 4:B0 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki IS vai.. 
Ketvlrtad. B vai. Iki S vaL vak.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVUI)

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.95.
Tas vėsintuvas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir automobilyje.
Galite šį vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 W. Roosevelt Rd. telefonas SEeley 3-4711

NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai., vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

i........... ........................................................................... iiiimiiiiiiiiiimimimiiimiiiiiimiv*

PERKRAUSTYMAI — MOVING
. i - j- \ i ■» r, j ■ ’ i . J '

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų lr 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 5-1882
IIIIHIIIIIIIlIBHIIIIIIIIHIBBBIIBIIIIlIBlDBBimmmilIUinillllIlBIlBBIIIBIIIlBllIlIimmilUBBBdB*

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI o VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRA N K'S TV & RADIO, INC-
3240 Sa. Halatad St. Cilumet B-7252

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DISTRIBUTOR

4030 Archer Ave., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515
Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

••----- o- .. - - —=

----------------------------- -e
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FEDERAL
SAVINGS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Cliicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

Augštus dividendus išmokėjo 
stojimo.

Partrauksime jūsų pinigus iš 
šite savo banko knygutę.

Chartcred » Supervlmv] 
by the U. S. falvrrnment

Įstaigos V ALANDOS: 
ryto iki 8 vai. vakaro.

visada be per

ki tur, jei atne-

Pinigams padėti nereikia važinėti.
Juos galite pasiųsti paštu. ,
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pree.

Chartercd ir Snperviaed by the United Statee Ooverhmeat
Kasdien nuo 9-toe ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniaia ano 9-toe valandos 
Šeštadieniais nno 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma
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Naujos knygos Lietuvoje
ANT. BERNOTAS, Waterbury, Conn.

Vėl gautos kelios naujai Lie-jos vaikams ;|i kalaviju nuren- 
tuvoje išleistos vaikų ir jauni- čia galvas... 
nw knygos. ' Knygos pradžioje įdėtas ne-

1. Valstybinė Grožinės Lite- žinomo autoriaus įvadas, kuria- 
ratūros leidykla Vilniuje 1955 me trumpai nupasakotas S.
metais išleido 20 puslapių dide
lio formato iki mokyklinio am
žiaus vaikams (taip dabar Lie
tuvoje rašoma, ne: priešmokyk
linio) lietuvių liaudies pksaką 
“Katinėlis ir gaidelis’’.

Knygoje turinio nedaug, išpil
dyti tik tarpeliai, viską užima 
iliustracijos. i

Pasakoje vaizduojama kaip 
girios trobelėje gyveno katinė
lis ir gaidelis, kaip katinėlis, iš
eidamas smuikelės dirbtis, gai
deliui įsakė nieko į pirkelę ne
įsileisti, kaip lapė sugebėjo net 
tris kartus gaidelį išvilioti iš 
trobelės ir jį pagauti ir kaip ga
lop katinėlis jį išvadavo iš ne
laisvės ir lapės oloje miško žvė
rims iškėlė šaunią puotą

Daukanto gyvenimas ir jo dar
bai bei trumpai apsistota ties 
pasakų turiniu. Pasakyta, kad 
S. Daukantas mokėsi Žemaičių 
Kalvarijos keturklasėje mokyk
loje, kurią laikė vienuoliai, pa
mokas dėstė lenkų kalba, “o už 
menkiausią nusikaltimą klupdy
davo į kertę ir plakdavo rykš
tėmis”. Vėliau Vilniaus univer
siteto gimnazijoje tas pats — 
“mokytojai įkrėsdavo moki
niams proto, paklusnumo ir die
vobaimingumo su rykšte”.

Kai S. Daukantas baigė moks 
lūs ir norėjo “Lietuvos liau
džiai paaukoti savo žinias ir 
darbą”, jis to negalėjo padary
ti, nes “anuomet lietuviui inte
ligentui negalima buvo gauti

•’vU'r J* < ■■ t- v •-
Jungtinis vyrų choras Dainų šventėje, diriguojamas VI. Baltrušaičio

kupijas, atšaukiant jam primes
tus neteisingus kaltinimus. Ne
buvo naujai atidaryta nė viena 
katalikiška mokykla, nė vienas 
tikrai katalikiškas laikraštis ne
pakilo iš katalikiškos spaudos 
griuvėsių. O kur labdaros įstai
gos, ligoninės, prieglaudos, kur; 
kunigų seminarijos, kurios taip 
reikalingos katalikiškam kiek
vieno krašto gyvenimui?

“Raudonoji knyga” įspėja, j 
kad tariamai sušvelnindami reli
ginę politiką, komunistai neiš
sižada savo “antireliginių pa
grindų”. (VR)

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PREC1N PHOTO STIBIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

RAUDONOJI PERSEKIOJAMOSIOS 
BAŽNYČIOS KNYGA

Paleckis, lankydama- tuose, pradedant Sovietų Rusi-

Pasakos kalba lengva nesudė1 darbo Lietuvoje” (tik autorius 
tinga ir iki mokyklinio amžiaus! Pamirso pasakyti - kodėl?), 

vaikams puikiai suprantama, j Apibūdindamas pasakas, au-
Knygą iliustravo dail. Kos- torius nori įrodyti, kad pasako- 

ciuška. Iliustracijos spalvotos! se visur “laimi paprasti žmo- 
ir atliktos lietuvių liaudies me-l nės — liaudies herojai”, kad 
no motyvais. Spausdinta Kau-! jose “pabrėžta socialinio teisin- 
ne, K. Požėlos vardo spaustu-! gurno idėja — bernas įveikia 
vėje, penkių spalvų ofsetu. Jei sukčių šeimininką”, Todoma
knygos gale nebūtų pridėta pu
siau lietuviška, pusiau rusiška 
“metrika”, galėtum manyti, 
kad knyga išleista čia, Ameri
koje.

Knygos išleista net 50,000 
egzempliorių. Nieko propagan
dinio joje nėra.

Gale dar pastebėta, kad kny
gos redaktorė yra A. Liobytė, 
techn. redaktorius C. Vyšomirs- 
kis, o korektorė — D. Barkaus- 
kaitė.

2. Taip pat Valstybinė Gro
žinės Literatūros leidykla Vil
niuje 1955 m. išleido senosios 
rusų kartos poeto N. Nekraso- 
vo (1821-1877) iki mokyklinio 
amžiaus vaikams didelio forma
to knygutę “Valstiečių vaikai” 
(20 pusi.).

Svarbiausią knygutės turinį 
sudaro piešiniai, o eiliuotas teks 
tas tik paaiškina piešinius. Pie
šiniai paruošti dail. A. Pacho- 
movo ir imti iš rusiško origina
lo. Piešiniai gal ir būtų įdomūs, 
tačiau piešti blankiomis spal
vomis ir vaikui nesudarys didės 
nio įspūdžio; be to, piešiniuose 
pavaizduoti grynai rusiški ir lie
tuviui svetimi charakteriai (ber 
niukai su išpeštais marškiniais, 
mergaitės su skarelėmis).

Pats aprašymėlių turinys ir 
gamta lietuviui vaikui priimti
ni: vaikai grybauja ir uogauja, 
maudosi upelyje, sugauna ir na 
mo parsineša ežį ir teterviną, 
žaidžia ir šoka (žinoma, kazo
ką), jodinėja, pina vainikėlius 
ir t.t.

Vertimas J. Marcinkevičiaus. 
Redaktorius J. Žemaitis, techn. 
redaktorius Č. Vyšomirskis, ko
rektorė I. Meciūnaitė.

3. Ta pati Valstybinė Groži
nės Literatūros leidykla Vilniu
je 1955 metais išleido Simano 
Daukanto surinktas ir užrašy
tas “Žemaičių pasakas”. Tai ga
na skoningai išleista 136 pus
lapių knyga, skirta mokyklinio 
amžiaus vaikams.

“draugystės ir kolektyvo jėga”, 
kaip pasakoje “Lapė ir ožys” 
ir kt.

Knyga gražiai iliustruota 
spalvotais paveikslais (jų yra 
aštuoni, ant atskirų lapų), vin 
jetėmis, pradinėmis raidėmis ir 
užsklandomis. Viskas atlikta lie 
tuvių liaudies tautiniais moty 
vais. Iliustravo dail. I. Nagins- 
kaitė.

Bendrasis knygos redaktorius 
A. Ronkus, ats. red. V. Stra
vinskas, techn. red. Č. Vyšo
mirskis, korektorė A. Tarasevi- 
čienė.

4. Lietuvoj jau seniai pažįs
tamas vertėjas A. Churginas iš
vertė Šekspyro “Ričardą III”, o 
Valstybinė Grožinės Literatūros 
leidykla Vilniuje jį 1954 m. iš
leido.

Knyga 252 pusi. išleista gra
žiai ir skoningai (pusi. 252), 
įrišta į kietus viršelius. Virše
liai papuošti vinjetėmis.

Visi veikale minimai anglų var 
dai ir vietovardžiai rašomi lie
tuvišku ištarimu, angliška ra
šyba niekur neparodyta. Rašo
ma: kardinolas Borčeris, her- 
cagas Bakingemas, seras Uol- 
teris Herbertas, ledi Ana, Uilt- 
širo šerifas, Ledlou, mistris Šor 
ir pan. Dievas visur rašomas 
mažąja raide.

Veikalo gale pridėti nesupran 
tarnų žodž'ų ir išsireiškimų pa
aiškinimai ir trumpa vaizduo
jamo laikotarpio istorinė ap
žvalga.

Atrodo, kad veikalas yra 
verstas ne iš originalo, bet iš 
jo rusiško vertimo.

Justas
sis su sovietine delegacija Liuk
semburge, atsisakė priimti jam 
pasiūlytą dovaną, neseniai iš 
spaudos išėjusią “Raudonąją 
persekiojamosios Bažnyčios 
knygą”. Kad mūsų skaitytojai 
žinotų, kokios dovanos Palec
kiui ir kitiems komunistams 
labiausiai nepatinka, trumpai 
supažindinsime su šiuo veikalu, 
pateikdami keletą jo minčių. 
“Raudonojoje persekiojamos 
Bažnyčios knygoje” yra surink 
ti faktai ir dokumentai

tuose, pradedant oSvietų Rusi 
ja ir jos pavergtomis tautomis, 
baįgiant Siaurės Vietnamu.

Lietuvai yra paskirta 16 pus
lapių. Čia trumpai apžvelgia
ma Katalikų Bažnyčios padėtis 
Lietuvoje nepriklausomybės lai
kai, paminimos taikos ir nepuo
limo sutartys, kuriomis rėmėsi 
Lietuvos ir Sovietų sąjungos 
santykiai, aprašoma visa oku
pacinė prievarta 1940 metais. 
Pavaizduodamas Bažnyčios ir 

apie tikinčiųjų persekiojimus Lietu- 
i voje, autorius iškelia, kaip pir-Bažnyčios persekiojimus ana 

pus geležinės uždangos. Ją iš- mosiomis okupacijos dienomis 
leido tarptautinių katalikų or- buvo nutrauktas konkordatas 
ganizaeijų įsteigta komisija “Už su Šv. Sostu, kaip buvo atimta 
persekiojamąją Bažnyčią”. | visa bažnytinė nuosavybė, nu- 

Knygos autorius, Albertas savintos spaustuvės ir knygy- 
Galter, panaudodamas visus ga-' nai, suvalstybintos privačios 
limus šaltinius ir iki šiol pasi- Į mokyklos, uždarytos kunigų 
rodžiusius mažesnės apimties seminarijos ir vienuolynai, kaip 
šios srities veikalus, peržvelgia j iš katalikų buvo atimta spauda 
Bažnyčios persekiojimus visuo-į ir kunigams uždrausta mokyti 

vaikus religijos, kaip už tikėji-
mą buvo areštuojami vyskupai,
kunigai ir tikintieji. Šiems ir
daugybei kitų faktų įrodyti

, , . r .. i “Raudonosios Knygos’r autorius
gai spalvomis i lustruotojl hau- sovietini ,iaudies ko.

<ln i v» /\l/\ • • Lz «-» r-, m n .-sm * n l lr A A
misarų ir NKVD viršininkų pa-

Okupuotoje Lietuvoje
▼ N. Jatulytės labai turtin- 

3truotoji liau- 
Kas ragaišį ke-*^dies dainelė 

pė”, išleista Vilniuje, privačiais 
keliais pasiekė ir Chicagą. Lei
dinys skirtas priešmokyklinio 
amžiaus vaikams, teksto tėra 
po vieną, dvi eilutes puslapyje, 
o iliustracijos itin didelės ir 
ryškios, gabiai meniškai atlik
tos. Atsakomoji leidinio redak
torė A. Liobytė, meninis redak
torius Ed. Jurėnas, techn. re
daktorius Č. Vyšomirskis, ko
rektorė M. Zeiuotb.nė.

▼ V. Kosciuške; iliustruota 
“Aš turiu svirnelį”, P. Bekerio 
harmonizuota liaudies daina, iš
leista Kaune, kaikuriems arti
mųjų buvo atsiųsta į Chicagą. 
Spalvotos, turtingos iliustraci
jos, ryškūs lietuvių tautiniai 
motyvai. Leidinio tiražas — 
50,000 egz.

a

si rašytų įsakymų bei potvarkių 
tekstus.

“Raudonoji * persekiojamos
Bažnyčios knyga” parodo lais
vajam pasauliui, kaip komunis
tai po tam tikra išviršine kulto

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮIIIIIIIIIIIIIIIIllllllli 
Telel. KEpublic 7-6803 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR-ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
A t i I o T a •

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI'iKKl

POLIO VACCINE — SKIEPAI
I Visi gali gauti
DAVIl) HIUI.MAV PRI'.KCRI ITION 

i PHARMACY
185 N. \Vabnsli Ave., 14tli Floor 

Chicago 1, Illinois 
l»E 2-1041(1 — Ittfll

Knygoje telpa viso 33 ilges
nės ir trumpesnės pasakos. Kai 
kurios jų visai trumputės, tik 
keletos . eilučių pasakėlės. Be 
to, tarpeliais prikaišiota ir S 
Daukanto surankiotų mįslių. 
Pasakos užrašytos žemaičių tai 
me, pasižymi labai savotiškomis 
gramatikos ir sintaksės formo
mis, daug mažai vartojamų žo
džių ir mums gerai pažįstama 
S. Daukanto kalba žinoma iš joj 
“Bpdo”.

Ketvirtoji šio rinkinio pasaka 
yra “Apie katiną muzikantą 
vištą dedeklę ir lapę grobeklę’. 
Jai augščiau minėtos, atskirai 
išleistos, pasakos “Katinėlis ir 
gaidelis” variantas. Tik ten vei
kia gaidelis, o čia višta, ten vis
kas baigiami taikinga žvėriui 
puota, o čia katinas lapei ir;

PLUMBING .
IJcensed, bonded plumbem

Joks darban nėra didelis ar mažas, 
laoldte dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpublic 7-0844 
WAIbrook 6-8451

P.&J. JOKUBKA
rV, DEIMANTAI IR lAIKRODklA) 

Pardavimu* Ir Taisymas

4077 So. Archer Av*. 
Chicago 32, Iii. — Tel. LA 8-8617

NUO UŽSISENfcJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 

/IRŲ lr SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ,
legali ramiai sAdfitt lr naktimi*
-nlegotl, nes jų užsisenfijusios žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pašalinti tą 

i aležAJltną lr skaudSjlmą senų atvl 
-ų Ir nkuudžių žaizdų, uždftkltr 
LEGULO Ointment. Jos gydy m f 
ypatybes palengvins Jflsų skaudAJI 
mt lr galėsite ramiai miegoti nak 
t|. Vartokite Ją taipgi nuo skau 
Ižių nudegi.. »ų. Jl talpg* paSalln*
'įletejUną ligos vadinamos P8ORIA 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą Ilgo. 
radlnatnos aTHLETE’S FOOT, su 
itabdo džiovinimą odos lr perplyšlmt, 
arppirAčlų. Tra tinkama vartoti nu> 
Klastančios, suskilusios odos dedlr 
dalą, odos IRMrimų lr t. t., talpg 
Inkama vartoti vaikučiams, kada pi 

d rodo skaudus lSblrlmas nuo vysty 
clų. Jl yra gera gyduole nuo li 
virtinių odos Ilgų. La
(ulo Ointment yra 
parduodama po 75 

$1.86, Ir 15.50.
Pirkite valstlnSseChl 
cago J lr apyltn kSsa—
Mtlvraukee, W*se,O« 
ry. Ind.Ir Detrolt Mi
chigan arba raAykl- 
ta lr atsiųskit# Mo 
oay ordsr tV •» fN’’ t

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy A. Chicago 84, Dl

TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekamai lyginimo ir daiytao' darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir L t MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva,

' baterijos lr automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 We»t 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyręs auto

laisve stengiasi paslėpti visų ki
tų religijai ir tikintiesiems pri
klausančių laisvių kapą. Visą 
religinį tikinčiųjų gyvenimą ko
munistai norėtų suvesti į keletą 
bažnytinių apeigų, uždarytų' 
bažnyčių ir zakristijų sienose. Į 
Bet tai nėra religijos laisvė, o j 
jos priespauda.

“Raudonoji persekiojamos 
Bažnyčios knyga” nevengia kal
bėti nė apie pastaruoju metu 
pastebimą tam tikrą sušvelnėji
mą Maskvos religinėje politiko
je, kuris pasireiškia keleto vys
kupų grąžinimu iš kalėjimų, pa
leidimu iš Sibiro keleto vienuo
lių ar kunigų ir t.t. Bet ji taip 
pat pabrėžia, kad šiuo išviršiniu 
religinės politikos sušvelninimu 
sovietai siekia pasirodyti žmonis 
kesniais laisvojo pasaulio akyse, 
taip rengdami palenkesnes są
lygas “sambūvio” propagandai. 
Nė vienas vyskupas — iš dalies 
išskiriant gal vengrų vyskupą 
Groesz — neouvo pilnai rehabi- 
lituotas ir grąžintas į savo vys-

BUDRIKO BALDŲ 
IŠPARDAVIMAS!

SUTAUPYKITE 30% IKI 70%
Nauji Gyvenamojo Kambario Setai, Miegamojo ir Valgo
mojo Kambario Baldai, Dinettes, Kaurai, Gaziniai Pečiai, 
Skalbiamos Mašinos, Dulkių Valytuvai, Televizijos, Radios, 

Šaldytuvai, HI-FI Komb. Phonografai.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iii WOE8 stoties — Banga 159* 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 lkl 9:80 vai. ryte 
ftKSTAD 8:80 lkl #:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
4EKAD. 8:30—S: 30 v. r. U stotie* 

WOPA — 1490 klL 
Jhlcago 2», JL HEmlock 4-241>

7151 8o. ROCKWELL ST.

ELEKTRONIKOS^CENTRAS
vietaPrieinamomis kainomis tikra 

Įsigyti 1957 m. modelius —
• Televizijas

• Radijo aparatus
• Hl fi fotografus

• Itekordavimo mašinas 
Visokie elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdinimai

• Dulkiasiurbliai
• Kavos virduliai

• Laidyklės (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

iti Dfl i na
miTCLEVISIOn
(sales -Service)

Sav. Inž. A. SK.MP.XAS 
3321 S. Halsted — CLiffslde 4-5H05

Proga sutaupyti $100 ir daugiau ant Sealy, Simmons, Pull- 
man, Sleeprite Hide-aBeds kiekvieno stiliaus ir spalvos,

$199.09 2-jų GABALŲ PARLOR SETAS UZ ____ $gg
$575 PULLMAN 2 GAB. SOFA ir KĖDĖ............ $284
$299 KROEHLER 2 GABALŲ SETAS ............ $ 1 49
$150 2 GABALŲ SECTIONAL .................................... $74

i .

7 dalių valgomo kambario setas, vertės $245.00 už ... .............$135.00
5 dalių stalas ir kėdės, vertės $55.000 už ................................. $ 37.00
7 dalių virtuvės stalas ir 6 kėdės, vertės $99.00 už ................$ 59.00
Miegamojo kambario setai 4 dalių, vertės $210.00 už .............. $129.00
Miegamojo kambario setai 4 dalių, vertės $425.00 už .............. $245.00
Kilimai 100% viluos 9x12 įvairių spalvų, vertės $79.00 po $ 49.00 
Porceliano pečiai, Tappan, Universal ir kiti, už $79.00 ir augščiau.
9x12 linoleumai, įvairių spalvų, po .............................................. $4.98
Šaldytuvai 8 kubiškų pėdų po ................................. $159.00 ir augščiau
RCA Victor televizija už ....................................................................  $98.00
17 colių televizijos po ............................................................................ $98.00
21 colio televizijos po ......................................................................... $119.00
21 col. televizijos, pačios geriausios, vertės $398, už ................$225.00

Lengviausi Išmokėjimai 
Tel. - CAIumet 5-7237

JOS- F. BUDRIK FURNITURE
3241 South Halsted Street

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Atdara sekmadieniais 10—5.

Budriko Radio Valanda iš WHFC, 1450 kil. ketvirtadieniais 6-7 vak.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

SKIP’S 
Liauor Store

- «» t r *
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202 
LIEPOS MSN. 26, 27 ir 28 DIENOMS

SELF
SERVICE

Du nuošimčiu mokėsime už taupymo indelius 
(savings accounts) pradedant Liepos 1 d., 
1956 m.

Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal 
posits Insurance Corporation.

De-

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road

MARTELL, 3 STAR COGNAC Fifth $4.98

SCHENLEY GIN Fifth $2-69

DANSKI VODKA, 80 Proof« » Fifth $2-69

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof
V.S.P. Fifth.. $4-89

RON MERITO RUM
Lite or Golden Fifth $2-98

CINZANO VERMOUTH •
Sweet or Dry Fifth $1.39

KIJAFA WINE Fifth $1.69

PABST, HAMM’S, SCHLITZ OR •
MILLER’S, Case of 24 cans $3-89

VVT RZBURGER, IMPORTED BEER
Casc o f 24 bottles Case $7.50

PABST, SCHLITZ, HAMMS, MILLERS
case of 7 oz. bottles ................................ case $3-29

Chicago 8, Illinois Tol.: Virginia 7 - 6430



Jėzuitų mokslinis veržlumas
Dr. JUOZAS

Keturių šimtų metų sukaktis i 
nuo mirties jėzuitų įsteigėjo 
Šv. Ignaco Lojolos yra akstinas 
ne vienam autoriui patiekti vis 
naujas to laikotarpio studijas. 
Šios rūšies naują laidinį davė 
amerikietis autorius Theodore 
Maynard. Jo parašytoji knyga 
vadinasi: “Saint Ignatius and 
the Jesuits” (išleido P. J. Kene
dy & Sons, New York, pusi. 
220, kaina $3).

Pirmasis jėzuitų kankinys 
JAV-se

Jėzuitai turi labai didelių nuo
pelnų ne tik švietime, bet ir mi
sijose. Pirmasis jėzuitų kanki
nys šiaurės Amerikoje buvo 
Pedro Martinez, indėnų 1566 
metais nužudytas Floridos pa
krantėse. Daug metų prieš 
Harvardo universiteto atsiradi
mą, jėzuitai jau buvo įsteigę ko
legiją Meksikos mieste. Pirmoji

Konvertitas autorius kalėdinė giesmė, sukurta JAV- 
Pats šio veikalo autorius yra se, buvo 1641 m. Hurone vieno 

įdomus: gimęs 1890 metais In- jėzuito parašytoji “Jesus is 
dijoje, kaip protestantų misi- bom”. Garsus dabar George- 
ninko sūnus. Studijas išėjo An- tovvn universitetas pradžioje 
glijoje ir patsai jau ruošėsi tap- yra buvęs jėzuitų seminarija,
ti unitarionų dvasininku, tačiau 
geriau pažinęs Katalikų Bažny
čią ir ją pamilęs, pats 1913 m. 
atsivertė į katalikybę. Per sep
tynetą metų talkino Chesterto- 
nui jo žurnalistiniame darbe. 
1920 metais atvyko su paskai
tomis į JAV ir čia pasiliko dės
tyti (vairiose kolegijose iki 1936 
metų, o nuo to laiko, taigi, išti
sus 20 metų, atsidavė tik spau
dai. Šį kūrybos darbą yra pra
dėjęs 1915 metais eilėraščių rin
kiniu.

Išpažintis užtrukusi 3 dienas 
Nors šis autorius, atrodo, tu-

pirmoji įsteigta JAV-se. Šiuo 
metu jėzuitų pasaulyje yra 
33,000; iš jų arti ketvirtadalio 
yra amerikiečiai. Vien tik JAV- 
se trijose dešimtyse jėzuitų ko-

sius “The Avė Maria” žurnale) 
ir Willis D. Nutting, autorius 
poros knygų, kalbėtojas pamė
gęs šeimos gyvenimo ir peda- 

legijų mokosi 23,000 studentų;! gogikos sritį.
JAV-se jų augštesniosiose mo- Taigi — veikalas kolektyvi-

Kepti drambliai
Johns Hopkins universiteto 

profesorius dr. George F. Car- 
ler' praneša, kad Santa Rosa 
saloje rasta apdegusių dramblio 
kaulų, 29,650 metų senumo. Iš 
visų aplinkybių daroma išvada, 
kad to laikotarpio žmogus pri
mityviose sąlygose ant ugnia
kuro kepė dramblio mėsą.

ri vispusiškų gabumų,' tačiau, Cattolica.. ..stu
aukščiau minėtas veikalas apie. dies„ _ AiriJoje ..Month" -
šv. Ignacą ir jėzuitus yra dau
giau popularus kūrinys, kaip is
torinė studija; — negalima sa
kyti, kad labai imponuotų. Vis
dėlto iš jo patiriame ir eilę nau
jų dalykų. Pasirodo, kad Igna
cas Lojolą, jauniausias aštuo- 
nių vaikų šeimoje, turėjo brolį 
kunigą. Išrinktas savo naujai 
įsteigtojo jėzuitų vienuolyno ge
nerolu ir, manydamas, kad gal 
jam pavyks iš to augšto posto 
išsisukti, įrodžius, kad tam ne
sąs vertas, pas pranciškoną Te
odorą atliko išsamią „ išpažintį, 
užtrukusią tris dienas. Jam pa
vedė spręsti, ar jis tinka į naujo 
ordino generolus, ir šis išspren
dė teigiamai. Brangindamas 
mokslą, jis įsteigė kunigų augš- 
tojo mokslo įstaigą, iš kurios iš
sivystė Gregorianumo universi
tetas. Mirė vidurių ir kepenų 
liga.

kyklose — 150,000 moksleivių 
ir jų vedamose pradžios mo
kyklose — apie 400,000.

Jėzuitų žurnalai ir radijas

Misijose dirba apie 5,000 jė
zuitų. Ignaco Lojolos įsteigta
sis ordinas turi gerai išmokslin
tų vyrų ir jie leidžia tokius pir
maujančius žurnalus, kaip “Ci-

Anglijoje, “Razon y Fe” — Is
panijoje, “Thought” ir “Ameri
ca” — JAV-se, “Stimmer der 
Zeit” — Vokietijoje. Iš viso 
jėzuitai leidžia periodinius leidi
nius 50-čia kalbų ir jie turi ke
liolikos milionų bendrą tiražą.

Jėzuitai savo žinioje turi visą 
eilę radijo stočių. Pvz. JAV-se 
yra jų radijo stotys: WEW — 
St. Louis, WWL — New Orle
ans, WFUV — Fordhamo uni
versiteto stotis New Yorke.

Savo laiku jėzuitai atliko di
delį darbą, surinkdami milžiniš
ką istorinę medžiagą į “Actą 
sancfcorum”; čia dirbusi jėzuitų 
grupė žinoma bolandistų vardu. 
Panašiai istorinė medžiaga su
telkta ir į kitą jėzuitų rinkinį 
“Monumentą”. Tą mokslinio, 
kultūrino veržlumo tradiciją jė
zuitai išlaiko ir dabar.

pagaliau devynių vaikų motina 
Jo Geissler dėsto apie šeimos 
dalyvavimą bažnyčioje.

Paskutinį skyrių — apie au
gančio vaiko gyvenimo patyri
mą, apie profesijos pasirinki
mą, apie tėvų santykius su pa
augusiais paruošė Dorothy 
Dunn Chirstin (ji veda šeimos 
skyrių mėnesiniame žurnale 
“Catholic Messenger”), Kotry
na Terry Dooley (rašo vedamuo

Jūs ir jūsų vaikai
Chicagos leidykla Fides (jos 

direktorių tarpe yra lietuvis J. 
Vilimas), pradėjo knygų seriją, 
skirtą šeimos pasiskaitymams. 
Pirmuoju leidiniu davė knygą 
“You and your Children” (155 
pusi., kaina $95). Veikale svars
toma apie naujos gyvybės užuo
mazgą ir motinos rūpesčius iki 
vaikų darželio. Rašo penkių vai 
kų motina Mary Jane Plea- 
sants. Antras skyrius — vaikų 
seksualinis auklėjimas, apie ką 
rašo “Our Sunday Visitor” sa
vaitraščio bendradarbig’benedik 
tinas kun. Blaise Hettich. Spe
cialus skyrius — šeimos maldai. 
Čia Eugene Geissler dėsto apie 
šeimos maldos atmosferą; su 
psalmių literatūra susipažinusi 
Mary Perking Ryan (davusi 
įžangą knygom: The Psalms, 
Beginning at Home) dėsto apie 
psalmių vietą šeimos maldose,

ATREMONTUOKIT ir PAGRA- 
2INKIT SAVO NAMUS DABAR! 
Gongo Wall plastic coated sienų

apmušalai, pėda................... 39c.
Tilamaater, topic tUe Kvdrat.
pėda ....................................... 29c.

Dažai — Sienų popieriai — 
Grindys & Sienų tile

TED STANKIEWICZ
2458-60 W. 47th St., FR 6-3294
Kreipkitės į mumis dėl eksper- 
tiškos instaliacijos, apskaičiavi

mai, nemokamai.
Slllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllltlllllll

DĖMESIO ATOSTOGININKAI
v Nepraleiskite neaplankę atostogų 

metu Wlsc. gražaus Grotto Shrine.'! 
šventovė Insprir.g urvas, nepaprasto 
grožio gėlės ir medžiai. Erdvi pikni
kams aikštė, 6 mylios į šiaurę nuo 
Wiseonsin Rapids ant State Hwy. 34

Kreiptis j: ___
REV. P. J. WAGNER 

Rudolph, Wood County, Wisc. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

SIŲSKITE DOVANAS “ 
SIUNTINIUS 

Į LIETUVĄ,
LATVIJĄ, ESTIJĄ ir į visas U.S.S.R. dalis. Tiesiai 
per firmę, kuri yra Įgaliota persiųsti siuntinius 

TIESIAI
pagal specialų patvarkymų INTOURIST M0SC0W.
Jau beveik 25 m. kaip mes šiame biznyje: teikia
me geriausią patarnavimą.

Ekspertiškai supakuojame ir persiunčiame. 

SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI KASDIEN

Kiekvienas paketas apdraustas. Už kiekvieną 
siuntinį gausite kvitą. Reikalaukite knygelės "R"

Siųskite jūsų pakėtus mums — mes atsakysime ir pa
siųsime sąskaitą TĄ PAČIA DIENA* Skubus, sąžiningas pa- 
tarnavimaB.

Parėti Dept.
GLOBĖ TRAVEL SERVICE

716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa.
LOmbard 3 3455 LOmbard 3-6977

DTENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Lietuvių Dainų šventė Wuerzburge, Vokietijoje

nis, parašytas penkių motinų, 
dviejų tėvų ir vieno kunigo. Re 
dagavo jį Eugene Geissler.

Kas darosi skęstant
Vasaros metu daug nusken

dimų, tačiau dar nėra smulk
meniškai nustatyta, kaip įvyks
ta mirtis nuo nuskendimo. Pas
kutiniu metu mokslininkai duo
da tokį vaizdą: praslinkus vie
nai ar dviem minutėms po pa
sinėrimo po vandeniu, nesąmo
ningai įtraukiamas vanduo į j 
plaučius. Didelis kiekis vandens 
patenka į kraujo srovę. Kraujo 
atskiedimas vandeniu įvyksta 
nepaprastai greit. Vieno ekspe
rimento metu patirta, kad ne
praslinkus nė dviems minutėms 
po įsiveržimo vandens į plau
čius, cirkuliuojantis gyslomis 
skystis jau turėjo 72% medžią- Į 
gų, prisipildžiusių iš nuskendi-1 
mo. Esant kraujui atmieštam, 
sutrinka cheminis balansas, kas 
savu ruožu — sutrikdo širdies 
veikimą. Tada staiga nukrinta 
kraujo spaudimas ir ateina mir 
tis dėl deguonio stokos smege
nyse.

Didelis procentas 
miestiečių

Anglijoje yra 49 milionai gy
ventojų ir iš jų net 81% gyve
na miestuose. D. Britanija turi 
didesnį procentą miestiečių, kai 
bet kuris kitas pasaulio kraš
tas._______________________ ______

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

0402 S. Fairfield Avė., Clilcago 29
Tel. HEmlock 4-8037 

VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI 
duoda pamokas. Prieš karą baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 ct. vai. — privačios. 
(S-filaa augštas, durys po kairei, art' 
6S-člos gatvės ir California Avė.)

7,000 šv. Ignaco laiškų
Ryšium su 400 m. sukaktimi 

nuo šv. Ignaco mirties, prisime
nama, kad jisai yra parašęs 
apie 7,000 laiškų, kurie yra su
rinkti ir išspausdinti jėzuitų do
kumentacijos 75-se tomuose, 
pavadintuose “Monumentą His- 
torica Societatis Jesu”.

S TE I N T EXT I LE
1306 South Union Avė.

CO

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
•

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

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

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

• I
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. Su kiek- 
viei.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces“, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., V/2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais lr sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.

Jr

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Galima siųsti ir paštu.

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4102 Archer Avė. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

AR NORITE BŪTI KUNIGAIS?
Tėvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus J kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leldilant Jie darbuosis ir Lietuvoje; 
jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokttŠR po Panelės Švenčiausios vėliava: 
stokite | Tėvų Marijonų Kongregaciją; rašy
kite novlclų vedėjui. Laiške pažymėkite klek 
mokslo baigėte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Laišką siųskite žemiau paduotu 
adreso.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Krngregaclja kviečia pas save kandidatus J brolius, kuria 

dirbtų jvairlus vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose Ir kitur. Labai pageidaujami moką kok) amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jėgas, gyvenimą lr sveikatą Dievui lr Panelei Bven- 
filauslal. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedėju; 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj lr užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

SS

J. BREIVE & SON CONST. C0
1442 So. 48th Ct. Cicero 50, III.

Statome naujus namus ir garažus. Atliekame visokių trobesių ir 
patalpų įvairius remonto darbus, skubiai, gerni ir pigiai.

Raukite; Tel. DA 6-2793 nuo 9 vai. ryto, iki 7 vai. vakaro.
Tel. OL 2-5121 nuo 6 vai. vakaro iki 11 vai. vakaro.

šeštadienis, liepos 28, 1956

Tepalai nuo saulės
Dr. W. Sams žurnale “Ar

chives of Dermotology” rašo, 
kad įvairūs tepalai nuo nudegi
mo saule gali patys būti odos 
uždegimo priežastimi. Savaime 
jie paprastai būna nekenksmin
gi, tačiau saulės spinduliams 
veikiant tuose tepaluose kartais 
susidaro cheminė reakcija ir jie 
ardančiai paveikia odą. Tačiau 
paprastai sužalojimai būna leng 
vi, oda ilgainiui apsipranta, da
rosi ne taip jautri tokiems pa
erzinimams.

ARTHR1TIS A RHKI'MATISM
Nauji vaistai skaudantlems raume

nims. sustyrimiems sanurinms. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
si.ų bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų .kojų pirštų arba sprando rau
menų ir sąnarių skaudėjimą. Varto
kite naujus AMERPOL vaistus. Tab
letės $1.50, juostis 79c. Viskas tik už 
$2.29, pas jūsų vaistininką.

Dėmesio, namų savininkai!
Apskaičiavimai visokių rūšių gazo 

ir alyvos “converslon” darbams.
Centriniu apšild. pataisymai ir iš

valymai.
Visokių rūšių stokerių aptarna

vimas. Nemokamai apskaičiuojame.
GLadstone 5-3515

1
Žmonių paskirstymas į avis ir 

ožius įvyks paskutinėje dienoje. 
Iki to laiko mums yra uždraus
ta tokia klasifikacija.

— Fulton Slieen

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Siunčiame į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą pilnai 
apmokėtus angliškų medžiagų, 
avalinės, maisto ir vaistų užsa
kymus, parinktus iš katalogų, 
taip pat išsiunčiame ir įkainuo
jama vietoje siuntėjo supakuo
tus siuntinius. LABAI PIGUS 
pas mus užsakomi vaistai. 60 
gm. streptomycino, lOOcc peni
cilino ir 500 tablečių serpacil 
tik $30.75 siunčiant expresu iš 
Anglijos. Lietuviškas ir sąži
ningas patarnavimas.

Dirbame 6 d.: 9—6 vai.

PATRIA GIFT PARCEL CO. 
3741 W. 26th Street, 

Chicago 23, IU.
Tel. CRavvford 7-2126

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 VVest 46 Street 
Chicago 9, UI.

Telef: LAfayette S-S085 
Gamina Juostas, takelius, juosteles, 
pagalves vardinių, gimimo lr kitų 
progų dovanoms.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W VVEST INN AND 

PICNIC GROVE
83rd and Wiilow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

^ae-~

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas g

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

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

J
OUR 10TH YEAR — 

THOUSANDS SATISFIED
CUSTOMERS

EMPRESS GIFT-PARCELS
Faster Service Anywhere

We guarantee, tliat parcels are shipped out in 4 days. 
Medicines delivered bv Air Mail in 8 days.

Also duty free Gift-Parcels to West and East Germany, Poland, 
Hungary and Jugoslavija.

L0W DUTY Parcels to C'zechoslovakia.
Ask for our priee list D.-C

GRAMERCY SNIPPING COMPANY 
777 Lexington Avė., New York 21, N. Y.

betw. 60.-61. str. — Tel. TE 8-5462-5463
...........................................  ................................................s?

'XXXXXXV<VO<XVO<XXVO<V<XXX> OOOO<V<XV<XXXVO<V<XXVO <XVO<XXXXXXV<XXXVO

k. flASims„oZXc
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

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

<XXV<XVO<V<VO<V<V<VO<VO<VOOO<XV<HXXV<VO<V<VO<VO<V<V<XXXVO<XVO<V<XXXVO<XVO<VO

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

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

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE * MARINE INSURANCE CO. 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY
PEARL ASSURANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY 

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrriters”

O’MAILEY and McKAY, Inc.
222 W. Adams St.

Telefonas CEntral 6-5206
Room 800

S?

GEORGE’S WATER SKI RESORT
• Sceniškas Bamboo Baras • Irkliniai laiveliai
• Ski pamokos • Piknikams stalai • Plaukimas
• Smėlėtas pliažas • Motorlaiviais pasivažinė
jimas. Suaugusiems $1.00 — Vaikams — $1.50

37 W. GRANT AVĖ FOX LAKE, ILL,
Kaip nuvažiuoti: Važiuokite U.S. route 12 J piet
vakarius lkl Fox T Ako miestelio šviesos, tada 
pasukite Į kairę du blokus. Apie SO mylių nuo 
Chicngos ,,loop”.
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ŠANTAŽAS, LITERATŪRINE KRITIKA 
IR HISTERIKAI

JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif.

liuose leidiniuose rašiniai, skir
ti neva mano rašytojiškam pa
jėgumui nustatyti. Dar niekad 
neturėtu precendentu tas pat

Recenzentas ir jo recenzuoja
mas veikalas yra tokiame pat 
augštame santykyje kaip teisė
jas ir jo sprendžiama byla.

rašinys multiplikuojamas su his Draugai, priešai ar anonimai ne-

šantažo sąvoka

Šantažas yra nusikaltimų rū
šis. Tai yra reikalavimas, nepa
remtas teise, bet grasinimu as
meniui, iš kurio reikalaujama. 
Dažniausiai reikalauja pinigų, 
ir pinigų negavimo atveju grasi
nama kerštu. Platesne šantažo 
sąvoka—gali būti reikalavimas 
bet kokio veikimo ar neveikimo, 
kas naudinga šantažuojančiam. 
Reikalavimo nepildymo atveju 
grasinama kerštu, ekonomine, 
fizine ar dvasine nuoskauda.

Šantažu tenka laikyti veiks
mus, kada pabėgusius iš sovietų 
tanklaivio jūrininkus ragina 
grįžti, žadėdami represijas nėr 
grįžimo atveju. Šantažas yra, 
kada reikalaujama pinigų, gra
sinant nužudymu arba padarysi
ma žalia turtui.

Šantažas yra veiksme, kada 
už reikalaujamo veiksmo nepil
dymą žadama plėšti asmens 
garbę ir daryti dvasinę nuos
kaudą.

Šantažistas visad yra ano
nimiškas. Taip, anonimiški as
menys prieidavo prie rusų jūri
ninkų, ištardavo: grįžk, arba 
žūsi! Anonimiški telefono pra
nešimai nurodė pavogto kūdikio 
motinai, kiek ir kur reikia pa
dėti išpirkimo pinigų, pk ano
nimiškas laiškas tegali knygų 
recenzentui įsakinėti, kuriuos li
teratus reikia girti ir kuiliuos 
peikti, grasindamas nepąklau- 
sius daryti dvasinę nuoskau
dą...

Baudižamosios teisės paskai
tose nesitikėjau, kad man teks 
patirti šantažo kazusą ne tik 
teisminėje praktikoje, bet asme
niškai, tampant tame kazuse 
nukentėjėliu.

Recenzentas

Esu dviejų plačiai žinomų 
knygų leidyklų leidinių recen 
zenitas. Tos leidyklos, kviesda
mos mane jų leidinius recenzuo
ti, nestatė man sąlygų rašyti 
joms vien reklaminius skelbi
mus, draugiškas, pas mus pla
čiai įsikerojusias recenzijas, bet 
leido man rašyti taip, kaip dera 
reikšti nuomonę be užčiauptos 
burnos, remiantis veikalo verte.

Mano recenzijas šio ir kitų 
spaudinių skaitytojai gal kar
tais nepatingėdavo perskaityti, 
ir, įvertindami jas abejaip, turi 
gi sutikti, kad visos mano pas
tangos recenzuojant veikalą 
buvo kreipiamos suprasti jo es 
mę, jo vertę mums, tik žiūrint 
įį veikalą, ne į autorių.

Mažiausias veiksnys veikalo 
vertėje yra jo autoriaus litera
tūrinė “seniority”, arba visuo
meninė padėtis. Tai yra elemen
tarinis dėsnis imant veikalą re 
cenzijai.

Šantožinis laiškas

Šiais metais sausio mėn. 20 d. 
aš gavau sekantį anoniminį laiš
ką, kurio laimingu atsitikimu, 
nenumečiau krepšin. Laiškas 
siųstas iš New York 7, N. Y. 
Pašto štampo data: Jan. 16 
1956 10, 30 PM. Siuntėjo adre
so nėra.

Laiško turinys: (lietuviškų 
ženklų raidyne nėra).

kurie turi keliu dešimčių metu 
kūrybini patyrimą, ir kurie ligi 
pat šiandien buvo ar tebera ak
tyvus. Štai kelios pavardes: Sa
vickis, Vaičiulaitis, Šeinius, Škė
ma, Būdavas, Orintaite, Krumi- 
nas, Gražulis, Spalis, Mekai, Pa
žėraitė ir kt. Jeigu Jus taip 
uoliai paminėjote tokius silpna- 
kraujus kaip Kralikauska, Jur
kų bei Abelki, tai kodėl Jus ty
čia pasistenget neminėti anų iš
vardintųjų, kuriu 'daugumas 
šiandien savo literatūriniu svo
riu daugiau ar mažiau yra pra
našesni ir aktyvesni bei produk- 
tingesni negu anie, kuriuos Jus 
taip uoliai proteguojat.

Nemanome su Jumis eiti i 
rungtynes. Jas paliekam pato
gesnei ateičiai. Tačiau Jums pa
siūlom viena sąlygą: tuose pa
čiuose Žiburiuose 3—4 savaičių 
begyje Jus turėtumėt restau
ruoti teisingumą apie musu 
tremties rašytojus, arba mes 
pasistengsime sutelktiniu budu 
ir kolektyviai Jus įtikinti. Ir tas 
kelias Jums bus^ nelabai gardus. 
Tuo labiau, kad tam yra turtin
go pagrindo, kuriam argumen
tuoti irodymu yra jau ne karta 
apie Jus davės rašytojas Nagys 
Nepr. Lietuvos ir kt. O tua iro
dymu, atremtu i Jusu asmeniš
ka kūryba, atsiras dar daugiau. 
Ir jeigu Jus neatitaisysite 
skriaudos paminėtiems auto
riams ar bent daugumai is ju, 
tada Jums teks isitikinti, kad 
savo pažadams mes esame išti
kimi ir ta Jus neatidėtinai pa
tirsite. Laukiame maždaug ligi 
vasario m. vidurio. Jusu tyla ar 
atsiliepimas bus mums kaip vie
nas ar antras signalas veikti Jų- 
su adresu, parodant visuomenei 
kokios pakopos Jus esat žmo
gus. Mes jokiu budu nesutiksi
me su Jusu dabartiniu metodu 
ir morale. Tad pasirinkite. 3 sa
vaičių metas yra Jums is musu 
puses Jums pakankamai dosnus.

Pastabos dėl laiško

Pone Gliaudą:
S. m. Tėviškės Žiburiu 2 nr. 

radome straipsni, kuriame jus 
kalbate apie tremties rašytojus, 
ypač akcentuodamas lietuviško
jo romano kurejus. Mes gerokai 
pasipiktinome Jusu. šališkumu. 
Šiuo reikalu čia ir norime Jums 
priminti objektyvumą, kuri Jus, 
sąmoningai pazeidet.

Minimame str. Jus skaičiuo
jate kai kuriuos musu romano! 
kurejus, prijungdamas prie ju' 
net ir tuos, kurie nieko bendro 
neturi su romano žanru (Jur
kus, Kaupas ir kt.). Jus minite 
net tokius kaip Lukoševičius, 
Kralikauskas, Abelkis, kurie, 
kaip rašytojai nėra nei charak
teringi, nei stilingi. Tuo pačiu 
metu Jus sąmoningai ignoravot 
kitus romanistus ar novelistus,

Laiške dėstomi man užmeti
mai yra išlaužti iš piršto, nes 
“T. Ž.” nebuvo nei vieno mano 
rašyto straipsnio.

Paprastu anoniminiu išsiko- 
liojimu to laiško netenka laiky
ti, nes jame yra visi šantažo 
elementai: tikslus reikalaujamo 
veiksmo nusakymas, <įatos nu
statymas, veiksmo vietos nuro
dymas ir grasinimas už reika
lavimo nevykdymą.

Nei vasario mėnesį, nei vėliau 
absurdiškieji anonimiški reika
lavimai mano nebuvo išpildyti. 
Turėdamas po ranka grasina
mojo laiško originalą, aš bet 
kuriuo momentu galiu išaiškinti 
kieno mašinėle tas anoniminis 
laiškas rašytas, nes netiek daug 
gali būti įtariamųjų, atidžiai į- 
sižiūr'ėjus j laiško turinį. Atvi
rai sakant, man buvo įdomu, 
koks bus reagavimas “sutelkti- 
nai ir kolektyviai”, kada iš ma
no pusės duodamas “tylos sig
nalas”. Vėliau, tą įvykį užmir
šau, nes ne “provojimasis” su 
anonimais man dabar galvoj. 

Keistas sutapimas

Praėjo apie 3 mėnesiai nuo 
mano "tylos signalo*’ (laikas, 
pakankamas netrumpam raši
niui sudėti), ir štai pasirodo ke-

terišku bukaprotiškumu, ir iš 
leidinių puslapių žėruoja kaip 
koks nors Oberwerhrmacht ko- 
mando komunikatas.

Tokio rašinio pasirodymas, 
bendrai, neturi jokio pagrindo. 
Rašinio esmė: apžvalginis. Nei 
aš švenčiu kokį plunksnos jubi
lėjų, nei išleidęs knygą, nei esu 
numiręs. Bet, štai, nei iš šio nei 
iš to, vienas asmuo, nerašęs to
kio pobūdžio straipsnių, susido
mėjo ta tema. Ir savo rašinio 
nuorašus platina redakcijoms. 
Dalykas neturįs precedento ir 
nesutelpąs rimto literato galvo
senoje.

Kas kreiptų dėmesį j susiba
ramą, susikoliojimą ar niekini- 
mąsi spaudoje. Visokių yra re
cenzentų ir recenzijų. Rašantis 
recenziją kitam išduoda atesta
ciją sau, jeigu bejėgiai leidžiasi 
velkamas asmeniško nesivaldy
mo aistrų.

Kas kreiptų dėmesį į rašinį, 
pilną prakaituotų pastangų, be 
krislo literatūrinės analitinės 
minties, suniekinti autorių vi
suomenės akyse: arba jo degra
davimu iš augštos rašytojų kas
tos, arba įtarinėjimais ir užuo
minomis (apeinant ribas, iš ku
rių išėjus gresia teisminė atsa
komybė). Nedėkingas Sizito 
darbas, kuriame pats jo auto
rius netiki savo tvirtinimais. 
Tas darbas man primena tarano 
dūžius į pilies vartus (antiki
nius taranus apvainikuodavo 
žalvarine avino galva).

Gal tai daroma Kultūros kon
greso proga, rodyti, kad rašy
tojai “rašo”.

Bet koks keistas sutapimas 
tos istorijos pradžioj ir ata- 
mazgoj. Tada jau tenka ta isto
rija patiekti visuomenės nuomo
nės teismui. Visa tai labai kve
pia plano vykdymu.

Gal tokio multiplikuotai pla
tinimo po redakcijas rašinio au
torius ir patsai nežino, kad jis 
yra įrankis (dažnas reiškinys 
teisminėje praktikoje), padirgi
nus jo ambicijas ir aistras. Gal
būt leidinių leidėjai ir redakto
riai nesąmoningai tapo tokiais 
įrankiais, susigundę pigia lite
ratūrine sensacijėle.

Keistas sutapimas verčia mus 
tuos faktus sugretinti, nes raši
nio suniekinimo tendencijomis 
ir neleistinais literatui, išsireiš
kimais multiplikuotas platini
mas po redakcijas reiškinys toil 
gražu ne dažnas, bet vieninte
lis.

Taip ir išeina: reikalavo, gra
sino ir grasinimą vykdo. Vadi
name tai keistu sutapimu.

gali patarti ar paliepti teisėjui 
kaip spręsti bylą. Man nuošir
džiai gaila tų asmenų, kurie iki 
šiol dar neišmoko tų principų, 
ir anonimą bei šantažą nori 
padaryti literatūrinio gyvenimo 
veiksniu.

Man gaila ir mano rašytojiš-i 
ko pajėgumo niekintojų, nes jų 
parašas tokioj istorijoje nesu
teikia jų vardui orumo. Aš nuo
širdžiai linkėčiau jiems visų pir
ma rimto kūrybinio darbo, ku
ris teikia daug džiaugsmo mūsų 
nelinksmame gyvenime.

Rašytojų draugijos kanaluose 
šis liūdnas reiškinys teranda 
atitinkamą vietą.

Vėlesniems veiksmams aš pa
lieku sau laisvas rankas.

Matisse išpuošta koplyčia
Gotthard Jedlicka paruošė 

spaudai knygą apie prancūzų 
moderniojo dailininko Matisse 
išpuoštą vienuolių koplyčią Ven- 
ce. Veikalas vadinasi “Die Ma
tisse Kapelle”, išleistas Frank
furte prie Maino, turi 63 pusla
pius su 28 iliutracijomis. Kny
goje nupasakojama, kaip senas 
dailininkas Matisse netik kūrė 
piešinius ir vitražus, bet pats 
rūpinosi ir tų meniškų dalykų

NORFORD HOTEL
Speeial low rates 

for we«kdays & evenings ..
to Lodge meeting groups - ban-' 
ąuets - Wedding Showers etc. 400 
to 500 people handled.
Business & Industrial firm groups 

invited also.

J. J. PEACOCK
1508 No. Pulaski Rd. Bei. 5-1202

Gyvos ląstelės iš negyvos 
medžiagos?

Netaip seniai rusų gamtinin
ke O. B. Lepešinska ja paskelbė 
apie atsiradimą gyvų ląstelių iš 
negyvosios medžiagos. Berlyne 
leidžiamas žurnalas “Naturwis- 
senschaftliche Beitraege” (1956 
m. nr. 2) išspausdino straips
nius kitų dviejų rusų moksli
ninkų: L. N. šinkinio ir V. P. 
Michailovo, kurie • sukritikuoja 
Lepešinskają, skelbdami, kad 
jos “naujoji ląstelių teorija” ne
išlaiko kritikos. Lepešinskajos 
paskelbta teorija nesanti niekas 
daugiau, kaip tik jos pačios as
meniška subjektyvi pažiūra.

GLEN ELLYN NURSING 
HOME

Tuojau gali priimti sveikstan
čius ligonis, lovoje gulinčius bei 
gydytojų pacijentus. Licensed Gai
lestingųjų seselių priežiūra. Pui
ki namų atmosfera. Privatūs kam
bariai -— šviesūs ir erdvūs.

Tel. Glen Ellyn 4225

AR VERTA?
$2.00 J metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. MSglnk NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už S oz. bonką.

F. BITAUTAS
302 S. Peari St., Denver, Colorado

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiii
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711 
Lietuviškas maistas, alue ir vynas 

Gera maudymuisi vieta 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

išpildymo finansavimu 
šydama tai minėtoji šveicarų 
meno istorikė Jedlicka panau
doja medžiagą, gautą iš tiesio-

Apra- ginių pasikalbėjimų su pačiu 
dailininkas Matisse ne tik kūrė 
meta žvi’gsnį ir į modernųjį pa
maldumą.

tAes

Rūkstą

MIDLAND

1
J

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. 1X3-471^ ’

AUGUST SALDUKAS Prezidente*

Sdvirąs and Lcan^J 
Association

nf IH S URl0 F

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštine atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

PIGIAI IR SAUGIU

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują atdelj sunkvežimį 

ir apdraudaa
2313 W. 91st St. Chicago, ŪL 

Tel. PRescott 9-2781

FCNERAIj SERVICE

OTTO V. STRANSKY, Sr.
OTTO V. STRANSKY, Jr.

Stransky Laidotuvių 
Koplyčia

Didelė air-conditioned 
koplyčia

“The OriginaI Stransky 
Establišhment”

5112 S. WESTERN AVĖ. 
PRospect 6-4758

Išvada

Sąmoningas ar nesąmoningas 
talkininkavimas dvasiniam te
rorui lygus pastangai užčiaupti 
burną, panašus pastangai ka
daise išsprogdinti “Varpo” 
spaustuvę.

Clyboume Upholstery
Baldai pataisomi. Veneciškos u- 

žuolaidos aptarnaujamos. Specialios 
kainos už apmušalus — kėdės 34.00, 
sofos $68 00, apinušant 3 ar daugiau 
dalių komplektą. Nemokamai paima
me ir pristatome. Greitas patarnavi
mas. Gera® darbas. Geros kokybės 
medžiagos.

Tel. GR 7-5693

GIBBALTAR URANIUM COR P
726 Colorado Building, Denver 2, Colorado

Engaged in exploration of uranium and otlier metai projauties in 
San Miguel County, Colorado.

PUBLIC QFFERING
1,000,000 sliareH of coinmon stock at 15c per sfiare, 

fully paid and non-asseseablc.

Gihraltar Uranium Corporation
726 Colorado Building 
Phone AL. 5 4998 
Denver 2, Colo.

Please send me a copy of tlie offerrng circular relating to Gihraltar 
Uranium Corporation.

Name
Address ......................................................................
City .............................................................. State

fe ARTI IR TOLI BACDV

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

minkvežimls su pilna ap
draudė Pigus lr sąžiningas 
patarna v Imas.

R ŠERĖNAS
4546 8. Wood St., Chleago •,

Illinois, tel. VI 7-2972

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GRLINYCIA 
Geriausios g615s <181 vestuvių, baflke- 
ų. laidotuvių lr kitų papuoitmų.

344S Wi ST 63RD STREET 
Tel. PRospect 8-O8SS Ir PR 8-08S4

^^•juniiiiii

Siuntiniai į Lietuvę ir Rusiją
per didžiausią Amerikos kontinente bendrovę

J KAMIENSKI
J A N I Q U E TRADING C0.

CENTRINE RAŠTINE:
Toronto, Ont. Canada 835 Queen St. W............ Tel. EM 4-4025

SKYRIAI JAV:
New York City, N. Y. 306 E. 9th St..................... Tel. GR 3-3470
Pittsburgh, Pa. 2013 E. Carson St.......................Tel. HU 1-5759
Minneapolis, Minn. 44 E. Hennepin Avė............ Tel. FE 6-2330
Buffalo, N. Y. 1162 Bioadway ............................. Tel. FI 1272
Newark, N. J. 102 — 16th Avė...............................Tel. Bl 2-6816
Philadelphia, Pa. 725 W. Girard Avė.................... Tel. St. 7-1422
Cleveland, Ohio 1029 Fairfield Avė. .. .•..........  Tel. CH 1-5547
Chicago, III., 2314 W. Chicago Avė.......................Tel. BR 8-6780
ir dar 10 kitų miestų Kanadoje ir JAV.
Pilnai garantuojamas kiekvienas siuntinys.
Pristatoma į dvi savaites.

Jūsų giminės Europoje gaus siuntinį be jokio primokejimo. 

DIDŽIAUSIA BENDROVE DĖLTO KAD GERIAUSIĄ!

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3*6335

LIGDĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Wester> Avė. Air Condltloned koplyBa 
REpablic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vista

Tiem*, kurie gyvena kltoee mieste dalyte: gauataae 
koplyčią arčiau JOeų namų.

ANTHONY B. PETKUS
laidotuvTq direktorius

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir Lfl 3-9851

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

. AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias
vlmas dieną lr nak- visose Chicagos ir

I tj. Reikale šaukite Roeelando dalyse lr
mua. tuojau patarnaujame

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

3307 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. Y Arda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 W’e«t 18th STREET " Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, DL Tek OLympio 2-5245,

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

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

JURGIS F.
3319 S. LITUANICA AVĖ.

BUOMIN
Tek Y Arda 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLympio 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «th STREET BEpakUe 7-1113 (
2314 W. 23rd PLACE Vbgteia 7-067l<

9
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Pakrikusių šeimų vaikai.
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

Šeimos suirimas, motinos ir daugiau palinkęs į blogą, negu 
tėvo visapusiškas pakrikimas Į j gerą, klauso norų ir blogų pa-
labai atsiliepia vaiko būde, tar
si, susipynę tėvų blogumai, ap
sigyvena vaiko sieloje. Tokiu 
būdu nusikaltimo žymės nuo 
mažens dažnai pastebimos vai
ko elgesyj. Toks tipiškai inpul- 
syviškas vaikas, jeigu neturi 
tinkamos priežiūros, jau iš ma
žens būna linkęs prie įvairių 
nusikaltimų. Vaiko amžiuje per
papročius besiformuodamas nenumato kuo viskas tas baig-

gundų, o nepaklauso proto, ne
pagalvoja kas iš to bus: gerai 
ar blogai. Jeigu vaike nėra iš
auklėta gera valia, tai jis ma
žiau apsvarstęs, kas paskui gali 
įvykti, pasiduoda piktai pagun
dai. Tada jaunuolyje palaipsniui 
įsitvirtina linkimas į nusikalti
mą ir jis mato tik tą naudą, ku
ri susidaro iš blogo darbo, bet

charakteris, reikalauja neišven
giamos paramos. Tėvų sudrau- 
dimas, patarimas, nuo mažens 
lengvai, greit ir tinkamai nusta
to vaiko valią, koordinuoja vai
ko užgaidas: Tasai valios bren
dimas, nusistovėjimas, įprati
mas turi įvykti nuo 4 iki 8 me
tų amžiaus, kada įspūdingumas 
kuostipriausias, kada jo sieloje. 
neišdildomai palieka ir svar
biausiais atrodo globėjų žodžiai. 
Vaiko aplinkuma -- gyvenimo 

pagrindas 
Šiame periode daugelis tėvų 

kaip tik permažai kreipia dėme
sio į savo vaiką. Šio periodo 
metu gatvėje vaikas įgauna pir
mąjį mokslą ir iškreiptas infor- 
muojasi apie paslaptingus žmo 
gaus atsiradimo klausimus. Vai 
ko sieloje kyla konfliktas auto
riteto atžvilgiu: jis pradeda sa 
varankiškai mąstyti, dasiprotė- 
ti. Tojo tariamojo savarankiš
kumo pasireiškimas eina dar to 
liau, vaikas mėgina patenkinti 
stipriausiai jo sieloje prasimu 
šantį geismą: ką nors savo tu
rėti, ką nors įsigyti. Tam no
rui patarimą ir pritarimą vai
kas gauna taip pat gatvėje. Va
dinasi, per impulsyvišką įtakin-, 
gumą, kartais net neblogi 
vaiko polinkiai tampa nu
sikaltimu. Aplinka labai reikš
minga vaiko gyvenimui. Peda
gogai, ypač tėvai, didesniuose' 
miestuose turėtų labai stropiai 
daboti, kad jų vaikai nepatektų 
gatvės vaikų įtakon.

Kaikurie tėvai mano, kad 4-6 
metų vaikas nieko nesupranta 
ir todėl leidžia jam su bet ko
kiais vaikais žaisti ir visus gat
vių pakrikimus matyti. Taip 
elgdamiesi tėvai labai nusikals
ta prieš vaiką leisdami jo sie
loje įsistiprinti blogumams. O 
kada vaike blogumai įsistiprina, 
tai tas ji veda prie apčiuopiamų 
nusikaltimų.

Įspūdžių godūs vaikai gatvėse 
greit susiranda vadus, kurie pa
moko, pataria, kaip įsigyti pra
mogoms pinigų. Vaikų amžiuje,1 
kad taptų bičiuliu, reikia auko
mis prisigerinti; patys jų vadai) 
tą duoda suprasti, tad vaikai 
pagal išgales neša į gatves ką 
nutverdami arba pradeda vagi
liauti ir su kitais dalytis. Štai 
pavyzdys K. N. suradęs miesto 
gatvėje išdykusių vaikų ir mo
tinai meluodamas įprato rūkyti, 
o paskui vagiliauti. * Eidamas 
gatve ir pastebėjęs girto žmo
gaus kišenėje piniginę, prisiarti
no ir, nors bijodamas, ištraukė. 
Pinigus su džiaugsmu nusitvė
ręs, nubėgo pas savuosius ir, su 
jais pasidalino. O T. J. berniu
kas pradėjo motinos neklausyti 
ir su draugais gatvėje draugau
ti. Neturėdami iš kur pinigų 
gauti, nutarė jų pasirūpinti. Nu
eidavo 4—5 vaikai į didesnę į- 
vairių prekių krautuvę, kur vie
ni klausdavo jų kainos, o Ipti, 
nematant pardavėjui, pasivog
davo. Pavogtus daiktus parduo
davo kitiems gatvės vaikams, o 
už gautus pinigus eidivo į kiną 
kriminalinių filmų žiūrėti.
Kaip valka® įpranta nusikalsti

sis, ir apakęs įvykdo nusikalti-

Jadvyga Gražulienė

Kai v i s

APIE VAIKUS IR... APIE SVORĮ
kiekio irIr vėl pasirodė naujas “Mo

ters” numeris — nauju apdaru 
(viršeliu), pilnas įdomių ilius
tracijų, mūsų dailininkių kūri
nių, turiningų straipsnių auklė
jimo temomis bei profesionalių 
gydytojų patarimais, paįvairin
tas poezija bei įvairiais skyriais 
skyreliais.

Pedagogė Uršulė Jairniškienė 
savo išsamiame straipsny “Tu 
ir Tavo vaikas”, rašydama apie 
vaiko darbą, sako:

“Reikia vaikui rūpestingai 
darbą skirti, kad jis vis galėtų 
jo norėti, kad vis galėtų jį my

klauso nuo valgomo 
kokybės maisto.

Žinoma, dirbantieji sunkų fi
zinį darbą reikalingi didelio kie
kio maisto energijai, kurią jie 
išeikvoja darbui ir jie neaptun
ka.

Iš kitos pusės permažas svo
ris irgi yra nenaudingas, neturįs 
pakankamai atsparumo organiz
mas yra linkęs kaikurioms li
goms.”

P. Abromaitienė rašo apie 
lietuvišką dainą svetimame kraš 
te; dail. A. Tamošaitienė duoda 
tautinių lėlių pavyzdžių; dr.

Ar jūs matėt kas nors kalvį f 
Jis patinka man labai.
Jo nuo dūmų tamsios akys, 
Išsidraikiusi plaukai, 
žiežirbos tik lekia, skrieja, 
Širdis plaka taip karštai; 
Prakaitas per veidų liejas, 
Koks gražus jis, ar matai? 
Jojo juodos, šiurkščios rankos 
Kūjį valdo taip tiksliai. 
Geležis tik raitos, trankos, 
Garsas aidi, kaip varpai. 
Juodoj kalvėj, aš tarp rūmų 
Naujų žodžių daug randu.
Čia jaučiuos tikru galiūnu, 
Čia gyvenimą kalu.
O, kaip noriu būti kalviu, 
Kalviu mokslo, išminties.
Ir užgrūdint savo valią,
Tarp liepsnų ir tarp ugnies.

mą. Jeigu nusikaltimas pasilieka padirbti, jis yra begalo laimin-
lėti. Kai vaikui sekasi dirbti iri Albina Prunskienė, savo straips-

paslaptyje, nesužinotas, tas tam 
vaikui suteikia tam tikros aklos 
drąsos kitam nusikaltimui pa
daryti. Ir taip nuo mažo nusi
kaltimo pasiekia iki didžiausio. 
Suaugęs jaučiasi nusikaltimų 
kvalifikuotu “specialistu”. JAV 
tokių “specialistų” labai daug 
priviso ir dėl jų vykdomų nusi
kaltimų keliamas rimtas susi
rūpinimas.

Taigi, daugiausiai nusikalsta 
tie, kurie nieko arbą labai mažai 
galvoja apie dirbamą darbą, ar
ba tariant, kurių galva pilna 
piktų minčių. Rašytojas Vydū
nas yra pasakęs, kad piktos 
mintys ore laksto taip, kaip de
besys, ir radusios kur nors mie
gančią arba kitaip sakant tuš
čią galvą puola į ją ir joj apsi
gyvena.

gas darbo džiaugsmą išgyven
damas, savo asmenybės vertę 
jausdamas...

Auklėtojas turi numatyti ka
da ir kuris darbas vaikui tinka, 
kiek ilgai jis gali pajėgti jį dirb
ti...

Nuo sumanaus darbų ir žaidi
mų kaitaliojimo, daug priklauso 
vaiko nuotaika, ramumas, gera 
savijauta ir jo gera valia.”

Suaugę visaip kombinuoja 
vaikui reikiamą darbą palen
gvinti: pagiria, dovanas dova
noja, apmoka ir kas kaip sten
giasi vaiko patvarumą palaikyti.

“Parinktą darbą, prideramą, 
vaikas turi padirbti, kada tam 
ateina laikas. Kitaip jis liktų 
nemokša, išlepėlis, apsileidėlis.”

Dr. E. Jasevičiūtė svarsto la
bai aktualų klausimą savo 
straipsny “Žmogaus kūno svo-

ny “Tėvai ir vaikai”, dėsto pa
grindinius vaikų auklėjimo nuo
status, pabrėždama reikalą ne
užmiršti vaikų iniciatyvos. 
S. Prapuolenytė išsikalba šei
mos temomis. Stefanija Stanie
nė rašo apie miegą. Poetė Gra
žina Tuiauskaitė svajingai nu
teikia savo “Svajone”, “Vaka
ras svetimame pajūryje” ir ki
tais savo eilėraščiais.

IŠ D. L. K. BIRUTES DR-JOS 
SUVAŽIAVIMO

i /

GRAŽINA VAIVADA ITE, Chicago, III.

D. L. Kunigaikštienės Birutės nešimo paaiškėjo, kad per šiuos

Alice Stephens ansamblis, dalyvavęs Dainų šventėje

Nudegimas ne madoje
Po intensyvios inspekcijos, 

kas bus dėvima šį rudenį, rašo 
Eleanor Nangle, “Chicagos Tri
būne” grožio ekspertė, dabar 
kaip tik laikas perspėti saulės 
mėgėjas, kad rugsėjo 15 d. jos 
tikriausiai norės, kad niekad ne
būtų girdėjusios apie deginamą- 
si saulėje.

Madingosios moterys nenorės 
būti saulės nubučiuotos. Prie
šingai, jos pageidaus atrodyti 
baltom ir trapiom. Išblyškusi, 
švelni išvaizdi bus rudenį labai 
madoje.

Kaip saulės nubronzuota oda 
atrodys eterinių tonų šifono 
sluogsniuose? Kaip ji derinsis 
su sidabro ir aukso brokadomis, 
apsuptomis baltomis lapėmis ? 
Ir ar galite įsivaizduoti smar
kiai nudegtą veidą po plačia 
skrybėle iš baltų Štrausų plun
ksnų arba maža rausva aksomi
ne imperatorės Eugenijos sti
liaus skrybėlaite, su rausva 
plunksna, švelniai flirtuojančia 
ant vieno veido šono?

Gaminamos rudens mados pa

dr-jos pirmas tremty skyrių at
stovų suvažiavimas, sušauktas 
drauge su L. S. Ramovės skyrių 
atstovų suvažiavimu, penkerių 
metų tremtyje įsikūrimo proga, 
birželio 30 ir liepos 1 dienomis 
praėjo pakylioje ir darbingoje 
nuotaikoje. Suvažiavimas prasi
dėjo abiejų organizacijų bendru 
iškilmingu posėdžiu, dalyvau
jant ministeriui St. Lozoraičiui 
ir gausiam būriui organizacijų 
ir visuomenės atstovų, ramovė- 
nams ir birutininkėms. Biruti- 
ninkių pirm. S. Oželienė, pasvei
kinusi jautriais žodžiais ramo
vėmis, kreipusi su sveikinimais 
svečiui ministeriui Lozoraičiui ir 
Vincentai Lozoraitienei, prisi
mindama glaudų bendradarbia
vimą Laisvoje Tėvynėje su Lietu 
vių Moterų taryba, kurios ilga
mete pirmininke buvo viešnia V.

metus viso pajamų turėta 2,887 
dol. 99 c, išlaidų 2,381 dol. 79 c, 
banko einamoje sąskaitoje yra 
206 dol. 20 c. Sibiro Geležinia
me fonde yra 300 dol. Detroito 
skyriaus įsisteigusio prieš me
tus, pranešimą padarė skyriaus 
pirmininkė Veronika Černienė ir 
neseniai įsisteigusio Clevelando 
skyriaus — pirmininkė Veroni
ka Nagevičienė; abiejų skyrių 
graži darbo pradžia visų biruti- 
ninkių buvo entuziastingai su
tikta. Nutarta visomis išgalė
mis stengtis didinti Sibiro Ge
ležinį fondą, kad pajėgus teikt: 
duosniau paramą Sibiro kanki
niams. Nutarta nedelsiant, pa
gal gautus iš Balfo sąrašus, su
šelpti pirmoje eilėje karius ir jų 
šeimas pasiunčiant į Sibirą per 
Šveicarijos Raudonąjį Kryžių 
standartinius paketėlius. Vien-

medžiagos apie lietuvišką eglu
tę, eglutės papuošimus, lietu
viškus kalėdinius papročius ir 
lietuviškų valgių knygą “Popu- 
lar Lithuanian Recipes”. M. Gii- 
kison panaudos medžiagą kalė
diniam žurnalo numeriui. Vieną 
straipsnį ji yra paruošusi vai
kų žurnalui, kitas bus skirtas 
katalikiškam “Extension maga
zine”.

* Elena Kiaurakytč, buvusi 
ilgametė “Dainavos” ansamblio 
Chieagoje narė, liepos 15 d. iš
tekėjo už Liongino Špoko Mem- 
mingene, Vokietijoje. Šv. Jono 
bažnyčia dar niekad nebuvo taip 
išpuošta, kaip šių sutuoktuvių 
proga. Moterystės sakramentą 
laimino, pamaldas laikė ir pa
mokslą. pasakė kun. Ant. Bunga, 
senas jaunojo pažįstamas. Pa
mokslo tema: “Vienas kelias, 
kuriuo mes eisime, vienas Die
vas, į kurį mes melsimės ir vie
nas dangus”. .Galingai skambė
jo “Veni Creator”, Memminge- 
no lietuvių choro “Darna” gie
damas. Į šias iškilmingas lietu
vių sutuoktuves prisirinko daug 
vokiečių.

Visus maloniai nustebino Šv. 
Tėvo telegrama jauniesiems. Ji 
skambėjo: “Šv. Tėvas teikia iš 
visos širdies apaštališkąjį pa
laiminimą naujai vedusiems 
Lionginui Špokui ir Elenai Kiau 
rakytei, kaip gausios Dievo ma
lonės laidą ir bendram gyveni
mo keliui”.

Lozoraitiene, dovanų įteikdama balsiai priimtas nutarimas vi-
tautiniais ornamentais išaustą 
takelį.

Darbo posėdžiui užtrukus, ke
letą valandų su maža pertrauka 
bendriems su ramovėnais prieš
piečiams, buvo vienbalsiai pri
imtas Chicagos skyriaus pa
ruoštas naujas draugijos sta
tutas, kurio pagrindą sudaro 
buvę dr-jos nuostatai tėvynėje, 
papildyti ir ištaisyti pagal emi
grantų dienų reikalavimus. Pri
imtas nuostatas, kad dr-jos na
riais gali būti JAV kariuomenė
je tarnaujančių karių motinos

soms birutininkėms įsijungti uo 
liau į visuomeninį ir šalpos dar
bą. Dr-jos suvažiavimą raštu' 
sveikino: dr-jos garbės pirmi
ninkė Sofija Smetonienė,, buv. 
centro v-bos pirm. Irena Kubi- 
liū.’iienė, Liet. Kūrėjų-Savano- 
rių Sąjungos pirm. dr. Gudaitis, 
L. Kūrėjų — Savanorių S-gos 
Chicagos skyriaus valdyba, Ra-

reikalaus Dresdeno porcelano) jr žmonos. Nario mokesnis me
tams nustatytas 1 dol. Iš pir
mininkės išsamaus metinio pra-

spalvingumo. Net ir plaukai, 
kiek bus įmanoma, turės mote
riškų tonų spalvas. Rudenį bus 
matomės auksinės raudonplau
kės ir šviesios blondinės.

Šukuosena irgi moteriškėja ir 
grįžta į mūsų “bobučių” laikus. 
Vėl bus matomos Edvardo lai
kų plačiosios išpūstos šukuose
nos, “pompadour” ir net ilgi 
plaukai, susukti užpakalyje į ly
gų kuodą arba į pintą, vadina
mą prancūzišką kuodą.

E. Kiau r akytė ir L. Špokas
po vestuvių Vokietijoje

Iškilmingi pietūs buvo kun. 
A. Bungos bute. Vakare rinkosi 
būriais lietuviai į Memmingeno 
pilies sal.ę, kur ir buvo didžioji 
vestuvių puota. Vestuvėse daly
vavo Memmingeno lietuvių cho
ras “Darna”, vadovaujamas

movės Chicagos skyr. pirm. P. muz. M. Budriūno. Vestuvėse
D irk i s. žodžiu sveikino L. S. 
Ramovės Centro v-bos pirm. 
generolas P. Plechavičius ir 
Laisvės Kovų Invalidų Sąjungos 
vicepirm. Kiaunė. Suvažiavimui 
pirmininkavo V. Nagevičienė, 
sekretoriavo N. Grigaliūnienė.

Redaktorės laimėjimas
Mrs. Mabel Norris Reese, 

Mount Tora (Fla.) Topic re
daktorė, buvo apdovanota Eli- 
jah Parrish Lovejoy pripažini
mu už drąsą žurnal.zme Tauti
nėje Savaitraščių Redaktorių 
konferencijoje.

M. N. Reese, 42 metų, buvo 
pagerbta konferencijos atidaro
moje sesijoje Pietų Illinois uni
versitete.

Mrs. Reese vedė kryžiaus ka
rą prieš vieną Lake apskrities, 
Fla., mokyklą, kuri neįsileido 
vieno apelsinų rinkėjo vaikų ai
rių ir indėnų kilmės, motyvuo
jant, kad jie esą negrai. Jos edi-

Iš moterų pasaulio
* Kaip populari lietuviška, vi

rimo knyga “Popular IJthua"- 
nian Recipes”? Šiomis dienomis 
iš Sheraton viešbučio skambino 
amerikietis Stensland į Lietuvių 
konsulatą, prašydamas infor
macijų. Šis buv. žymus advoka
tas, dabar gyvenąs Virginijoje, 
keldamasis liftu viešbutyje, išsi
kalbėjo su keltuvo tarnautoju 
apie savo ir žmonos mėgiamiau
sią užsiėmimą — rinkti įvairias 
receptu knygas. Jau jų turįs 
per 400. Keltuvo tarnautojas

* D. L. K. Birutės draugijos 
valdyba savo paskutiniame po
sėdyje paskyrė $25 birutininkei 
O. Brazdžionienei, pagelbėti 
jos sunkioje būklėje ir $100 iš 
Geležinio Sibiro fondo Sibiro 
kankiniams. Pirmoje eilėje bus 
sušelpti kariai, invalidai ir jų 
šeimos. Pinigai bus pasiųsti 
per Balfą, prašant pasiųsti per 
Šveicarijos Raudonąjį Kryžių 
standartinius paketėlius.

* Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybes Chicagos 
skyrius deda pastangas įtaisyti 
lietuvišką tautinį rūbą Chicagos

dalyvavo apie 80 asmerių. Pažy
mėtina, kad dideli lietuvių bičiu
liai iš Šveicarijos Thomai, su 
kuriais jaunoji neseniai susipa
žino, dalyvavo taipgi vestuvių 
vaišėse. Nemažai buvo ir ame
rikiečių, L. Špoko draugų ir 
pažįstamų. Vestuvinį vaišių sta
lą paruošė Memmingeno lietu
vės moterys.

Jaunasis yra susipratęs lietu-

Mokslo ir Pramonęs muzėjui.
Joms į talką nelauktai atėjo bi
rutininkės. Savo paskutiniame . ,
posėdyje Didž. Liet. KunigSt. M«>Tngene 3‘s dalyvau-

Birutės draugijos valdyba pa
skyrė $10 P. M. T. L. A. Chica
gos klubui minimam rūbui įtai
syti. Mielosios birutininkės vi
sados prisideda, kur tik yra lie
tuviškas reikalas ar šalpos dar
bas.

* Margriet Gilkison, profe
sionalė rašytoja amerikietė, ap
lankiusi mūsų konsulo žmoną

davo lįvairiuose parengimuose. 
Elenutė, tremtinė — našlaitė, 
dabar atvykusi į Vokietiją, gy
veno Memmingene tarp lietuvių 
ir jau spėjo tapti “Darnos” cho
ro nare. Jaunieji žada apsigy
venti Augsburge.

torialinė kova sukėlė viso Ame- 
Vaikas, pakrikusių tėvų, daž-j rikos krašto dėmesį. Vaikai vė- 

niausiai būna silpno būdo iri liau buvo priimti į mokyklą.

ris medicinos požiūriu”. Čia ji 
rašo: “Tyrimų duomenimis...”

“Tyrimų duomenimis prieita 
išvados, kad aptukimas yra ža
lingas sveikatai. Žmogus darosi 
mažiau atsparus kaikurioms li
goms, apsunkintas širdies dar
bas, sunkiau pakelia ligas ir 
operacijas. Taip pat toks žmo
gus yra linkęs arteriosklerozei 
(kraujo gyslų pasikeitimas),
kurios pasėkoj dau? nesveika- Paklau^. ar jis ragavęs lietu

viškų valgių. Suįdomintas ame
rikietis, valgių mėgėjas, pradėjo 
jieškoti lietuviškų valgių recep-

Į aptukime daug dėmesio j tų knygos. Keltuvo valdytojo

tos reiškinių pasireiškia vyres
niame amž:u:e.

kreipia ir draudimo įtaigos.

Aptukimas tik kaikuriais at
vejais pareina nuo kūno nega- parašė veikalė’d, kuris bus pa- 
lavimų — ligų, kurias gydyti j statytas scenoje Mokslo ir Pra
yra gydytojo reikalas. Daugiau-, monės muzėjuje gruodžio 4 d. 
šia (virš 95%) kūno svoris pri- —Lietuvių Dienoje Chicągoje.

būta lietuvio.

* Rašyt. Vanda Frank lene

PREMIJUOTŲ KOMPOZITORIŲ APDOVANOJIMAS

Dainų Šventės metu skaitomas aktas apie premijas, laimėtas 
dainų konkurse. IS kairės į deSinę: J. Daužvardienė, komp. Sesuo 
Bemat da (laimėjusi pirmą premijų), komp. ,1. Bertulis (laimėjęs 
antrų premiją), V. Rudžius, A. Jasaitytė, A. Dkirvonas. ,

Raudonųjų pageidaujami
maudymosi kostiumai

“Neuos Deutschland”, norma- 
Juzę Daužvardienę, gavo iš jos liai griežtas Rytų Vokietijos 

komunistų partijos oficialus lai
kraštis, apeliavo šiomis dieno
mis į pramoninkus pagaminti 
“drąsius” ir “įžūlius” moteriš
kus maudymosi kostiumus.

“Mūsų maudymosi kostiumai 
turi pagerėti, rašė laikraštis.

“Mums nereikia tik maudy
mosi kostiumų, kaip tokių. Jie 
turėtų būti elegantiški, sportiš
ki, praktiški ir kodėl ne?—per
mainai truputėlį “drąsus” arba 
“akiplėšiški...”

Praktiški patarimai
Šve’aios užuok'ldos gali būti 

skalaunamos plaunamoje maši
noje, jei jos bus įdėtos ir užriš
tos pagalvės užvalkale.

Galima užmušti nemalonų 
kvapą, kylantį verdant vėžių 
kaklelius, įmetant keletą šviežių 
salieros lapų į puodą.


