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Katalikiškoji Latvijos dalis 
— Latgala — daugeliu atvejų 
yra surišta su Lietuva: tas pats 
Vilnijos reginio tęsinys į šiaurę, 
tas pats kalvuotas žemės pavir
šius, tie patys šimtai didesnių 
ir mažesnių ežerų, tie patys pu
šynai, beržynai, tas pats gamtos 
grožis.

Nemažiau Latgala yra surišta 
su Lietuva istoriniais saitais. Po 
Livonijos ordino subyrėjimo vi
sos latvių žemės į šiaurę nuo 
Dauguvos, įskaitant Rygos mie
stą. Vilniaus nutarimu 1561 m. 
lapkričio 28 dieną buvo prijung 
tos prie Lietuvos, pavadinant 
“Uždauguvio hercogyste”, kaip
pusiau autonominis kraštas. Po ruošė vaidinimu ir chorus. Po 
švedų karų 1629 metais vaka- į baisios rusų priespaudos Latga-
rinė tos hercogystės dalis su -!-x— -------:
Rygos miestu buvo prijungta
prie Švedijos, bet rytinė dalis, 
pradedant nuo Pededzės upės, 
didelio Lubano ežero ir Aivieks- 
tės upės, liko prie Lietuvos, kaip 
“Inflantijos hercogystė”, su sa
vo seimeliu Daugpilyje.

Nuo tų laikų tenai įsistiprino 
katalikybė. Tai ir buvo dabarti
nė Latgala. Ji išliko prie Lietu
vos dar ištisus 211 metų. Jos 
likimas buvo išspręstas 1772 me 
tais, kada jungtinė Lietuvos- 
Lenkijos valstybė antrą kartą 
buvo suskaldyta. Tada Latgala 
kartu su rytinės Lietuvos kraš
tais buvo prijungta prie Rusi
jos; ji kartu su Lietuva išliko 
iki 1918 metų Rusijos valdžio
je.

Latgala kartu su Lietuva ne
šė žiaurią rusų carų priespau
dą; jos gyvam kūnui suslavėji- 
mo (lenkinimo, rusinimo, gudė- 
jimo) bangos kirto gilias žaiz
das, lygiai kaip ir rytų Lietuvo
je. Tie patys žiauriojo Vilniaus 
gubernatoriaus Muravjovo-kori- 
ko įsakymai praeitojo amžiaus 
antrojoje pusėje buvo vykdomi 
ir Latgali joje: tas pats spaudos 
uždraudimas spausdinti knygas 
lotynų raidėmis, tas pats tautos 
pasipriešinimas, knygų gabeni
mas iš kitur, katalikų bažnyčių 
uždarinėjimas, cerkvių staty
mas, rusinimas peų mokyklas ir 
administraciją, lenkinimas per 
dvarus ir bažnyčią ir t. t.
Latgaly prisikėlimo apaštalas

Tais tamsybės ir neaprašomo 
skurdo laikais vienam antram 
iš liaudies tarpo pavyko patekti 
į tuometines augštesnio tipo mo 
kyklas miestuose, bet jie pap
rastai žuvo tautai — sulenkėjo, 
o evangeliškojoje Latvijoje — 
suvokietėjo. Lūžis įvyksta 1870 
-1880 metais. Būrelis jaunų in
teligentų Latgalos centro mies
te Rezeknėje nusprendžia eiti 
kitu, priešingu keliu — neišsi
žadėti savo tautos, nešti jai švie
są, ginti jos teises. Jų priešaky-( buvo laikomas net šventuoju.
je stoja Peteris Miglinieks, ga
bus ir drąsus jaunuolis. Būdin
ga jo pavardė. Jis yra kaip iš 
miglos ar tamsos. Jis pasidaro 
latgaliečių tautos prisikėlimo a- 
paštalu. Šiuo atžvilgiu jį galima 
prilyginti Krišjaniui Valdema
rui ir Jonui Basanavičiui. Savo 
romanų trilogijoje Antons Ru
painis kaip svarbiausią asmeny
bę bei didvyrį yra išrinkęs Pet
rą Miglinieką. Bet pirma nei apie 
tai kalbėsime, sustosime prie 
paties veikalo autoriaus.

Autorius

Antons Rupainis yra gimęs 
1906 m. rugsėjo 13 dieną Berz- 
galės valsčiuje, Rezeknės apskr. 
Baigęs 7 klasių pradžios mokyk 
lą, stojo į Rezeknės mokytojų 
institutą, kur parodė tokius ga
bumus, kad baigiant 1928 m. 
besimokant jau vadovavo moki
nių horui ir valstybės lėšomis 
buvo komandiruotas Genevon į 
jaunųjų mokytojų konferenci
ją, po kurios 3 mėnesių laiko
tarpyje padarė keliones po švei-

cariją, Prancūziją, Vokietiją, I- 
taliją, Čekoslovakiją. Sugrįžęs 
pradėjo studijuoti muziką Ry
gos konservatorijoje, bet dėl lė
šų stokos turėjo pertraukti. Pra 
dėjo mokytojauti. Persunktas 
tėvynės ir tautos meilės, susi
kirto su tometinėmis politinėmis 
partijomis dėl jų idėjų stokos. 
Partijų lyderiai jam atsikeršijo 
— nedavė pastovios mokytojo 
vietos ir mėtė iš vietos į vietą, 
bet tai išėjo jo naudai. Atsira
do proga arčiau susipažinti su 
savo mylimu kraštu ir jo žmo
nėmis. Nebuvo Latgaloje to vals 
čiaus, kurio Rupainis savo dvi
račiu nebūtų aplankęs. Visur

la kėlėsi viešam gyvenimui.
Jau institute parašė pirmą 

scenos veikalą, bet mokytoja
vimo metu pasirodė keletas vei
kalų, iš kurių dramoje “Pirmie 
gaili dzied” (Pirmieji gaidžiai 
gieda) Peteris Miglinieks gina 
valstiečių teises prieš dvarinin
kus. Iš žymiausių veikalų, para
šytų 1929-1936 m. laikotarpyje, 
tenka paminėti romaną “Baltie 
tėvi” (Baltieji tėvai), kuris pa
sakoja apie domininkonų ir ka
pucinų tėvų veiklą Latgaloje ir 
jų susidūrimą su senųjų latga- 
liečių papročiais ir tikyba. Tu
rėdamas muzikinių gabumų, pa
rašė giesmių (dainų) vaidinimą 
“Kazas Ezerniekos” (Vestuvės 
Ežerninkuose). Veikalaą buvo 
numatytas pastatyti Rygos Dai
lės teatre, bet dėl politinių in
trigų buvo atidėtas. Nepriklau
somybės laikais suspėjo parašy
ti jaunimo dramą “Jauna au- 
dze” (Atžalynas), romanus 
“Tumšais plivuris” (Tamsioji 
uždanga) ir “Gaili pusnakti” 
(Gaidžiai vidurnakty).

Romanų trilogija

Vienas iš plačiausių ir reikš
mingiausių Antano Rupainio vei 
kalų, kuris bus sekančių kartų 
skaitomas, yra jo romanų trilo
gija “Mara mostas” (Marija 
prabunda). (Latgala tautoje dar 
yra vadinama “Maras žeme” 
arba Dievo Motinos Šv. Mari
jos žemė. Visuose trijuose to
muose kaip raudonas siūlas vi- 
jasi latgalių prisikėlimo veikė
jo Petro Miglinieko gyvenimas, 
pradedant nuo lopšio ir valsty
bės ir mokyklinio amžiaus, vė
liau plačiai vaizduojant jo veik
lą. nukreipiant prieš tautos pri
spaudėjus, jo kančias ir drama
tišką mirtį.

Peteris Miglinieks (1850- 
1883) latvių istorijoje ir litera
tūroje buvo mažai žinomas, vos- 
vos minimas, bet užtat tautoje 
plačiai pažįstamas kaip jos už
tarėjas. Apie jį ėjo legendos, jis

Tai atsiminęs, nepriklausomy 
bės laikais būrelis entuziastų su 
Antanu Rupainiu priešakyje, 
stropiai ėmė rinkti žinias apie 
Petrą Miglinieką. Daug medžia
gos įteikė M. giminaičiai — se
serų sūnūs kun. Francis Kemps 
ir adv. Nikodems Rancans. bet 
ypatingai daug čia pagelbėjo Mi
glinieko jaunystės draugė ir kom 
patriotė Marcella Gutane, kuri 
romane veikia kaip Marcė. Daug 
dokumentinių duomenų Rupai
nis yra radęs Latgalos istoriko 
B. Brežgio bibliotekoje. Trilogi
jos pabaigoje A. Rupainis duo
da platų istorinės literatūros 
sąrašą; taipgi jo veikalas pasi
daro Vaizdinga Latgalos praei
timi.

Peteris Miglenieks yra gimęs 
Nautrenų valsčiuje, Rezeknės 
apskr. kaip ūkininko sūnus, bet 
apie jį yra sukurta legenda, tar
tum jis būtų dvarininko Rozen- 
šildo ir pusiau latvės, pusiau 
čigonės sūnus. Kaip ten bebūtų, 
jis baigia Rezeknės apskrities 
augštesniojo tipo mokyklą, nori

būti mokytoju ir šviesti tautą, 
bet jam, kaip katalikui, tai už
drausta. Vistiek jis nenusileidžia 
ir jieško teisybės. Išgirdęs, kad 
tai galima būtų rasti pas guber
natorių, su keliais susipratu
siais abiturientais vyksta į Vil
nių. Jie buvo girdėję, kad Mu
ravjovo kanceliarijoje atsakin
gą vietą užima latvis Janis Spro 
gis. todėl su džiaugsmu ir vil
timi vyksta pas jį. P. Miglinieks 
visu vardu išdėsto jų norą leisti 
mokytojauti ir prašo J. Sprogio 
pagalbos panaikinti uždraudimą 
spausdinti knygas lotynų rai
dėmis. Vietoj džiaugsmo — di
delis nusivylimas. J. Sprogis, 
jaunuolių užkalbintas latviškai, 
atsako ..rusiškai su pastebimu 
latvišku akcentu. Jis paaiškina, 
kad apie mokytojavimą ir loty
niškas raides Latgaloje ir kal
bos negali būti; evangeliškojoje 
Latvijoje taip pat turi būti pa
naikintos gotiškos raidės ir jų 
vietoj įvestos rusiškos; visi lat
viai turi virsti pravoslavais; iš 
evangelikų jau tūkstančiai pe
reina į pravoslaviją ir t. t., jis 
parodė ten pat jo pastangomis 
išleistą kalendorių latvių kalba, 
bet rusiškomis raidėmis — “Lat 
viešu pareizticigas draudzes ta- 
pat katolju un luteru draudzes 
kalendaris uz to 1867 gadu. Vil
na v tipografiji gubernskago 
pravlenija. 1866”. “Latvių pra
voslavų (žinoma pirmoj vietoj) 
parapijos, o taip pat .katalikų 
ir liuteronų parapijos kalendo
rius 1867 metams” ir t. t. Jau
nuoliai suprato. kad priešais 
juos sėdi Muravjovo tarnas, lat- 
vis-rusifikatorius, ir nuliūdę grį 
žo namo.

Po to P. Miglinieks dirbo sa
vo gimtojo valsčiaus raštinėje, 
vėliau — keliuose kituose vals
čiuose, visur platindamas už
draustas knygas. Gerai žinoda
mas įstatymus, drąsiai gynė ū-j 
kininkų teises, iškovodavo jiems 
priklausančius servitutus, teis
muose vietoj advokato užstoda
vo kaltinamuosius ir t. t. Už to
kią jo veiklą tuometiniai galiu-, 
nai — rusų biurokratai ir len
kų dvarininkai — skaudžiai at
sikeršijo — pradėjo nuolat per
sekioti, pagaliau areštavo, žie
mos metu pririšo prie rogių ir 
varė į tolimą Ludzos apskrities 
kalėjimą. Po tokių kančių buvo 
palaužta jo gera sveikata ir Pe
teris Miglinieks mirė 1883 m.l
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Šv. Kazimiero vienuolijos seselė 
reiškimą Šiluvoj. Naujoji bazių<

I klebonas yra kan. J. Paikus.

Poezija iš Lietuvos
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ILGESIO AKMUO ANT ŠIRDIES
Kasnakt vis sapnuoju Panerių ąžuolynus 
Klausau Verkuos lakštučių čiulbesių 
Matau mažytes skinančius žolynus,
Bet nebegirdžiu jaunimo dainų.

Visi nutilo teroro prislėgti 
Drąsesnį žodį bijo ištarti 
Vergijoj skęsta, niekur pasislėpti.
Kiekvienas klausia, ar rytas jau arti. ..

O naktie, naktie, kokia tu ilga.
Laikas aušrelei jau sužibėti 
Nuo Tautos kaklo nutraukti kilpą 
Laisvės spinduliais pasigėrėti.

Kaip aš norėčiau Lietuvą matyti 
Iš svetimųjų rankų išplėštą 
Ir nors žodelį jai pasakyti 
Nakties pabaiga artinas, brėžta.

Kaip aš norėčiau Vilniaus bažnyčių varpų 
l dangų išgirsti šauksmą 
Miestų, miestelių bei kaimo gryčių 
Laisvų lietuvių patirti džiaugsmą.

O kaip norėčiau Vilniaus Rusose 
Lietuvių apleistus aplankyt kapus 
Ir sumirkyti mano ašarose 
Bedžiūstančių ten gėlių, lapus.

Rauda lietuvės Sibiro miškuos 
Žiauriai atplėštos nuo savo šeimų,
Alkani vyrai kanalus kasa ir miršta ravuos 
Be žmonos globos, be vaikų, be daktarą . . .

Prašvis aušrelė, artėja dienelė 
Vergėjų pančiai sutrupės,
Tada sušildys ir mus saulelė 
Tada tik laisvi būsim ir mes.

sulaukęs vos 33 metų. Jo lai
dotuvės Nautrenų parapijos ka 
pinėse virto didele ir tragiška 
žemininkų demonstracija. Tenai 
ir tada jis iškilo tartum koks 
šventasis-.

Augštos vertės
Tai yra vienas iš didžiausiųjų 

tremties dailiosios literatūros 
yeikalų, iš viso apie 1,500 pus
lapių. Veikalas turi didelės pat
riotinės reikšmės ir net aktua
lus. Autorius dokumentų ir is
torinės literatpros pagalba įro
dinėja, kad didelį Drisos, Sebe- 
žo. iš dalies Nevelio ir Polocko, 
o taip pat Ostrovo apskričių plo 
tai, kurie liko už Latvijos sie
nos, priklauso etnografinei Lat
galai. Vaizdžiai parodyta, ko

kiais žiauriais metodais latga
liai buvo anksčiau ir dabar dar 
rusinami, kur kalba iki šiol yra 
išlikusi. Tokiu būdu A. Rupai
nio trilogija įneša latvių istori
jon naujų aspektų, kurie pilnai 
yra pripažįstami.

Čia reikia pridurti, kad ne
priklausomybės kovų metu su 
bolševikais 1920 m. vasario pra
džioje latvių kariuomenė buvo 
užėmusi dalį augščiau paminė
tų sričių, bet tų pačių metų rug 
pjūčio 11 d. pagal taikos sutartį 
sritys liko anapus sienos. Tada 
Latvijos seime kilo protestai, 
kad už sienos liko ištisos lat
viškai kalbančiųjų katalikų pa
rapijos. Seimas nutarė padaryti 
ten plebiscitą, bet Sov. Rusija 
nesutiko.

Kultūrine kronika
• Sovietai pristato A. Žmui

dzinavičių amerikiečiams. Sov. 
Sąjungos ambasados JAV-se 
leidžiamas propagandinis žurna 
las “USSR”, savo naujausiame 
— 7-me numeryje, patalpino meį 
no kritiko Anatolio Clenovo strai 
psnį apie 80 metų amžiaus su
kaktį minintį lietuvių dailinin
ką Antaną Žmuidzinavičių, pava 
dintą "Oldest Lithuanian Pain- 
ter”.

Straipsnio pradžioje yra pa
žymima, jog amerikietis, vizi
tuojantis Čiurlionio meno muzė- 
jų Kaune, ant jo sienų rastų 
paveikslus, vaizduojančius Poto- 
mac, Yellovvstone National Park 
ir kitas pažįstamas vietas, ku
riuos minimas dailininkas yra 
nutapęs savo viešėjimo metu 
JA Valstybėse.

čia apie A. Žmuidzinavičiaus 
viešnagę JA Valstybėse taip ra 
soma: “Du kartus — nuo 1908 
iki 1910 ir nuo 1922 iki 1924 
metų Žmuidzinavičius viešėjo 
JAV-se. Savo antrosios kelionės 
metu jis pervažiavo visą šalį, ke 
liaudamas automobiliu iš Chica- 
gos į Vancouverį ir tada palei 
Pacifico krantą Meksikon. Iš 
Meksikos jis grįžo į Chicagą per 
Arizoną, bepiešdamas nukelia
vęs apie 8.700 mylių”.

Toliau straipsnyje yra sako
ma, jog meno mėgėjams Ameri
koje Žmuidzinavičius nėra sve
timas, kadangi jis čia buvo su- 
ruošęs tris specialias savo darbų 
parodas — Chicagoje, New Yor- 
kc ir Washingtone ir jo paveiks 
lai gali būti užtinkami Pitts- 
burgho ir Chicagos galerijose ir 
daugelyje privačių muzėjų.

Anatolius Členovas, aplankęs 
dailininką jo studijoje, ten pas
tebėjęs nemaža paveikslų, bet 
jų tarpe svarbiausią vietą už
ima Lietuvos gamtos vaizdai ir

Rūpestingos ir pagrindinės 
šaltinių studijos iš Antano Ru
painio yra pareikalavusios išti
sų 25 metų — ketvirtadalio šimt 
mečio. Visą medžiagą Rupainis 
paėmė su savimi į tremtį; pra
dėjo rašyti Vokietijoje ir už
baigė Amerikoje. Nežiūrint ke
lių kalbos arba stiliaus trūku
mų, prieš mus stovi didelis ir 
užbaigtas veikalas, kuris vertas 
plačiausio dėmesio.

portretai. Taip pat jo studijo
je Členovas užtikęs ir daug lie
tuvių liaudies meno gaminių, 
darydamas išvadą, jog dailinin
kas yra lietuviškos tautodailės 
rinkėjas.

Toliau mūsų dailininkas yra 
apibūdinamas šiais žodžiais: 
“Žmuidzinavičius yra perdėm 
lietuviškas. Jis gimė Lietuvoje 
ir savo jaunystėje ganė karves. 
Tuo metu jis pajuto meilę dailei 
ir savo talentą pašventė savo 
tautiečiams. 1906 m. jis buvo 
vienu iš pirmosios lietuvių daili
ninkų parodos rengėjų, o 1907 
m. jo vardas buvo Lietuvių Me
no draugijos steigėjų tarpe. Vė
liau jis buvo išrinktas šios drau 
gijos pirmininku ir šiose parei
gose buvo 26 metus”.

Šis rašinys yra pailiustruotas 
dviemis A. Žmuidzinavičiaus 
spalvotomis reprodukcijomis: 
“Baltijos krantas Lietuvoje” ir 
Salomėjos Neries portretu. Ki
tose dviejose nuotraukose dai
lininkas yra uniformuotas kar
tu su savo žmona Marija ir be
mokantis savo mokinius. (E. Š.)

• Lituanistikos institutas
Fordhamo universitete šią va
sarą (1957) rengiasi pradėti 
pirmąjį vasaros semestrą. Klau
sytojai, sėkmingai baigusieji 3 
kursus, galės gauti 6 kreditus. 
Lituanistikos instituto tikslas:
1. Padėti mokyklose dirbančioms 
seserims ar dar besiruošiančioms 
šiam darbui pagilinti lituanisti
kos žinias. 2. Amerikos semina
rijose studijuojantiems klieri
kams suteikti gilesnį lituanis
tinių dalykų pažinimą. 3. Pagel
bėti kunigams, norintiems pasi
tobulinti lietuvių kalboje. (Jei 
bus norinčių, prel. J. Balkunas 
sutiko dėstyti homiletiką). 4. 
Padėti visam lietuviškam jauni
mui — studentams ir abiturien
tams įsijungti į lituanistikos stu 
dijas.

Šitam planui realizuoti reika
linga mūsų visuomenės pagal
ba ir parama.

Visais reikalais rašyti:
Rev. Prof. VI. Jeskevičius, 3. J., 
Box No. 566,
Fordham University,
New York 58, N. Y.

Lituanistikos instituto dėsty
tojų štabą sudaro kun. dr. V. 
Jaskevičius, J. Brazaitis, dr. 
Ant. Saysl ir dr. Ant. Vasys. 
Be to, paskaitos būna ir svečių 
dėstytojų, kaip vysk. V. Brizgio, 
dr. A. Senno, dr. J. Puzino, dr. 
S. Sužiedėlio, kun. St. Ylos, dr.
K. Pakšto, dr. J. Aisčio ir kt. 
Dėstoma: lietuvių kalba, lietu
vių kultūros istorija, lietuvių 
literatūra. Lietuvos istorija. Va
saros semestrui registracija tę
sis nuo dabar iki gegužės mėn. 
30 d., mokslas prasidės liepos 
5 d. ir baigsis rugpj. 14 d. Pra
gyvenimas vasaros semestro lai
kotarpiui bendrabutyje $195 
(kambarys ir maistas).

• Reti leidiniai. Carl Winter 
universitetinė leidykla (adr. 
Carl Winter Universitaetsver- 
lag, (17a) Heidclberg (Baden), 
Lutherstrasse 59, Postfach) dar 
turi pardavimui Chr. Bartsch 
"Dainų balsai” iš 1887 m., C. 
Cappeller “Kaip senieji lietuvi
ninkai gyveno” iš 1904 m., W. 
Hoffheinz “Giesmių balsai” iš 
1894 m., Ph. C. Jurkschat “Li- 
tauische Maerchen und Erzaeh- 
lungen” iš 1894 m. ir eilę kitų 
vokiškų studijų apie lietuvių kai 
bą. Ta pati leidykla yra išlei
dusi prof. Alfredo Senno "Hand 
buch der litauischen Sprache. 
Lesebuch und Glossar”, 29 psl. 
ir dabar leidžia paties autoriaus 
lietuvių istorinę gramatiką. Mi
nėtoje skaitymų knygoje yra 
tekstai iš Mažvydo katekizmo, 
lietuvių patarlių, priežodžių, mįs 
lių, pasakų, dainų ir kitų kūri
nių pavyzdžiai.

• Iš Lietuvos gavome pluoš
tą eilėraščių, kurių vieną čia 
spausdiname.

/



DIKNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS ŽcštariieniH, balandžio 13, 1D37

Premija, laimėta J. Jablonskio

Apie naują dr. A Kučo veikalą

Mūsų darbštus ir kūrybingas 
istorikas, Scranton universiteto 
dėstytojas dr. Antanas Kučas 
davė vėl naują veikalą “Lietu
vių Romos Katalikų Susivieniji
mas Amerikoje” (išleido LRK 
Susivienijimas Amerikoje 1956 
m., “Garso” spauda, pusi. 370). 
Knygoje gausiai sutelkta faktų 
apie tą 70 m. sulaukusį Susivie
nijimą. Pagal galimybes nupasa 
kodamas ir vaizduojamo laiko
tarpio išeivių lietuvių padėtį, au 
torius duoda labai vertingą mo
nografiją, kuri, kaip ir eilė kitų 
naujai pasirodžiusių, duos geros 
medžiagos ruošiamai lietuvių 
katalikų Amerikoje istorijai, o 
ir apskritai visos mūsų išeivi
jos istorijai JAV-se.

Tiesa, tiksliai kalbant, čia 
autorius daugiau duoda LRK- 
SA seimų istoriją, papildytą vai 
dybų veikimo apyskaitomis, bet 
tie dalykai protokoluose tiks
liau užfiksuoti ir kaip tik su
daro geriausią organizacijos is
torijos nugarkaulį. Vienur kitur 
autorius nukrypsta į poleminį 
stilių, bet leidinys yra vienos 
organizacijos iniciatyva atsira
dęs ir suprantama, kad jis dau
giau tą mintį atstovauja.

Ruošiant šį veikalą spaudai, 
plačiau panaudota k n. dr. F. 
Kemėšio paruošta Susivienijimo 
istorija, kurios spausdinimą su
kliudė 1940 m. bolševikų oku
pacija.
Vertas dėmesio faktų rinkinys

Pašalpų išmokėjo milionus
Tokiose aplinkybėse lietu

viams reikėjo organizuoti socia
linę pagalbą, reikėjo juos telkti 
į moralines, tautines ir religi
nes idėjas branginantį sąjūdį ir 
taip atsirado minėtas susivieni
jimas, kun. Varnagirio ir kitų 
1886 m. lapkr. 22 d. Plymou- 
the, Pa pradėtas. Tada jisai te- 
subūrė tik 319 narių. Per 70 me

žygiavo 1,000 lietuvių pėsčių, 
raitų, su specialiais vežimais, 
centrinėmis gatvėmis. Panaši 
demonstracija buvo pakartota 
vėliau Chicagos seime. 1916 me
tais Susivienijimas išleido Gab
rio knygą “Lietuvių-lenkų uni
ja”, atspausdindamas 10,000 
egz. ir nemokamai išdalindamas, 
tuo keldamas lietuvių tautinį 
susipratimą. 1936 metais buvo 
organizuojamos sporto sekcijos. 
Susivienijimas yra daug savo 
šimtinių skyręs besiorganizuo- 
jačiam lietuvaičių mokytojų ko
lektyvui — šv. Kazimiero sese-

•x -i • m cnn nms> Mananapolio kolegijai, tų jo turtas išaugo iki $2,500, ,nnn T>r,s„i^A t paskolmo besikuriančioms pran
ciškietėms $20,000, aukojo Cle-000. Pašalpė ir pomirtinių per 

tą laiką išmokėta $5,500,000, di
videndų $36 U tūkstančių. Su
sivienijimas rūpinosi socialiniais 
lietuvių reikalais. Kada 1897 me 
tais policija Hazletone, Pa., ap
šaudė streikuotojus ir tarp gau
sių užmuštų buvo 4 užmušti lie
tuviai bei daug sužeistų, jiems 
buvo paskirta iš Susivienijimo 
kasos $100. Buvo įsteigtas prie 
Susivienijimo specialus fondas 
našlaičiams ir našlėms šelpti. 
1913 metais net buvo sudaryta

velando lietuvių kultūriniam 
darželiui, organizavo stipendijas 
jaunimui.

Konkursas gramatikai

Labai įdomus ir mažai kam 
žinomas faktas, kad Susivieni
jimas 1896 m. paskelbė konkur
są lietuviškai gramatikai para
šyti. Konkursą laimėjo Jonas 
Jablonskis, ir jam 1900 metais 
buvo išmokėta premija — $100, 
anais laikais gal net reikšmin
gesnė, kaip dabar “Draugo”speciali komisija, kuri svarstė.

vėliau prof. Pakšto taip propa-:^“'s7anti'n”‘'Ga"“™' kon.
guojamą mint) - steigt, lietu- kursas Jo Jablonskį nemažai 
vių kompaktines kolonijas, tam kstino šfoje 3rit je da iau 
planuojant parinkti Connecticut
valstybę. Susivienijimas buvo 
tiek skubus lietuviams nelaimė
se, kad 1918 bėsiaučiant flu in- 
fluenzai organizacijos iždas su
mažėjo $28.000.

Tautiniai reikalai

susitelkti ir pasireikšti. 1898 
metais Susivienijimas paskyrė 
$100 Lietuvos žemėlapiui išleis
ti. Tuo laikotarpiu imta orga
nizuoti centrinė lietuvių biblio
teka, kuria Susivienijimas no
rėjo JAV lietuviams padaryti

LĘKSA sielojosi Amerikos lie 
tuvių tautiniais reikalais. Jau 
1897 m. Philadelphijoj sušauk- 

Šis dr. A. Kučo kūrinys, kaipjtame seime buvo suorganizuo- 
gausus rinkinys faktų apie mū-itas lietuvių parodas, kuriame 
sų išeivijos praeitį, labai vertas
platesnio dėmesio. Čia mes skai 
tome aprašymą kaip d ir 1868 
metais lietuviai būriniais laivais 
plaukdami į JAV po 3-6 mėne- 

okeane, skur-sius plūduriavo 
džiai misdami sausainiais, bul
vėmis, ryžius... Kaip atvyku
sius juos čia viliojo lenkai, net 
jų “Zvviązek Polski” buvo lie
tuviškai įstatus išleidęs, kad tik 
daugiau lietuvių pas juos draus 
tusi.

Beraščiams lietuviams, ilgas 
valandas dirbantiems kasyklo
se ir skerdyklose, dviemis pa
mainomis tose pačiose lovose 
besiilsintiems, naujoje šalyje 
susidarė daug moralinių pavo
jų. Ir jų religinius pagrindus no 
rėjo pakirsti tas pats Šliūpas, 
kuris vienu metu rašė: kad žmo 
nes “kokią gražią dieną sukiš 
kryžius ir šventuosius į pečių 
pavers monstracijas ir taures 
(kelikus) į naudingus sudynus, 
panaudos bažnyčias dėl koncer
tų, teatrų ar susirinkimų, ar
ba jei jos dėl to netiktų, pa
vers jas į klėtis ir aklides, pa- 
korins kunigus ir zokoninkus 
varpinyčiose”.
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jfolef. EtEpobOc 7-58(W 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdtaM-

mas Ir paliilsyinas 
Greitas, sąžiningas ir pigus

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Hilo vai

4919 So. Paulina St 
PRospect 6*7900

•■■■«nnnmiiinuiininnmniini|IO|ni»

Duoną ir įvairias skeningas 
bulkutes kepa

BRUNO'S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. CUffside 7-6376 
Pristatome i visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 So. Halsfed St., Chicago 8, III.

Tel. CAlumet 5-1064
Yra gautas didžiausias sienpopierių išsirinkimas: naujausi raštai, 

nugščiausia kokybė, šviesai atsparių spalvų, lengvai vąlcmų. Dažų 
šimtai rūšių: vidaus ir išorio dažymui, žvilgančių, šilkinio žvilgėjimo 
ir matinių.

įvestas naujas skyrius: VIRTUVĖMS: “sinkų”, spintelių (kabi
netų) metalinių ir medinių baltų ir spalvotų, VONIOMS ĮRENGI
MAI komplektais ir atskiromis dalimis baltų ir spalvotų, VANDE
NIUI ŠILDYTI automatinių gazu šildomų boilerių nuo 20 iki 60 ga
lionų. Kainos žemiau konkurencijos!

Taip pat ėia rasite prekių naujausios mados dovanoms ir sau namų 
ruošai ir papuošimui kambarių. Prekės perkamce iš pirmųjų rankų, 
be tarpininkų. Užtat kainos žemos. Be to yra gauti stiklui pjauti 
rėžtukai su deimantu..

Krautuve atidara kasdieną įprastomis valandomis ir šventadieniais 
nuo 11 vai. iki 3 vai. po pietų.

A. Vitkauskaitė-Merker —
Liet uvaitė

savas knygas prieinamomis. Šim 
tai dolerių nuėjo rėmimui 
“Žvaigždės” ir "Draugo”, ku
rie kaikurį laiką buvo Susivie
nijimo organais.

Nuo 1901 metų įvestas specia 
lūs mokestis kultūros reikalams,

VIKTORO KO Z I C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

TOHN T. ZURIS
LAWYER AND COUNSELLOR

11 SO. LA 8ALLE STREET 
Room 1415

Phone: RAndolph 6-4425 
Home phone: LAfayette 3-U477

iš pradžių po 5 centus, vėliau po'ir Saulės draugijas, kurios cąrų — Susivienijimas pareiškė pro- 
10, kad iš susidarančių lėšų bū- ''ergijos laikais organizavo lietu testus, o ir dabar, ypač per sa-
tų leidžiami vadovėliai, remia-viskas mokyklas, 
mos lietuviškos mokyklos, savos J Susivienijimas organizavo au 
ligoninės. Dar 1907 m. paskir- kų siuntimą Lietuvos kanki- 
ta $100 parūpinimui biografi- Į niams ir jų našlėms bei našlai- 
jos didelio mūsų kultūrininko i tems caro pavergtoje Lietuvo- 
kun. Gimžausko. 1912 metais je. Dar ,1917 metais pasiuntė 
skirta lėšų lietuviško
no išleidimui.

giesmy- Lietuvos tarybai Vilniuje $500.

Lietuvos laisvę ginant
Miela, k’ad rūpindamasis iš

eivių lietuvių socialiniais, tauti
niais ir kultūriniais reikalais, 
Susivienijimas visuomet budėjo 
ir Lietuvos reikalų sargyboje. 
Pvz. siuntė protestus carui ir 
kitiems Rusijos pareigūnams 
dėl Kražių skerdynių. Grafo 
Lelivos knygą “Apie lietuvių 
tautos būklę rusų imperijoje”, 
kuri buvo palanki lietuviams, 
išsiuntinėjo įtakingiesiems Ru
sijos pareigūnams. Jau 1907 
metais Susivienijimas uoliau ė- 
mė remti įsisteigusias Žiburio

vo ilgametį pirmininką L. Šimu
tį ir sekretorių Vincą Kvetkų 
dalyvauja Lietuvos laisvinimo 
byloje. Taigi — galima drąsiai 
tvirtinti, kad kas apsidraudžia 
Susivienijime, drauge dalyvau
ja ir lietuvybės reikalų apdrau-

Vykstant lietuvių persekiojimui dime Amerikoje, 
lenkų okupuotame Vilniaus kraš Tuos faktus mes patiriame iš 
te Susivienijimas siuntė protes- minėtojo dr. Kučo veikalo, ku
tus Tautų Sąjungai. Lenkams ris pasiliks labai vertingu įna- 
paskelbus ultimatumą Lietuvai šu mūsų išeivijos istorijoje, 
ndciams pasikėsinus į Klaipėdą — J. Pr.

D E M E S I O, 
WAUKEGAN GYVENTOJAI

Užpildykite jūsų Ineome Taksų for
mas dabar! Nepermokėsite

Matykite DAVID H. EDWARDS 
1001 Tenth St., Waukeegan, m. 

DE 6-3175 TR 2-3137
Kasdien nuo 9 iki 5. Vakarais ir 

•savaitgaliais tik susitarus

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
vietoji; ir iš toliau

K. EIDUKONIS

»iefoua« GKovebUI 6-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE! 

PRITAIKO AKINIUS
Valandos 9—12 tr 7—8 v v. pagal

•' ■įtarimą Išekyrue trečia llenl"-
*42? W Maronett*

Tel. REiiaace 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ v 

' THTUVTS GYDYTOJAS?
•8925 59th Street

-4 p.ųtet. 6:80—8:8* «*k.
natnt t

Tel. ofisu ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien .1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

P. ŠILEIKIS, 0. P.
«»rtbo|xxlas - l'rutf-zisuui

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

(Arcb Supporta) Ir t- t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
GltTHOPEDIJOS TECHNIKOS l.AK
2850 VV. 63 r d St. Chicago 29,11L 

Tel. PRospect 6-6084

DR.J.S.
XX* 49 Z

EXTRACTION6-Nltrou« G a s, Lomi 
PLATE AND BRIDGE W0RlC

|Hrs.:9 A.M.-8 P.M.; Sun. 10-11
DR. J. S. O'CONNELL, DENTIST

320 SO. STATE ST.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo 
karnai.

. DR. H. B. HINES
Praneša atidarymą dantisto kabineto ,

44872 N. Jackson Street Waukegan, Illinois
DElta 6-0548

Nuo 9 iki 5:30 kasdien. Ketvirtadieniais uždaryta

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

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
ir gražy 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 laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI FHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. NaMod St., CAlumet 6-7262

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

2313 W. 91st St., Chicago, III. 
Tel. PRrescttt 9-2781

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51 st Street
Priima ligonis pagal susitartma. j 

r»Bi valandos skambinti telefonu! 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. Į 
p. p. kasilian išskyrus trečiad ir' 
šeštad

Res. tel. GRovehill 6-5663
Tel. oflsO HE 4-6699? rez. PIt 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.<•
Vai. nuo 1-4 ir 6-9.' 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ligos
- Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue
vai. kasdien 10-12 vai. L- 7-9 vai 

j vak. šeštadieniais 1O-. vai Trečia 
1 lipniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso 'elefonas: PR 8-3229 
Res teief. WAlbrook 5-5676

Ofiso telef. LAfayette 2-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South W estem Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

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

’rel. ofiso PKospect 6-2240
PKospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS EIGOS 
5700 So. \Vood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt.
Trečiad. ir sek uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Penktad. tik po pietą.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47tb Ir Hermltage)

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., išakyr. sek.

"DR. FL. TflLLAT-KELPšA
Ofisai 20 North VVacker Drtve 
(Civlc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294 

5002 VVest 16Ui str.. Cicero 
' Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

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

' Rezid. tel. HEmlock 4-7080

I DR. VYT. TAURAS

1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
! (Bendra praktika ir moterų ligos)

Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
, Tel. PKospect 8-1223 arba WE 6-5577
, Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
, Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
i 2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jo« įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų naSnmo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpinius pas mng gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augStų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

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

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadieni nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nno 9 ild 2 valandos po pietų.

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

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

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

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

" .1. ofiso HE.4-6849 rez. HE 4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penKt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.tr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westem Avenue 
Chicago 29. 111 

■apjains ĮK8ed imuA'iTiiimree
. telefonas REpublIc 7-4900 

Rfzidcncla: GRovehill 0-8151

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir .CHIRURGAS 

Spci-ialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. HJLIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10718 South Micltigan Avė.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien tnuo 6 v. v. Jki 9 v. v?4 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — Pl llmnn 5-6765
Buto — BEverly 8-3946

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nno 6-8:80 y. 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0035.

Rezidenci jos tel. BEverly 8-8241
Ofiso HE 4-1414, arba 11E 7-9700 

Rez. RE 7-0807

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

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

- Ofiso telef. YArds 7—1166
Rraldenitju. — STewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat 35th Street 
(kampas Halsted ir 86-ta gatv6) 

VAL 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlhrook 5-2670
Re*. Hllltop 5-I56c

0r. Aleiander J. Javois
(JOVAIftAH)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
M«rquett.e Medinai OnteT 
6132 South Kedzie Avenue

VAI,—4 p. p. ir nuo 7—9 v vak
Trečiad. Ir šeštad. pairai sutarti

Nuo kovo 26 d. Iki bal. 1 1 d. ofisas

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
Plovei v IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-3838. rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Wmt 63rd Street

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

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Glb. 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

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

VAI,.: Kasdien nuo 2—4 ir 7—9 v. v. 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p p. 

šeštadieniais 1 —
ir 6—8 v. 
4 v. p. p.

vak

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

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

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7786

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

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
\V. 62nd St., tel. Hepubllo 7-8818.

Ofiso telefonas — Blsbop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL. knsdten nuo 2:00 iki 9:00 v 
Trečiad ir sekmad. tik susitarus

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

DR. ONA VAŠKEVI6IUS
(V aškevičtūtė )

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kam p. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. .1-6446, rez. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 var

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALAT0RI3
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-6656 

Rezid. 6000 S. Arteslan Avė.
Į VAI. 11 v. v. Iki 3 p. p.; 6—9 ▼. ▼.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINF.S LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę
Telef. RKpublIų 7-2190,

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt.
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad, Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1822 

Pritaiko akinius 
Kreivas akla 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Hest 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atltai.sau trumparegystę tr tollregys- 
tę. Prirenku teisingai aklnlua Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trflkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Anhland Avė.
Tel. YArds 7-1878 

Vsl. 10:80 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad. Ir treč. uždara.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis Ir prilaiko aklnlua, 

keičia silkina ir rėmus 

4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p. 

uždaryta*

tre%25c4%258d.tr
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ROMANAS APIE NESUTRIUŠKINTĄ 

IDEALISTĄ
JJJRGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif.

Prieš dvidešimti metų (1935! čios apimties laikotarpį, auto-
metais) tie Laisvės alėjos pra
eiviai, kurie mėgo dirstelėti ir 
j knygynų vitrinas, pamatė nau
ją romaną su intriguojančia ant 
rašte — “Karjeristai”. Tai bu
vo Juozo Grušo naujas veika
las, jo pirmas romanas, pasiro
dęs po ilgoko jo tylėjimo laiko
tarpio (1928 m. jis išleido no
velių rinkinį).

“Karjeristai” sulaukė tada pel 
nyto pasisekimo, nes, anot ano 
meto kritikos, tai buvo brandus 
rašytojo kūrinys; siužetas karš 
tas, forma puiki.

Štai vėl Juozas Grušas lanko 
mus su antra to romano laida. 
Knygų leidykla Nida 1955 me
tais išleido “Karjeristus” dviem 
knygomis. Tai tarytum simboli
nis pagerbimas to romano dvi
dešimties metų sukakties pro
ga.

To romano pasirodymas mūsų 
knygų rinkoje mus džiugina ne 
tik dėl to, kad “Karjeristai” 
yra vienas iš ryškesnių litera
tūrinių veikalų iš mūsų laisvės 
meto, bet ir dėl įvairių kitų ap
linkybių, kurios kyla viena po 
kitos, įmetant pusiau pamirštus 
“Karjeristus” į mūsų tarpą.

“Karjeristai” savo apimtimi 
yra nemažas veikalas, skaičiuo
jant įprastiniais amerikoniškais 
apmatais, gal per 100,000 žo-^ 
džių. Bet ne savo “storumu” 
veikalas įeina į įžymybes. Taip 
Pulgio Andriušio “Penkių ber
žų kronika” iš rinkinėlio “Anoj 
pusėj ežero” savo lyriniu svo
riu pertemps ir vos pakeliamus 
dėl jų materialinio svorio kaiku- 
riuos mūsų meto romanus.

Nuo besikalančių ūsų iki 
besikalančios plikės

Juozas Grušas “Karjeristuo
se” apžvelgė ilgoką laikotarpį, 
vedžiodamas per jį savo veikė
jus ir, kaip mums atrodo, čia jis 
romano konstruktyviniu požiū
riu neįnešė mūsų romanistikon 
naujo elemento. Pas mus labai 
jau retai parašomas romanas, 
kurio laiko rėmuose nebūtų sū

rius tačiau nėjo įprastu kroniki-j 
niam romanui metodu. Jis pasi
tenkino per visą romaną tik ke
lių veikėjų gyvenimo kronika, 
neįvesdamas romanan kitų paša 
linių asmenų, nors tai, regis, bū
tų natūralus romano plitimas 
netik tiesia linija, bet ir užgrie
biant plačiau visuomenės sluoks 
nius. Keli antraeiliai persona
žai, kurie atsiranda siužeto bė
gyje, nevaidina reikšmingesnių 
rolių.

Satyrinis romanas

Romanas “Karjeristai” pas 
mus žinomas kaip satyrinis ro
manas. Tai tačiau yra tik dalis 
tiesos. Galbūt autorius net ga
lėtų pasijusti nesuprastas, jei 
jo pastangos įrodyti idealizmo 
primatą prieš menkystą vadina
mos satyra. Ir satyros elementų 
mes mažai matome jo veikale. 
Tik jeigu satyrai suteikti smer
kimo atspalvį, mes galėtume su
rasti veikale tipus, kuriems au
torius matomai nesimpatizuoja 
ir neišvengia jų atžvilgiu vos 
pastebimo šaržavimo.

“Karjeristai” yra mūsų bui
ties romanas, ir vienintelis jo 
nusikaltimas — jo iškiliai vaiz
duojamai buičiai jo pavadinimas. 
“Karjeristai” galbūt gana intri
guojančiai skambėjo tada, kada 
karjeristo vardas buvo siejamas 
su kažkokiomis lengvo opozici
nio raugo reveliacijomis Dabar 
mes matome, kad romanui reikė 
jo kito, skoningesnio vardo. Ir 
tai yra svarbu, nes pagal roma
no vardą visuomenė vertina ir 
kūrinio talpą. Maupasantas, sky 
ręs romaną bepardoninio karje
risto nuotykiams, pavadino švel 
niu vardu — mūsų mielas bi
čiulis.

Pavadinimas ir turinys .
Bet iš tikrųjų “Karjeristai” 

nėra romanas apie karjeristus. 
Čia slypi kažinkoks fatališkas 
pavadinimo ir turinio prasilen
kimas. Romano ašį sudaro idea
listo išgyvenimai, o supančiame

Jean Fouąuet mokyklos Nuėmimas nuo kryžiaus

I kas, Pontificia Universidad Be- 
livariana, Facultad de Filosofia 
y Letras, A v. Columbia 56-11, 
Medellin, Columbia, S. A.

• Lietuvos žemių aprašymą 
yra užsimojusi išleisti Tėvynės 

i Mylėtojų dr-ja. Tame veikale 
j bus atvaizduotos visos žymes
nės Lietuvos vietovės: miestai, 
miesteliai, didesni kaimai, eže
rai, upės, kalnai bei piliakalniai 

I su jų gražiomis ypatybėmis. Bus

atpasakota kiekvienos vietovės 
ryšiai su praeitimi ir užsilikę 
apie juos padavimai.

Leidėjai kviečia talkininkus 
aprašyti jiems žinomas Lietu
vos vietoves.

Tėvynės Mylėtojų draugijos 
pirmininkas yra

Mikas Vaidyla, 
sekr. Mari Kasparaitis 
1827 Linden Avenue 
Racine, VVisconsin

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

kišta keliolikos metų. Mūsų ro- jį gyvenime mes nematome to, 
manai, pagal išvežtą iš Lietu- kaa įprasta suprasti karjeros 
vos tremtin tradiciją, ištysta, vardu — kopimtt tarnybiniais 
per ilgoką laiką. Skaitytojas ma arba laipsnių laiptais. Tie kar
to veikėją nuo besikalančių ūsų jeristai romane prasigyvena iš 
iki besikalančios plikės. Kaip kitko. Ir svarbus jų pirmynei- 
sukišti romaną į trumpo laiko gos šutinis yra kyšys. Jeigu
rėmus, užburti skaitytoją, kad 
jis tik perskaitęs suprastų, kad

ignoruoti centrinį romano as
menį, kuris yra idealistas, roma-

įvykių ir psichinių išgyvenimų ną tektų pavadinti drastiškiau
gausumas čia sutilpo į kelių die-Į_  “Kyšininkai”.
nų tarpą, parodė F. Dostojevs
kis “Nusikaltime ir bausmėj”. į 

Galbūt realistiniam romanui
Centrinis herojus

neįmanoma atsiekti to, kas įma 
noma psichologiniam romanui.

Bet mes sustojame ties cent
riniu asmeniu — Viktoru Dau
mantu. Jis traukia prie savęs

bet mums atrodo, kad romano1 autoriaus simpatijas. Tačiau 
plėtimas laiko atžvilgiu į kelio- Daumantas išėjo gyvenimiškas.
likos metų laikotarpį artina ro
maną prie kronikos tipo; o taip 
pat lemtinga ir ta aplinkybė, 
kad suglausto laiko romanas ar
tėja prie draminės įtampos vei
kalo, kas nevisad pajėgiama at
likti, nes mauti įvykius ant chro 
nologinio virbalo daug lengviau, 
kaip sėti įvykius j dinamišką 
ratą, kuris skrietų aplink ašį 
trumpame laiko tarpe.

Pasiėmęs savo romanui pla-

ir tai didelis autoriaus laimė
jimas duoti gyvenimišką teigia
mą asmenybę. Grušas išvengė 
to susaldinimo, kurio neišven
gė A. Venclova savo “Drau
gystėje”, išvedęs tokį herojų, 
kurio kiekviename atodūsyje už 
uodžiamas idealistinis sachari
nas.

Tai tokios trumputės pasta
bos “Karjeristų” pasirodymo 
proga mūsų tarpe.

Žvilgsnis į ano meto Kauną

Bet įdomūs yra kiti faktai, 
kurie “Karjeristus” sutinka mū
sų tarpe. Iš dvidešimties metų 
laiko perspektyvos mes žvelgia
me į ano meto Kauną, į jo visuo 
menę, ir į piliečio bei valdininko 
egzistenciją po savo laisvės pa
dange.

Kadangi romane liečiami val
dininkai, tuojau konstatuojame, 
kaip menkas buvo valdininko 
asmuo prieš visagalį viršininką. 
Tokios garantijos jo būčiai pa
tikrinti, kaip Administracinis 
teismas, nesulaukta per visą ne 
priklausomybės laikotarpį.

Ir “karjeros” darymas buvo 
“savos nuomonės neturėjimas, 
arba nesąžiningas pataikavimas 
viršininko įnoriams”.

Taip į dabar suklestėjusį ka
rą su generolais dėl Karo mo
kyklos ir ateitininkų drąsiai ga
lėtų įsimaišyti ir ponas Nikols- 
kis iš 1935 metų veikalo (“Kar
jeristai”, I tomas, 67 pusi.) Ni- 
kolskis, departamento direkto
rius, ragindamas Daumantą į 
partiją (autorius jos nemini dėl 
žinomų 1935 metų motyvų), sa
ko:

“Tamsta buvai opozicionierius 
ir tuo pačiu Lietuvos priešas.,.”

Daumantas buvo opozicionie
rius direktoriaus partijai, tai 
aišku iš viso romano, bet kad 
jis būtų Lietuvos priešas, tai 

[aišku tik jo nenuolankiam di
rektoriui Nikolskiui. Tai Grušo 
įrašyta 1935 metų buities smulk 
menėlė. Švelniai tariant, vadin
kime ją tik literatūriniu faktu. 

Duoklė cenzūrai

Ir vėl iš laiko perspektyvos 
atrodo komiškai, kad autorius 
žaidžia tik bendrinėmis sąvoko
mis. Partijų vardu jis nemini, 
nors čia pat bėga labai ryškūs 
realūs daviniai. Tai duoklė ka
ro cenzūrai — numaldymas rau 
donojo pieštuko. Kaip atrodo 
mums tai keista dabar!

Tarnautojas kažinką paplepė
jo savo pažįstamų tarpe ir su
laukė rašto, kuriame pažymėta, 
kad “atleidžiamas iš tarnybos 
dėl priešvalstybinės veiklos”. 
Ak, tas vargšas idealistas Dau
mantas, kovojęs dėl Nepriklau
somybės. Kaip keista tai matyti

čia. Amerikoje, kur garsūs penk 
ti amendmentai visdėlto teikia 
maksimumą teisių individui prieš 
kolektyvą, prisimenant, kad tas 
literatūrinis kūdikis Daumantas 
nebuvo valstybės priešas, bet 
jos kūrėjas. ,
Pietizmas Lietuvai ir Kaunui

Laureatas P. Jurkus savo kai 
boj pareiškė, kad
negali būti blogų žmonių”, eo 
ipso: pink colour glasses (tai 
man lietuviškas posakis!). Su 
savo senais “Karjeristais” Gru
šas eina kovoti kaip prieš P. Jur 
kų, taip ir prieš panelę Pūke- 
levičiūtę.

“Astuoni lapai” pražydėjo vi
sų pirma besąlyginės meilės al
savime mūsų senam Kaunui. Pa- Valstybiniame universitete, ren- 
vasario lyrika visad gerą, kada [ gia studiją lietuvių kalba apie 
nuo kalno žiūrima į miestą, bet i Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos 
tame mieste reikia gyventi ir Raganą. Jis maloniai dėkoja vi-

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune up) 

motorai, stabdžiai, transmisijos Ir Lt Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui-

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-58 ........................ $8-25Mnrcery 49-51 ................. $8.95
Chev. Ali 1937-53 ......... 8.25Olds, fl cji. 41-50 ......... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95Plymonth 42-50 .............. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiac 37-54 .................. 8.95
Dodge 0, 42-50 ........ 9.95Roick 37-52 ................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu au duslintuvu

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Siunčiame pinigus J 

LIETUVA 

ir visas kitas šalis.

Turime tiesioginį ryšį te
legramų ar oro paštu.

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

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

AMALGAMATED TRUST 
& SAVINGS BANK 

III So. Dearborn Street

Chicago, Illinois
S'

bėdos atrodys tik savo šeimos 
erzeliu, gal nostalgija tam nu
gyventam praeity Kaunui bus 
tokia pati, kaip ir.mumyse.

Juk jo idealistą Daumantą 
koneveikė ir Lietuvos priešu, ir 
priešvalstybiniu gaivalu, o jis 
tebuvo tik lietuvis su savanorių 
krauju.

“Karjeristus” verta dabar 
Lietuvoj ir perskaityti. o nenuleisti to vei

kalo pasirodymo tylomis. (Nidos 
Knygų klubo leidinys nr. 14-15)

Kultūrinė kronika
• ftun. dr. Paulius Ragažins- 

kas, profesoriaująs Kolumbijoje, 
Medelline, katal. universitete ir

dargi kovoti dėl būvio. Užmirš
tant tai. jau pasigirdo ir atsilie
pimų, kad pakanka to barimo 
tam miestui, tam Kaunui, kad

siems, kurie atsiliepė į jo pra-Į 
šymą ir atsiuntė žinių bei spau-' 
dinių apie mūsų rašytoją ir to
liau prašo ir laukia panašios

esą reikia atkurti Kauno pietiz- medžiagos prisiunčiant. Asme- 
mą. nys, turintieji žinių, atsiminimų,

Nostalgijos poveikyje “Astuo
ni lapai” taip gausūs nuostabiais 
smulkmenų išjieškojimais Kau
no floroj. Tas veikalas rašytas1 
už tėvynės sienų ir dvylika me
tų nestovėjus ant Kauno grin
dinio.

Kada nebuvo to švelninančio 
tolius nostalgijos svaigulio, ta
da rašyta apie Kauną grubiau; 
parašyta net persūdriai pate
pant juodu dažu. Bet atrodo, 
kad tiesa nestovi čia vidury, o 
arčiau Grušo.

Mes nežinome apie kokius 
“Karjeristus” gali dabar rašy
ti Grušas okupuotoje Lietuvo
je. Neseniai švystelėjo žinutė, 
kad rodosi su nauju kūriniu. Ra 
šytojas galbūt gavo antrąją 
“Karjeristų” laidą, išleistą už
sieny Nidos rūpesčiu. Mes neži
nome, kokie jausmai kilstels ja 
me, paėmus rankon tą užsieninę 
jo veikalo laidą. Gal anos nelais
vės atrodys laisvėmis, gal anos

spaudinių apie Pečkauskaitės gy 
venimą ar kūrybą, prašomi siųs 
ti: Rev. prof. Paulius Ragažins-

STEIN’AS turi metini išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.8(T, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

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

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

18 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 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

.“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Sbantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Ualsted St., 11^ bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak.
lel. MOnroe 6-8152

i

April Shoįvers of

GIFTS FOR SAVERS!

DOVANAI
NUO $100. iki $200č. 

INDF.UV y

<7

GRAŽUS IR PRAKTIŠKAS . . .
Dešimties stipinų lietsargis, gražios 
išvaizdos ir įvairių spalvų. Tikro 
bambuko medžio rankena. Mūsų dė
kingumo dovana Jums atidarant są
skaitą su $100.00 ar daugiau, ar į- 
dedant į jau esamą sąskaitą tokią 
pat sumą.

Jums ... jūsų 
vestuvinėje nuotraukoje

be abejo!
Jūs . . . spindinti jūsų vestuvi
nėje suknelėje . . . akimirką ku
rią jūs norėsite turėti ... ir 
gėrėtis . . . nuotraukoje, kuri 
bus pagaminta su tokiu pat 
kruopštumu, kaip ir jūsų ves
tuvinė suknele. Dabar pasiskir
kite laiką.
V ICTOR STUDIO

Wedding Formai* A Gsndid 
Fotografą*

Vestuvines nuotraukas darome 
namie, bažnylčoje, vestuvėse 

Ir studijoj.
2517 West 69th Street 

Chicago 29. III.
Telef. RF.oublle 7-0040

DOVANAI
NUO $500.00 iki $1,000.00 

INDftUU

ŽAVUS JCSŲ VALGOMAJAME...
Puikus 4-ių dalių spindintis Bril- 
lium. Klasinio puikaus stiliaus lėk
štė sviestui, tara duonai ir pride
rinta druskinė ir pipirinė. Dova
na, kurią Jūs visuomet gėrėsitės. 
Jums dovanai tik atidarant są
skaitą nuo $500.00 iki $1,000.00 
indėliu arba įdedant tokią pat su
mą j jau turimą sąskaitą.

Graži gėlė, gražiame vazone, spe
cialus dovanų priedas tiems, kurie 
įneš $500.00 ar daugiau indelį lai
ke šios didžiulės pavasario taupy. 
mo šventės, neskaitant jau tos pui
kios Brillium. dovanos. “Flowers 
by Florence”, 5008 W. 14th St. pa
rūpino šias gėles.

Švelnios ir truputį nulinkusios Zuikio ausys 
tikrai sukels džiaugsmą mažiesiems Jūsų na
muose. Mūsų dovana kiekvienam vaikui, kuris 
atidarys sąskaitą su $5.00 indėliu arba idės 
tokią pat sumą j jau turimą sąskaitą.

for
, CHItDRfN'f 

SAVINOS of 
V $8.00 or moro

SPECIAI
BONUS
GIR

EREE

.hk to »ee f 5c aparkling -f-piecr jefrelry entemble — FREE for 
$5.000.00 taringi, nttc ocfoiint or atidėti to prment account. ■ .

3K ST. ANTHONY SAVINGS^g 
iria AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Court • Cicero 50, III.1447 S. 49th Court 

TO 3-8131 , Bl 2-1397 S. Ui
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Jaunimo nusikaltimai
JANINA NAVICKAITE, Cleveland, Ohio

.laimimo nusikaltimai yra vie 
na iš jautriųjų temų amerikie
čių spaudoje. Daug šituo klau
simu yra rašoma, daug kalba
ma, bet mažai veikiama. O susi
rūpinti reikėtų, ir greitai. Jeigu 
nebus imtasi griežtų priemonių 
šiai kylančiai negerovių bangai 
pristabdyti, pagal statistinius 
davinius, surinktus JAV Sena
to specialios komisijos, 1960 me 
tais šiame krašte daugiau kaip 
785,000 jaunuolių bus oficialiai 
paženklinti nusikaltėlio vardu 
ir apie 1,700,000 parodys rimtų 
tendencijų tokiais tapti.

Palyginus su 1940 metais tai 
vi a labai didelis šuolis. Tais me 
tais JAV per Jaunimo teismus 
perėjo 235,000 jaunuolių. Antro 
jo Pasaulinio karo metu šis skai 
čius beveik padvigubėjo — 400, 
000. Po karo nukrito ligi 300, 
000, bet nuo 1949 metų jis ne
sustojo kilęs.

Tiems, kurie žiūri gana skep
tiškai j statistinius duomenis, 
reikėtų atkreipti dėmesį į ne-

mų skaičius pralenkia daug var
gingesnes valstybes.

Nėra abejonės, kad griūvą 
miesto kvartalai, perpildyti ne
aiškios kilmės gaivalų, nėra ide
ali vieta išauginti dorą, Dievo 
ir žmonių įstatymų prisilaikan
čių šeimą. Todėl nenuostabu, 
kad tokios landynės yra viso
kių rūšių nusikaltimų perykla. 
Bet kaip išaiškinti tėvažudys
tę sūnaus, kuris užaugo visa- 
kuo pertekusioje aplinkoje, ar
ba vagystes dukters kuriai nie
ko namie netrūko?
šešėlis krinta ant visuomenės

Prel. Joseph E. Shieder, jau
nimo skyriaus direktorius prie 
National Catholic Welfare Con- 
ference, žmogus, kuris yra pa
šventęs visą savo gyvenimą dar
bui su jaunimu vienoje savo 
kalboje štai ką pasakęs: “La
bai dažnai mes girdime, kad 
šiandieninis jaunimas yra blo
giausias jaunimas mūsų istori
joje. Šitai, gerbiamieji, yra me
las! Nors aš puikiai žinau kokias

paneigiamą faktą, kad jaunimo proporcijas nusikaltimas yra 
nusikaltimai auga — ir auga įgavęs jaunimo tarpe, iš savo 
daug greičiau negu pats jauni
mas. Kas reiškia, kad kiekviene

retai sutinkama jaunimo vyres
niųjų priežiūroje. Galbūt nė vie 
name krašte nėra sutinkamas 
toks retas fenomenas kaip čia 
Amerikoje du absoliučiai skir 
tingi p šauliai: tėvų (old folks) 
ir jaunimo. Lyg jie visiškai ne- 
besurastų bendros kalbos, lyg 
jie visiškai vienas kito nepažin
tų.

Tas perankstyvas nepriklau
somybės bei laisvės jieškojimas 
iš junimo pusės ir tas perdide- 
lis savo gerbūviu susirūpinimas 
ir apatiškumas iš tėvų pusės, 
atrodo, yra vienas iš pleištų šei 
mos medyje. Tačiau kaltinant 
tėvus, neužtenkamai skiriančius 
dėmesio, meilės ir pasiaukojimo 
savo vaikams, o taip pat ir vai
kus, jieškančius šilumos ir su
pratimo vž savo šeimos ribų, 
mes patenkame tarytum į užbur 
tą ratą, kuriame jau nebegalima 
surasti kas yra šios tragedijos 
priežastis ir kas išdava. Bet 
prisiminę .prel. Schieder mestą 
kaltinimą senimui pažvelkime į 
tėvus. Kaip gi jie galėtų prisi
dėti prie šitos bauginančios nu
sikaltimų problemos sprendimo.

Devyni keliai j pražūtį
Denver teisėjas Gilliam išlei

do brošiūrą, pavadintą “Kąip 
padaromi nusikaltėliai” ir iš
platino jas to miesto tėvų tar
pe. Štai santrauka taisyklių, ku 
rių tėvams prisilaikant, vaikai 
anksčiau ar vėliau pasidarys 
nusikaltėliais:

1. Neduok savo vaikui religi
nio ir dvasinio išsilavinimo.

2. Negerbk moterystės, įsta
tymų, valdžios. Niekink teismus, 
policiją, moteris, mokyklas, re
ligiją.

3. Vadink discipliną atgyven
tu ir pasenusiu dalyku ir ne

Jadv. Paukštienė ('lii<-ac

ina nušviesti trumpame straips- i inės įstaigos 
nyje. Čia buvo paviršutiniškai gingame pust

įkurdintos išlai
de \Vasliingtone. I

piliestas tik vienas jos aspek-; Per šimtmetį N. E. A. išaugo,i 
tas. Tokie klausimai kaip tele-1 išsiplėtė ir turi lemiamą vaid-i 
vizija, pigūs juokų laikraštėliai „lenį Amerikos švietimo srityje; 
(comic books). kinas, mokyk-] ,r mokyklų sistemos sukūrime.
la yra tik keli pavyzdžiai te
mų, kuriomis mūsų visuomenė 
turėtų gyvai domėtis, nes su 
kiekviena diena mūsų priaug ui
tis jaunimas vis labiau įsilieja 
į amerikietiško gyvenimo kati
lą — labai tiksliai pavadintą ( Dewev „ dirbdimas mokykis 

k ...... *r v*s I Pagal šiuos principus negalima

Šios organizacijos nariai laiko
si garsiojo pedagogo Pestaloz- 
zi principo: — mokykis iš pa-j 
ties daikto lygiai taip pat kaip' 
ir iš knygos, ir Amerikos ino-j

Pasinaudokit paskutinėm 
IŠPARDAVIMO

DIENOM
Ihibiir nupiginti vlni: Hl-fl fono- 

K'.ilui • TcIvvizijuH • V&Htntuvnl- 
Vėdiulmui AM/KM radijo aparatai
• Ynki&ki trumpų bangų rad. apar.
• (kalbėjimo aparatai • Dulkitudurb-

. . . liai • Ka&onion rnitftinčlėn • [vairūs
kyklų sistematizatoriaus John elektriniai namų apyvokos reikme

nys • Antenos ir klt.

"melting pot” vardu 
dažniau yra išstatomas 
liems pavojams.

dide-

ko draugams, nes jie tik prida
rys netvarkos. Nesirūpink kur 
jis praleidžia laisvą laiką.

6. Nesusidraugauk su savo 
vaiku perdaug, nes paskui sun
ku bus juo nusikratyti.

7. Niek td nepagirk savo vai-

vaikų prievarta versti mokytis, 
jie turi patys pribfęsti prie tuo- 

, komo jo dalyko ir patys pradėti ____
Pedagoginiai įvairumai ,nokvtis- Jei ,io niekas neintere- (Tsale

® 1 į suos. vadinas, jie ir netinkami
109 melu mokytoju organi-l mokslui. tad reikia jiems rasti i Ka’- '«>* a. sumenąs 

zaeijai. 1858 metais Cincinnati kitą sritį. Pirmumas teikiamas1

lUJTtZLCvision

mieste susirinko .daugiau kaip 
200 mokytojų iš įvairių Ameri-

fiziniam auklėjimui.
Po antrojo Pasaulinio karo

»S2I S. llalsted — CLiffside I-5HH5 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais 9—9

NMC «
kos kraštų ir įsteigė National į šio tipo mokyklų programas 
Edueation Association. šiuo me | įvesta vadinamas “life adjust- 
tu j ii priklauso 54' , visų A-įment”. Vaikai mokomi daugiau

ko, nes jis paskui gali persis-’ "g“10? m°kyl,oj? t™"*“ “P.vvoko». - -ta ... ........... ...
. « -i i i ud.rbuotojŲ ir tini <irt.i <00,000, zvmo remonto srrinflimo i i a. . .tengti tau pataikaudamas. nari sailln<ynu ppnf,,, U1I. T. g.rin(limo”d‘^ū-perkraustymus bei pervežimus

8. Niekad neparodyk jam sa- ,
vn prisirišimo ir niekad, o nie-'s'sysune, lotynų, . Tel B|sllop 7.7075

M O V I N G
BENIULIS atlieka įvairius

riais metais vis didesnis jauni
mo nuošimtis tampa nusikaltė
liais.

Priežasčių bejieškant
Nesigilinant į įvairias nusi

kaltimų rūšis, kurios apima pla
čią skalę nuo vandalizmo ligi 
šaltakraujiškų žmogžudysčių, 
pažvelkime į kaikurias priežas
tis kurios atveda jaunuolius prie 
tos ribos.

Daugumas mūsų yra įpratę 
galvoti, kad nusikaltimai auga 
“požemyje”, kad jie yra tamp
riai surišti su nepriteklium, skur 
du. stoka normalių gyvenimo 
sąlygų. Nors materialinis ger
būvis turėtų būti vienu iš sva
riųjų stabdžių nusikaltimų veži
me, deja, faktai rodo, kad jis 
toli gražu nėra toks esminis, 
kaip kad mes norėtume jį ma
tyti. Iliustracijai galima būtų 
panaudoti tas pačias JAV, ku
riose materialinis gyvenimo stan 
dartas yra pats augščiausias 
pasaulyje, bet kurių nusikalti-

ilgų metų praktikos jaunimo
auklėjime aš priėjau išvados. ., , .. ...... , 1 praktikuok los. Kivireijintis sukad šiandieninis jaunimas, at-
sižvelgiant į aplinką, kurioje jis

y vena ir kokioms pagundoms 
ir bandymams jis yra išstaty
tas, yra puikiausias produktas, 
kurį šitas kraštas yra bent ka
da davęs... Jeigu mūsų jaunuo
liai yra nedori ir neteisingi, tai 
’mes suaugusieji juos tokiais pa
darėme”.

šeimos vaidmuo
Visos rimtos studijos, praves

tos šitų klausimu, nukreipti kal
tinamąjį pirštą pirmiausia į šei-1 
mą. tą patį pirmąjį ir dėlto svar-1 
blausią formuotoją jaunos as
menybės. Bet ar užtenkamai y- 
ra skiri ima dėmesio šiai pagrin
dinei institucijai? Mūsų amžių-j 
je, ir ypač čia Amerikoje, idea
lu yra pastatyta jauna, gražii 
moteris, bet ne kukli motina; 
šeimos vaidmuo yra sumažintas 
ir lyg nustumtas į šešėlį. Iš tie
sų, kaip, palyginus, mažai yra 
rašoma jaunos mergaitės ar jau 
nuolio santykių draugijoj, kaip

žmona vaikui girdint, žiūrėk, 
kad jis žinotų, kuris iš jųdvie
jų yra stipresnis.

4. Nekreipk dėmesio į vaiko 
planus ir malonumus, nes jie 
gali tau atimti perdaug bran
gaus laiko.

5. Neatidaryk svo namų vai-

kad nepasakyk, kaip labai tu 
jį myli. Jis gali pagalvoti, kad 
tai labai “nevyriška”.

9. Visuomet būk blogu pa
vyzdžiu. Tu juk esi suaugęs ir 
gali daryti kas tau patinka.

Pagunda ima tą skaičių pra
tęsti ligi dešimties. Tikiuosi, kad 
skaitytojas man atleis.

10. Neskaityk rimtos litera
tūros jaunimo auklėjimo klau
simais. Nejieškok patarimo pas- 
gydytojus, psichologus, moky
tojus. Žinojimas žmogų apsun
kina ir1 padaro daugiau atsakin
gu.

Tik lašelis .jfir<>je
Jaunimo nusikaltimo proble

ma yra perdaug komplikuo
ta ir perpinti, kad ją būtų gali-

niekad o nie '—” tarnautojų, 31 įvairių sikinių dalykų, sakysime, lotynų 
sričių departamentas. Visos cent (Nukelia į 7 pusi.)

J. ANDRULIS, MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ ATSTOVAI CHICAGOJE YRA:

STANLEY

METRICK

1804 West 47th St.

Telef YArds 7-8393 

CHIGAGO 9, ILL.

JOHN

SHURNA

5418 S. Alba.ny Avė.

Telef. GRovehilI 6-7783 

CHICAGO 29, ILL.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2017 \V. «7tb l’l., Chicago,

III. VVAIbrook 5-8063

£
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 

NAUJA CENTRINI 
APŠILDYMA — GAZO 

AR ALYVOS.
Mūsų kainos žemiausios; mūsų 

instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
į mus pilnatį! centrinio apšildyme 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “slieėt metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOwnha.ll 3-667(1 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-820?

S E L F 
SERVICE

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
$49.50 

Ir augščian

REIKALAUKITE VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ, 
KURIE YRA VISŲ MĖGSTAMI NETIK GAVĖNIOS METU, BET IR ŠVENČIŲ LAIKOTARPIU.

J. Andrulis, Michigan Farm Cheese Fountain, Michigan

APRIL-BAL. 11, 12, 13 <1. d.

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.SP. Fifth $4.89 

IIENNESSY THREE STAR COGNAC Fifth $CJ.O9

DELTOLR RESERVE, 
IMPORTED COGNAC Fifth $3-49

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
EKI.IM A. HAIOOMK, NEMIK BKKTVIJS, Hav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3*4711

Krautuv* atidaryta sekmadlenlaiR nuo II Iki 4:110.

! ■ A11 ’Ji ■ k U
J. 0. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Tclcvizijo*, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvaiKMAFA WINE
OLD TAYLOR, BONDED 

(Droaiiter nuly,

Fifth $. 139

Fifth $ | .69

Fifth $439

44

IMPORTEI) CANAIIIAN WHISKKY Eifth $3.98

IMPORTEI) MQUEl!RS
Pineapple, Raspberry, ( itea«», Aprienl, Fifth $2.89

WI!RZBITRGEK IMPORTEI) IIEER 
Ganė <>f 24 bottleM Case $7.50

KRON-BRANNVIN OR ANDERSON, 
IMPORTED AQUAVIT Fifth $3-9fi

AS
KALBA VILNIUSO

Kailini I ya|. :t» mln. poli U-l. Ateikite pa.siklaiisytl.

2512 W. 47t,h 8t. Tel. FRontier 6-1998
ATIPARA III HKKM nuo II vai liirl 3 vai

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2146 Se. Hoyne 4»e„ . Telef. Vlrginla 7-7097

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N A II J A S
19 5 7

CHRYSLER

N A IT .1 A S
19 5 7 

PLYMOUTH

Daugybė garantuotų visų iš^lirliysčių vartotų automobilių už laimi atpigintai kalnaa

3?*-T C. .

CHRYSUR j B*1™**? | PVYMOet, | >
CHriSUR.

-a Pij

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4
4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515
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KULTŪROS TEMOMIS žis ir kt. Be idealistinio išauk
lėjimo tokie ir panašūs moty- 

} vai neveikia.
L. ILAMBKICNAS. .Bri nhvoo<l, Md. Į

Jo betgi mums, atrodo, kaip
3. Kuria sąlyga jaunesnioji I‘ai s svarbiausias‘čia betgi da tiktai trūksta, ir ne tiktai šei- 
karla nenutrauks ryšiu su lykas yra turbūt valia. Kaip mose, bet ir organizaeijų veik-

lietuvybe? jų pakreipti norima, mūsų atve-' loj bei jų spaudoj. Pavarčiau
Apie tai dr. J. Girnius kaip ju lietuvybės kryptimi? Tauti-|pvz. praeitų metų Ateities ir 

tiktai daugiausia ir kalbėjo Kul- t inius jausmus, kaip minėta, ug-| Laiškų Lietuviams komplektus 
tūros kongrese Chicagojc. Iš do lietuviška aplinka — meni-1 ir neradau juose nė vieno beveik 
esmės t'1 i yra pedagoginė pro- niai parengimai ir kita. Proto
blema. Prelegentas pabrėžė, kad darb>s yra tiesos pažinimas. Su 
sava tautybė išlaikoma ne ki- pažindinti jaunimą su tėvų tau- 
taip, kaip per savąją kultūrą, ta, jos praeitimi, dabartimi bei 
Gi savos kultūros, o tuo pačiu jos kultūra nėra irgi labai sun- 
ir tautybės meilės negalima jau ku. Bet pats pažinimas dar ne
ncai kartai įkalti, reikia jon palenkia vilios norima krypti-
įugdyti. Kadangi ugdymas nėra 
vienapusis veiksmas (iš auklė
tojo pusės), bet suponuoja ir 
ugdomojo pastangas, tai tikslu 
kalbėti ne vien apie įugdyma. 
bet ir apie įaugimą, t. y. ne tik 
apie sąmoninga išorini veikimą,

•e nesąmoningą vyksmą. Ne 
sąmoningos ugdomosios reikš-

straipsnio idealizmo klausimu., 
Teisingai, atrodo, dr. Vygantas 
studentų at-kų stovykloj praei
tą vasarą pastebėjo, kad Atei
tis daro labai gerą įspūdį este
tiniu atžvilgiu, bet ji nėra tokia 
turinio atžvilgiu. Juk idealistinio 
vengrų jaunimo sukilimas buvo 
kaip tik gera proga pakalbėti 
apie idealizmą. Laiškuose Lietu
viams yra net specialus skyrius 
Jaunimo paslaptys, kuriame daž 
niausiai kalbama apie meilę... 
Argi jaunimui jau niekas kita 
nebeįdomu? O jei jau ir būtų

mės turi gyvenamoji aplinka, ku line pareiga yra labiau vertinti 
rios įtakoje (Įgyjama tam tikiu ir laikyti savą lietuvišką, o ne

rni. Sakoma, kad valios objektas 
yra gėris. Taip. Bet konkrečių 
gėrio objektų yra daug. Kodėl 
žmogus palinksta į vieną objek
tą labiau nei į kitą ? Kas nulemia 
pasirinkimą? Ar galima rasti 
objektyvių argumentų, kuriais 
galėtume įrodyti, kad čia gimu
sio ir užaugusio lietuvio mora- nebeįdomu, tai jaunimo auklė

tojų pareiga yra sudominti.

polinkių bei pomėgių. Nesąmo
ningai įaugti į lietuvišką kultū
rą reiškia lietuviškoje aplinko
je įsigyti pomėgių lietuviškai 
kultūrai. Tačiau toks polinkių 
bei pomėgių įsigijimas remiasi 
daugiau jausmais. Nors toks 
įprotinis, jausmais besiremiąs 
savon kultūron įaugimas yra 
gana svarbus reikalas, visdėlto 
jo vieno nepakanka.

Toks įaugimas būtų netvirtas, 
nes jeigu galima j ką nors įpras 
ti, tai galima ir atprasti, ypač 
aplinkai pasikeitus. Tokio nesą
moningo savon kultūron įaugi
mo gali užtekti savam krašte 
tarp savų žmonių, kur išsijung
ti iš savos kultūros ir įsijungti

Galėčiau pvz. pasiūlyti padis-’ 
kutuoti su jaunimu kad ir šias| 
temas: idealizmas ir materializ-' 
mas (kurios yra šių dienų domi-

arnerikietišką kultūrą? Man at
rodo, k d tokių objektyvių ar
gumentų nėra. Todėl ir į čia gi
musio jaunuolio klausimą: ko
dėl turiu likti lietuviu? negali
mo duoti objektyvaus atsaky- »’au buvo kitaip tuo atžvilgiu?

FOTO APARATAS RADIOAKTYVIOMS MEDŽIAGOMS
** ■ ••• *

mo.
Tokio jaunuolio apsisprendi

mą teras ne objektyvinės ver
tybės, bet subjektyvus jų pa
sirinkimas. Gi subjektyviam pa
sirinkimui pakreipti norima kry 
ptiminėra kitos priemonės, kaip 
atitinkamas auklėjimas, ir bū
tent auklėjimas idealistinėj dva
sioj. Idealistiniu auklėjimu pap 
rastai vadiname tokį auklėjimą, 
kinis dvasines vertybes stato 
augščiau už medžiagines gėry-

J svetimąją beveik neįmanoma, bes. Tuo atžvilgiu kiekvienas
Tačiau tokio nesąmoningo jau 
ginto nepakanka emigracijoj, gy 
venant svetimoje aplinkoje. Ka‘d 
lietuvis nedingtų savajai tautai, 
jis turi pamėgti savąją kultū-

krikščioniškas auklėjimas yra 
idealistinis auklėjimas. Bet mū
sų bendruomenei ir tokio, saky
čiau, normalaus idealistinio auk

(Jeneral Electric bendrovės technikai kilnoja savo išrastą aparatą, 
nuojančios nuotaikos?). Ar se- kuriuo galima imti nuotraukas požemy rezervaruose, skirtuose iš

metimui radioaktyvios atliekamos medžiagos. Aparatas yra įtaisytas 
prie plieninio stiebo, Vidury yra diskas, kuris apsaugo nuo atominių 
.spindulių tuo metu, kai imamos nuotraukos.Ar Amerikoje sumaterialėjimo 

yra daugiau negu Europoje ir 
kitur? Kas didesni idealistai — 
senesnioji karta ar jaunimas? 
Ar tiesa, kad mūsų (lietuvių) 
senesnioji karta daugiau verti
na dvasines vertybes, o jauni
mas medžiagines gėrybes, kaip 
teigia A. Baltinis (Aidai, 1956 
m. Nr. 10) ? Tokios vienos temos 
užtektų ir visai studijų savai
tei. Jaunimo spaudoj nemažai 
turėtų rasti vietos idealistinio 
gyveninio pavyzdžiai — hero
jai. Jų yra daug tiek mūsų, tiek 
kitų tautų istorijoj, tik reikia 
juos gražiai pristatyti.

Iš to, kas pasakyta, aiškėja 
ir abiejų ugdomųjų veiksnių — 
aplinkos ir auklėtojų — svarba. 
Aplinka vadiname tėvų namus,

Kaip dabar atrodo lietuvybės neturi nė progos parodyti, kaip 
frontas jaunimo sektoriuje? Tu jie vertina ar nevertina medžia- 
rint galvoj mūsų studentiją, rei- ginius dalykus.

kad visuomeninėj veikloj reiš
kiasi gana gyvai, rodo, kad mū
sų studentija taip greit jau ne
siveržia į medžiagines gėrybes. 
Tikslesnio abiejų kartų palygi
nimo tuo atžvilgiu rezultatai iš
eitų greičiau vyresnės kartos ne 
naudai.

Todėl kalbant apie pavojus 
mūsų jaunimui, tenka kalbėti 
ne apie sumaterialėjimą, “me
džiaginių vertybių primato tei
gimą”, bet apie nutautimo pa
vojus. O tai yra visai skirtingi 
dalykai. Jaunas žmogus gali 
nutausti ir nebūdamas materia
listas. Jis gali vertybes iškeisti 
ne į gėrybes, bet į kitas verty
bes. Konkrečiai kalbant, jis ga
li save laikyti ne lietuviu, o lietu 
vių kilmės amerikiečiu, tad ki
tos tautybės, negu jo tėvai. O 
tai įvyksta, kai jaunas žmogus 
užauga nelietuviškoj aplinkoj ir 
įauga ne į lietuvišką, bet į ame- 
rikietinę kultūrą, nes tautybė, 
kaip teigia dr. Girnius, yra dau
giau kultūros nei prigimties da
lykas.

Toks nutautimo pavojus jau 
pradeda grėsti jauniausiajai kar
tai, pradedant galbūt dalimi pa
čių jaunųjų studentų ir einant 
žemiau. Bet dėl to kas gi dau
giausia kaltas, jei ne ta vyrės-i 
nioji karta — tėvai, kurie taip1

yra susirūpinę medžiaginiais da 
lykais, kad net savo vaikų tau
tiniu uklėjiniu bei švietimu ne
turi laiko pasirūpinti. Dr. Gir
nius teisingai savo paskaitoje 
pabrėžė, kad svarbiausias vis
dėlto mūsų sąlygomis auklėji- 
masis veiksnys yra tėvai. "Pa
grindinė atsakomybė, rašo J. 
G., galutinėje sąskaitoje lieka 
tėvų rankose. Kokie kieno vai
kai išaugs, jie liudys, kiek jų 
tėvams rūpėjo lietuvybė”.

Tai patvirtina ir kasdieniniai 
faktai. Yra Amerikoj gimusių 
ir užaugusių lietuvių, puikiai 
lietuviškai kalbančių ir lietuvy
bę branginančių, kurie patvir
tina, kad lietuviško auklėjimo 
pagrindus jie gavo iš tėvų. Yra 
ir priešingų pavyzdžių. Yra nau
jų ateivių, kurių vaikai jau sun
kiai bekalba ar ir visai nekal
ba lietuviškai. O tai todėl, kad 
tėvai arba sąmoningai nenori 
mokyti vaikų lietuviškai, arba 
“neturi laiko”.

Blogus tėvus tuo atžvilgiu ga
lima suskirstyti į tris grupes. 
Pirmai grupei priklauso sąmo
ningi lietuvybės žudikai. Tai tie 
tėvai, kurie sąmoningai lietu
viškai namie su vaikais nekalba. 
Sunku pasakyti, kiek tokių yra, 
bet jų yra. Antra grupė — ap-

(Nukeita į 6 psl.)

kia pasakyti, kad padėtis dar 
nėra bloga. Negalėčiau sutikti 
su A. Baltinio nuomone, pareikš 
ta minėtame Aidų numery, kad 
mūsų jaunimas materialėjąs, 
kad jis labiau vertinąs medžia
ginius dalykus, nei vyresnioji 
Lietuvoj užaugusi karta. Toks 
sumaterialėjimo priekaištas jam 
nepritaikomas jau vien todėl, 
kad studentija yra dar nesava
rankiškai gyveną žmonės, tad

Iš kitos pusės, faktas, kad 
mūsų studijuojančio jaunimo 
nuošimtis yra gana didelis, di
desnis nei amerikiečių, kad dau
gumas jų priklauso studenti
nėms lietuvių organizacijoms,

Įėjimo nepakanka, nes toks auk 
j rą ir sąmoningai, t. y. jis turi lėjim s gali duoti tik gerą žmo- 

pažinti ir jos vertingumą pro- gų> gcrą pilietį. Mums gi reikia
tu ir suprasti, kodėl lietuviui ne tik gero, bet ir mokančio au- jaunimo organizacijas, stovyk 
branginti lietuviškąją kultūrą ' kotis idealui žmogaus. Todėl i las. o sąmoningais auklėjamai 

(l yra kilni moralinė pareiga. Žo- mums. reikia sustiprinto idealis- siais veiksniais — tėvus, moky- 3 kambariams visiškai nauji bal
džių. /ugdymas bei įsiugdymas t „iio auklėjimo, tokios idealizmo tojus, kunigus, auklėjamųjų or ^.Jskaįtpma galiono
lietuviškon kultūron via gana mokyklos, iš kurios išeina he- ganizacijų vadovus. Geriausių' fjonPd” krosnis ir’Saldvtuvas.

rsie -sn
MILŽINIŠKAS

IŠPARDAVIMAS

sudėtingas procesas, apimąs vi- rojai — savanoriai kovotojai 
sas žmogaus dvasines galias —! rj<.] kitų tautų laisvės, socialiniai 
jausmus, protą ir valią, visą jo kovotojai dėl skriaudžiamųjų 
dvasinę būtybę. į teisių, religiniai kovotojai —

.. Tokį sąmoningai savąją klliJ įr pan. Tik idealis-

gamzacijų vadovus. Geriausių tioned” gazo krosnis ir šaldytuvas 
rezultatų susilaukiama, kai abu Lengvom išsimokėjimo sąlygom, 
šie veiksniai sutartinai veikia, Le.joy Furnihlre Mari
kai ir aplinka, ir auklėtojai ska- 5902 Šri. Halsted Street 
tina bei ugdo idealistinius nusi- Kasdien iki 6 v. Sekmad. 11 iki 5 v. 
teikimus.

turą pažįstantį ir vertinantį žmo 
gų vadiname tautiškai susipra
tusiu žmogum, nes tautinis šu

tinėse nuotaikose išaugęs jau
nas žmogus galės suprasti, k t 
dėl jis turi mylėti tėvų protė-

sipratimas yra ne kas kita,?^ tautą; . dėl jos gyventi ir
kaip, anot Antano Sužiedėlio,! aukotis- Mot<vai čia Sal‘ butl 

įvairūs — mažos tautos skriau
dos ir kančios, jos herojiškos 
kovos, jos tautinis originalu-

sviesus proto pažinimas, supra 
timas tėvynės kaip etinės ver
tybės, kaip moralinės pareigos, 
ir tvirtas valios palinkimas, nu
sistatymas šią pareigą vykdyti” 
(žr. jo str. Protas, jausmai ir 
Lietuva, Ateitis Nr. 4, 1956). 
Vadinas, tautybė, jos meilė nė
ra tik jausmo ar naudos reika
las, kaip kaikas teigia, nes ir 
apskritai kiekviena meilė nėra 
tik jausmo dalykas. Tikra mei
lė apima visa — ir jausminį su
sižavėjimą, ir protinio mylimo
jo objekto vertingumo pažinimą 
ir valios palinkimą jo siekti.

mas, jos kultūra bei meno gro-

Vestuviu nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24C'

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS?4

Jei ne, tai pradėkite
TAUPYTI
ŠIANDIEN!

V

iki

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalal), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h SI. RE. 1-1041

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS YMUlI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS UTWINAS, PnM.
3039 So. Raisteli St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadieniais iki'8 vai. vakaro

Dabar jūs galite pirkti BABUŠK.A BRAND FARM STYLE 
CHEESE-SURĮ čia pat Chicagoje. Pagamintas senovišku budū 
“taip, kaip bobutė kad gamindavo.” Gaunamas jūsų apylinkes 
krautuvėje arba reikalaukite, kad jo parūpintų tuojau pat.
C. E. ZUERCHER & CO., 313 N. Carpenter Street

Chieago 7, III. MOnroe 6-6692

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
norit* užsitikrinti nuo ngnles namas, baldus, automobiline 

•r šiaip ką apdrausti, reikalaukit* agento, arba brokerio, kad 
jin parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją Nelaimei Ifctt 
kus neturėsit* jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų.
AMKR1I AN AUTOMOBILI; INSI' R A N( K ROM P A NY 
AMERICAN HONPING COMI’ANY

AMERICAN INDEMNITY COMI’ANY 
wibi:que kire & marine insjuancr cumpani 
rlREMAN’H FUNI» INSURANCE COMI’ANY
FIREMAN'H INDEMNITY COMI’ANY 

INOVRTRIAI, INSURANCE COMI’ANY
MAHHACIIUHETTS KIRE * MAIIINL INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL KIRE INSURANCE COMPANY
PEARL ASSCRANCE COMI’ANY 

RICLIANCE INSURANCE COMI’ANY
ITNIVEKSAL INSURANCE COMPANY

WFHTERN FIRE INSURANCE COMPANY
WEHTERN UAHUALTY & SU KIŠT Y COMPANY

‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of lJnderwrltcm

O’MAIIEV and MtKAY. Ine.
222 W. Adams St.

Telefonas CE litrai 6-5‘ZOB
Room 800

nyu
Pridėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

Atliekame didelius ir itlžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 Wesl Ilsi Str. (Kampas Talman Avė.)
Telel. PRosped 8-9842. Namų tel. Wfllbtook 5-5934

iintiillllliillllhllllhiilll!lliilllllillllllii

FEDXRAL
end Loan Association

2£Ū2 W. Cermak Road 
Chicago 8, ILL. 

VIrginia 7-7747

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

Chartered and Supervised by the U.S. Government

Aukštesnius dividendus mokėsime nuo 1967 m. 
sausio mėli. 1 dienos. »

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 
'savo banko knygutę, z

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pa 
siųsti įkišIii. Mes apmokėsime |>ašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS,
' Prezidentas

JSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. 
vakaro Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 va), vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9-tos vai. ryto ’ki 1 valandos po pietų. 
Trečiadieniais visai neatidaroma __

C R A N E SAVINGS '7ss”’A>
ZliAft WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

R. R. Ptetkieeicz, prez.; E K. Pletkiew1ci., sek r. Ir advokatas
Mokame airkM.un dividendam. Keidlamv' čekius. Parduodame Ir perkame 

valMybės bomm. Tnupytojnnm patarnavimai nemokamai.

PradAklt* taupyti atidarydami sąskaitą Hlanslien. A|Mlrausla Iki S 10,000.

Darbo valandos; pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk 9 Iki 5; treč uždaryta, o sešt. nuo 9 iki vidurdienio

NAUJI OlbSJI TROKAI-NAUJAUSI KMUSTU^O ĮRANKIAI 
•UBtį METU RATTRIMAS-PIGUS IRSĄŽININGAS PATARNA)OfAA%

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

I I 4



DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, balandžio 13, 1957

KULTŪRINĖ KRONIKA
• K. B. Kriaučiūnas, Ameri- Vaizduodamas lietuvių gyve- 

kos lietuvis, jau sulaukęs ‘ 73 j nimą autorius dažnai susiduria 
m. amžiaus, anksčiau išleidęs su bažnyčių chorais, atlaidais, 
savo eilėraščių knygą "Iš dumi- kunigais, ir nevengia progos sa- 
nės lūšnelės”, dabar savo lčšo- vo priešbažnytines nuotaikas pa 
mis išleido 178 psl. kpygą "Siav J reikšti. Pasisako, jog ir jis pats 
ruoju takeliu”, kurią suredaga- yra padaręs testamentą jį mirusį 
vo Vyt. Alantas. Knygai parink sudeginti ir “pelenus paleisti ant 
tas pavadinimas “Siauruoju ta- j vėjo”...
keliu”, kadangi joje duodami to Lietuviškos knygos klubaskie eilinio žmogaus, kad ir dau- ~ , .. ... _ . . . . per paskutinius septynerius me-giau išprususio. atsiminimai. Au . „ ... . , . .7,,..;,.,, tus Xra lšleK’?s 45 tomus kny

gų, iš kurių tik keturi yra ver
timai. Viena knyga yra pakarto 
tas Lietuvoje bandytos leisti

torius nupasakoja savo gimtinės 
— Griniūnų kaimo, Panevėžio 
apskrities atsiminimus, pie- i
mens amžiaus vargus, kaimie-į,____ . ... ~ , . .. . J .i knygos leidinys. Taigi ketunas-eių ir kaimyninių dvarponių , .. , .“ •*, dešimt tomų yra originalūs lietubūklę, jaunystės kaimiškus nuo- vių, daugiausiai išeivių, darbai.tykius, pavaizduoja keliones 11... .. , ■ . .... x ,, . . . ..*! Vienas vertimas buvo parupift-Siluvą, talkinimą chore, siuvėjo . .. . r,. ... 7 . ., tas iš senųjų amerikiečių tarpo,dienas, kelionę į Ameriką, savo! r
veiklą scenos mėgėjų rately- LeidiniUs skirstant atskiro
je, gyvenimą Amerikoje, kelio
nę į Lietuvą (dienor. forma). 
Pasakojimas paprastas, lygus,

mis sritimis galima pastebėti, 
kad vienuolika leidinių buvo re
liginio turinio, o 34 leidiniai pa-

nuoširdus, paįvairintas nuoty- saulieti<ko turinio. Religinių kny 
kiais, vietomis įdomus, vietomis aštuonios yra originalios ir 3 

vertimai. Pasaulietiškus leidi-vulgarus, bet stengiamasi neį
vesti moralinio purvo. nius galima grupuoti į tris bend 

ras grupes: grožinę literatūrą, 
Įžangoje autorius sakosi, kad.'istorinius leidinius ir meno lei-

šiuo leidiniu stato “atminimą 
ant savo gyvenimo kapo”. Pa
sisako, kad jis tėra savamoks
lis rašytojas, prisipažįsta, kad 
^‘žmogus, gyvendamas vargin
gai, pakilti negali, bet nupulti 
gali labai lengvai”. Jo gyveni
mui tebuvęs lemtas “tik siauras 
takelis”. Vietomis jaučiamas 
perdaug ryškus autoriaus pre
tenzingumas. Įžangoje rašo:

dinius. Daugiausiai buvo išleis
ta grožinės literatūros, būtent 
27 knygos. Jos visos yra origina 
lios, išskyrus vieną vertimą. Is
torinių leidinių buvo šeši, dau
giausiai tai yra turėtų išgyveni
mų atsiminimai. Ir viena meno 
monografija.

Gilinantis į grožinius leidinius 
galima pastebėti šias keturias 
grupes: romanus, noveles, po-

“Skaitau, ir net Brazdžionio ei- eziją, ir vaikų literatūrą. Roma- 
lėraščius suprantu, kur daug/nų buvo išleista trylika, novelių
lotyniškų žodžių įterpia... Rašau 
knygą todėl, kad dar niekas 
manęs neiškėlė aikštėn kaip ra
šytoją. Todėl aš pats turėjau 
rašyti apie save. Aš seniai ra
šiau eilėraščius ir išleidau juos 
atskira knyga, tačiau niekas ne 
pažymėjo mane esant poetu... 
Rašydamas šią knygą, galėjau 
pasisakyti visuomenei, kad bu
vau reikalingas žmogus šioje 
šalyje...”. Tie sakiniai neliudija, 
kad ir Alanto redagavimas bū
tų pavyzdingai atliktas.

rinkinių — šeši, poezijos rinki
nių — šeši ir vaikų literatūros 
— du. Apžvelgiant Lietuviškos 
Knygos klubo veiklą nuo 1950 
metų. Krinta į akis labai didelis 
originalios literatūros procen
tas. Būtų gera. kad lietuviškoji 
visuomenė aktyviau paremtų 
šios leidyklos darbus. Jos na
rių sąlygos yra labai patogios. 
Įmokant 5 dol. per metus gali
ma pasirinkti leidinių 7,50 dol. 
sumai. Nauji nariai yra prašo
mi rašyti ir siųsti 5 dol. šiuo

adresu: Lietuviškos Knygos klu 
bas, 4545 W. 63rd. St., Chicago 
29, III.

• Antanas Karalevičius, lietu 
vis kunigas, Maryknoll vienuoly 
no narys, yra direktorius sąjū
džio, kuris Japonijos misijose 
rūpinasi vaizdumo priemonėmis 
mokyklose. Neseniai to sąjūdžio j 
rūpesniu buvo išleista 10,000 
egzempliorių gausiai iliustruoto 
katekizmo, kurio spalvoti pa- Į 
veikslai artimi tiems vaikų pa-i 
mėgtiems plačiai skaitomiems 
iliustruotiems leidiniams.

• Gegužės mėnesio skaitymų
— bažnyčioje ir namuose — kny 
ga “Motina Gailestingoji”, pa
rašyta kun. dr. J. Prunskio, jau 
surinkta Draugo spaustuvėje ir 
artimiausiu laiku bus išspaus
dinta. Šio mėn. pabaigoje bus | 
jau knygų rinkoje. Leidiny kiek 
vienai gegužės mėnesio dienai 
skirti skaitymai trumpi, gausiai 
pailiustruoti pavyzdžiais ir eita 
tomis. Leidžia Lietuviškų Kny
gų klubas.

• Baltijos bažnyčių istorija.
Iš spaudos išėjo kolektyvinis vei 
kalas “Baltische Kirchenge- 
schichte”, kurį išleido Reinhard 
Wittram leidykla. Veikalas turi' 
347 puslapius, daugiausia dėsto 
apie vokiečių, estų ir latvių evan 
gelikų-liuterių bažnyčias Pabal- 

i tijy.
I

• Aldona I. Nasvytyte išver
tė anglų kalbon kaikuriuosBraz 
džionio, Aisčio eilėraščius, ku
rie bus patalpinti amerikiečių

i poetų leidžiamame almanache. 
Šiuo metu poetė A. I. Nasvytytė 

Į daug rašo, rengdamosi išleisti 
antrąjį savo poezijos rinkinį.

• Baik K. ŽoromskLs baigia 
piešti Kristaus nuėmimo nuo 
kryžiaus paveikslą, kuris bus 
vienoje iš nišų naujai pastaty
tos Gimimo Šv. P. Marijos jos Į
bažnyčioje Marąuette parke. ' 

i
• Prof. Juozas Eretas atsiun- 1 

tė savo straipsnį knygai “Mano j 
pasaulėžiūra”. Iš viso šiam lei-' 
diniui straipsnius jau atsiuntė 
34 autoriai.

DIRBTINIS MĖNULIS

Senai,triifs Almi VVnteniian (kairėj), .l.\V Moksli, lomi,, iii rėk torius, 
SPH. Aiksi J. Ellemler (centre) ir šen. Warren apžiūri modelį dirb
tinio menulio, koksai Ims nteimim'inis metais paleisiąs sklisti į erdvę

, tume suprasti ir visus įtikinti, 
kad čia atvykome ne tam, kad

1 patogiai įsikurtume ir gražiai 
gyventume, kaip visi čia gyve
na. Mes turime atmesti malo
naus gyvenimo mintį, nes mums 
skirtas kitas gyvenimas — daug 
gražesnis ir garbingesnis. Mes 
jį galime susikurti, nes mums 
padeda mūsų tautos brolių ne
laimė ir kančia. Jie mus moko 
aukos ir duoda įkvėpimo dides
niems žygiams. Tad nebijokime 
ir mes aukos; nors mūsų auka 
bus visada palyginti maža auka, 
bet ji gaivins ir skaidrins mūsų 
dvasią ir leis išlaikyti gyvą ry
šį su tėvyne, ir leis išlikti žmo- 

' nėmis.

Mūsų gyvenimo būdas bus pa 
vyzdys ir jaunesnei kartai. Mes 
ją paveiksime ne tiek žodžiais, 
kiek pavyzdžiu. Lietuvybei ją 
išlaikysime tik lietuviškojo idea 
lizino pavyzdžiu, čia ir yra vie
nintelė lietuvybės viltis. Kito 
kelio aš nežinau. Užtat visi vi
suomenės veikėjai, auklėtojai, 
kunigai — mūsų šviesuomenės 
viršūnės: mūsų bendruomenės 
likimas yra jūsų rankose, kaip 
kovojančios armijos likimas y- 
ra generolų rankose. Nuo jūsų 
priklauso, ar mūsų bendruome
nė suvaidins garbingą vaidme
nį. ar žlugs niekingai. Apie tai 
turime kasdien visi galvoti.

g

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Tederal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas .............................................................. $58.000,000.00
3. Atsargos Fondas virš ........................... .. $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

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

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

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

Pinigai įdėti prieš 11 -tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, Presidenl 
JUSTIN M ACKIEVVICH, Jr., Vice-President

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

Kultūrinėmis temomis
(Atkelta iš 5 psl.)

sileidėliai tinginiai. Čia dažniau
sia kaltos motinos. Kad vaikai 
“negadintų” joms nervų, jos 
stengiasi kuo greičiausiai nusi
kratyti vaikais. išsiųsdamos 
juos į svetimtaučių darželius, o į 
namuos nuperka televiziją, prie 
kurios leidžia vaikams sėdėti 
tiek, kiek jie nori. Tada motinos 
turi “ramybę”, bet užtat vaikai, 
nesulaukę nė mokyklinio am
žiaus, tarpusavy jau kalbasi ne
lietuviškai. Nelietuviški vaikų 
darželiai ir televizija yra geriau 
sios priemonės vaikų lietuvybei 
užmušti. Tokie tėvai kad ir ne
sąmoningai taip pat žudo lietu
vybę.

Trečiai grupei priklauso tie 
tėvai, kurie iš reikalo ar noro 
turėti daugiau pinigų abu dirba, 
o vaikus per dienų dienas pa-į 
lieka. Su vaikais pasimato tik 
vakarais. Tokie vaikai, bendrau 
darni kasdien su svetimtaučiais, i 
taip pat greitai nulietuvėja. Šį 
nulietuvėjimo > procesą pagreiti
na tas faktas, kad tokie tėvai 
dažniausiai neperka nei lietuviš
kų knygų, nei jaunimo laikraš
tėlių, nei kitomis tautinio auk
lėjimo priemenėmis nesirūpina. 
Žodžiu palieka vaikus visiškai 
svetimoj aplinkoj. Todėl tokių 
šeimų vaikus išgelbėti lietuvy
bei maža vilties. Galimi tikėtis 
lietuviško prieauglio tik iš tų 
šeimų, kurie patys aktyviai rū
pinasi ir panaudoja visas pagel-

bines tautino auklėjimo priemo
nes — lietuviškas mokyklas, 
jaunimo organizacijas, jaunimo 
vasaros stovyklas ir kt. Todėl 
labai pasitarnauja lietuviškai 
visuomenei tie, kurie rūpinasi 
įsigyti stovyklavietes ar jauni
mo namus, kurie dirba jaunimo 
organizacijose, bendradarbiauja 
jų spaudoj ir paremia kitokiais 
būdais. Visi jie yra kovotojai 
dėl lietuvybės, yra pilna to žo
džio prasme rezistentai.

Iš viso, kas pasakyta, išva
dos yra tokios: kad vaisingiau
siai pasitarnautume lietuviškai 
kultūrai, o per tai ir lietuvy
bei, turime daugiau stengtis mū 
sų bendruomenės gyvenimą pa
kreipti tinkama linkme, būtent 
tautinio sąmoningumo bei idea
lizmo linkme. Gi idealizmo ke
lias yra ne kas kita, kaip aukos 
kelias. Be aukos niekas nieko 
vertingo, o juo labiau didingo 
nesukūrė ir nesukurs. Mes turė-

oooooooooooooooooooooooooo 
INCOME TAX SERVICE 
Daily 9 A . M. to 9 P. M.

A. K. JONĖS 
9205 S. Utica 

(3 bloeks East of Kedzie) 
EVERGREEN PARK, ILL. 

GArden 2-6668
TOoo&ooof)Ooaoooo-o<xxK>o<><>o4

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

Pasilinksminimui — praleiskite vakarą čia! 
MARIE SHAVV’S CLITB EVERGLADE 
JfiHii Seimininku i Ten Bose ir llinlil liloff 

TTžkamižiai biznieriams nuo Ii v. r. iki 3 v. popiet 
— Pietūs nuo 7 v. v. iki 3 v. r.

I,AI KITĘ UKA5I) OPEMNG!
Kokteili, valanda 3 v. popiet iki 7 v. vak. 

GAnlen 2-9S3S 2501 W. »5lh St.

JUČUS SISTERS RESTAURAN7 
(Naujai) dabar atidarytas

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE VRA VIENINTELI!! ĮSTAIGA 
CHICAGOJE, INTURISTO ĮGALIOTA.

Aukštos k o k y b S s vilnonės 
angliškos medžiagos. Stan
dartiniai audinių siuntiniai. 
Standartiniai maisto produk
tų siuntiniai.

Anti-Polio serumas, strepto- 
mi cinas, cortisonas, serpasilis 
ir kitokie vaistai pristatomi
oro paštu 
nų.

per keletą die-

Standard Federal Savings
>------ AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

liilllllllliLlniillllllllii (A,ther Ave
PHONE: Vlrginia 7-114 I

Reikalaukite mūsų naujų katalogų.
, užsakymai be eile* priimami.

Jei norite pasiųsti Jūsų pačių sudarytą siuntinį — prašome 
paskambinti dė, susitarimo — WAhash 2-9354. Mes žymiai 
padidinome savo tarnautojų skaičių ir dabar galime priimti 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priim^ivome.

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

Atdara nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
9:60 vai. ryto iki 4:30 vai. po pietų.

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

Tel. WAbash 2-9354
jiiu iu lunui iLi 1L1 iwfįLu iLu luiunuiit ’: utBUuaaal

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

METROPOLITAN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigui pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indeliai iki $10,000.00 apdrausti Eederal Deposit Insurance 

Corporation, Washington, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat j mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201, West Cermak Road 
Chicago 8, Illinois Tel.: Vlrginia T-6430

Pardoudama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3U yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI 3% yardo 
MEDŽIAGA 
už ................ SJ 5.OO

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
vvorsted (Sharsldn) medžiaga 
regai, vertė $8.50 
specialiai už jardą 

tik .................. S4.50

MOTERIMS VILNONU! PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą 
tik ..........................

$1,25

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

HELFAND’S TEXTILE 
F A B R I C S

1210 So. Union 4»e. Telefonai: MOnroe 6-1216
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS CCaIau O OOflC

UŽ KIEKVIENA PIRKINI OCcIBj J-OOUD

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

J?

'''S*?'

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRISMANTAS, sav.

1805 Wes4 46th Street
Chicago 9, III. Telef. LAfayette 3-8085

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

> OOOOOOOOOOOOOOOi )000<X>'K>0(><)<WX)00<XXX><X><X>()0<XX><>(X>v

SIUVĖJAS ?

6715
Chicago 36, Illinois

K. G A S I I) N A S MOTERŲ) ROBI
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus 
Iš {vairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenk'* savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVEMUE

. Tel. REpublic 7 - 6329

I
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Del Liet. enciklopedijos kritikos
A. BENDORIITS, Brooklyn, N. Y.

Prof. Steponas Kolupaila pa
rašė trumpą, bet labai turinin
gą Liet. Enc-jos X-jo tomo re
cenziją (Draugo š. m. kovo 23 
d. priede), kurioje yra paliesti 
ir kaikurie geografijos srities

logiškiau Mississippi ir Misouri 
upes linksniuoti pagal ją, o ne 
versti jas vyriškais vardais. Če
kų įhnka yra grynakraujis rik
tas ir tą "nuopelną” sau prisi- 
imu, dėkodamas Recenzentui už

tenka prisiminti, kad ji per 
1600 km sudaro sieną tarp JAV 
ir Meksikos. O kiek kraujo ja 
nutekėjo jankių kovose su is
panais ir meksikiečiais! Dėlto 
nenuostabu. kad apie ją tiek 
daug knygų prirašyta. Ir mano 
bibliotekėlėj viena puošniausių

ir jos mokiniai be vargo gauna, tik pasirinktos kalbos, bet ir kyti Geneva Interpreter School.
darbo, čia yra moderniausios 
mokslo priemonės ir didžiausia 
pasaulyje žodynų biblioteka.

Mokyklos steigėjas belgų kil
mės Antonio Velliman. Iš pra
džių turėta tik 20 mokinių, o da
bar 750 vyrų ir mergaičių. Šiuo 

vadovauja Stelling-

intelektualiai plačiai išmokslina Ir nebaigę šios mokyklos moki-

dalykai. Būdamas geografijos i taiklią pastabą. Reikėtų pasi- 
skyriaus atsakinguoju redakto- ginčyti, išsiaiškinti ir kartą
riumi, noriu ir aš šiuo klausimu “ 
atsiliepti.

Gerb. Recenzentas rašo: “Ge
ografinę tų straipsnių (JAV ir 
Kanados, A. B.) dalj paruošė 
A. Bendorius, tačiau nevisur 
tai pavyko, ir dalis jų paliko 
anglų rašyboje (Key West, San 
Francisco, Idaho)”.

ant amžių amžinųjų” priimti 
vieną vardą jūrai, kurią ligi šiol 
vadinome Marmoro, X t. Mar
muro, o aš linkęs ją krikštyti 
Marmaros vardu. Prof. K. tei-

knygų yra Lauros Gilpin “Thei 
Rio Grande River of Destiny”, I Jai
kuria dažnai gėriuosi. Potoma-, lf. 
ko vietą nurodžiau tekste. | dienų veitėjams statomi

dideli reikalavimai. Iš jų reika- 
Norėčiau manyti, kad irgi tik Dujama ne vien tik greitai iš- 

dėl humoro gerb. profesorius versti kalbėtojo kalbą j kitą. 
anksčiau priekaištavo dėl Hud- bet ir turėti platų supratimą 
šono upės, bet tai buvo priekaiš
tas hidrografinio-hidrologinio

gia. kad jos vardas neturi nie-Į skyriaus redaktoriui, kuriuo y- 
ko bendra su marmoru (uolie-į ra— Pa^s Recenzentas, 
na), betgi joje yra sala Mar-

apie kalbamą dalyką. Todėl šio
je mokykloje dėstoma ne vien

auklėtinius. Galima suprasti, ko 
kie yra statomi reikalavimai bai 
giantiems šią mokyklą, kad nuo 
1951 metų baigė ją tik 35 mo
kiniai, o augščiausią pažymėji
mą — konferencijų ir parlamen 
tinių kalbėtojų kalbų vertėjo 
titulą per 16 savo gyvavimo 
metų ši mokykla tėra davusi 
tik vienai auklėtinei.

Šiais laikais plečiantis tarp
tautiniam bendradarbiavimui 
kultūros, politikos, prekybos sri 
tyse, vertėjų pareikalavimas la 
bai didelis. Mokyklos dekano 
Stelling-Michaud teigimu 20% 
iš 200 geriausių vertėjų yra mo-

niai be vargo gauna darbo. Ver
tėtų ir mūsų tėvams susidomė

ti šia mokykla. Mūsų jaunuolės- 
iai turį kalboms gabumų gali 
įsigyti labai gerą ir j^lningą
profesiją.

tuokart

Augštą

pįvidend?

MIDLAND
Sdvings and Loan 

Association
- {fui s u R E c.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
AUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
taupymo

»FNDROVf

4038 Archer Arenu* t*i lai-ati»
AUGUST SALOUKaS Pn»»lrt»r»r»

mara, davusi savo vardą ir pa- 
.. . , ,, čiai jūrai, kuri nuo seniausių

.T’, C“. “.i,”? Wk>l ««rei sa™ puikiu marmu-
ru! Kalbų istorikai turėtų pa
sakyti, ar sala gavo vardą nuo 
uolienos, ar uoliena nuo salos.

kitaip rašyti net ir negalima. 
Negi rašysi Key West vietoje 
Raktas Vakarai, o mūsų rašy
boje įprastą San Francisco lie- 
tuvinsi į Šventas Pranciškus. 
Čia išlaikytas paprastas, bet bū 
tinas nuoseklumas: mums ne
pažįstamus svetimuosius vieto
vardžius rašome taip, kaip jie 
rašomi atitinkamos tautos ra-

Pedagoginiai įvairumai
(Atkelta iš 4 psl.)

Dabar dar dėl JAV upių. Man

ar graikų kalbų, žodžiu vaikai 
ruošiami gyvenimui, bet ne mo
kyklai. Mūsų supratimu, panašu

PASAKOS — VAIKę IlZIAlGMAS 
Pasakų knyga — geriausia dovana!

V f, $2.00 autorė atsiųs savo naujų 128 
pusi. lietuviškų pasakų knygų “Sau- 
18a vestuvės”. Spalvotas viršelis, daug 
dail. Stančikaitės iliustracijų. Per
siuntimų apmokame. Šone Pipiraltė 
Tomartenė, 512# S. Aberdeen, Chi- 
rago », III.

Potomac upes. Gerb. Recenzen
tas sako: “...bet aplenkia Ohio, 
kuriai priklauso trečia vieta po 

šyba. Kitaip elgiantis būtų nepa [ Mississippi ir Šv. Lauryno, tuo 
teisinamas svetimų jų vardų dar | tarpu Potomac ir Rio Grande
kymas. j yra vjg2j upeliai”.

Kitas reikalas yra tie sveti
mieji vietovardžiai, kurie mūsų 
kalboje yra nuo seniai įsigalė

prikišama, kad aš tarp 7 didžiau j į amatų ar kulinarijos mokyk - 
siųjų krašto upių nepaminėjau I lą.
Chio, o iškišau Rio Grande ir

ję ir Įgiję mums jau įprastas 
formas, pvz. rašome Berlynas, 
o ne Berlin, Paryžius, o ne Pa
ris, Ženeva, Reinas, Tiberis ir 
t. t. Pagaliau yra mums gerai 
žinomų vietovardžių, tačiau įsi
galėjusių mūsų raštijoj origina
lia forma, kurios, ir norint ne
įmanoma sulietuvinti, pvz Los 
Angeles, Buenos Aires, San 
Francisco ir kt.

Ligi šiol mūsų enciklopedijoje 
laikėmės šio dėsnio gana griež
tai ir dėl to niekas nekėlė gin
čų. Tačiau paskutiniuoju metu 
pradėjo dvelkti neva tai lietu
vinimo vėjelis. Nežinau, kas jį 
pučia: tomų redaktoriai, ar kal
bininkai, bet tas vėjelis rodo ten 
dencijos pataršyti nusistovėju
sią rašybinę vietovardžių tvar-

l Atsakydamas į šį priekaištą 
noriu priminti, jog mes pažįsta
me visų mūsų didžiai gerbiamą

Kaip ten bebūtų, kad ir ge
riausių norų ir tikslų sukurta 
organizacija ir gražiausias pas
tangas rodo mokymo srityje, 
bet pastaruoju metu susilaukė 
aštrios kritikos. Šiuo metu vi
suotinis Amerikoje reiškinys — 
net augštesniąsias mokyklas bai 
gusieji mokiniai nemoka ne tik 
rašyti, bet ir skaityti. Tai rezul-
tatąs šios organizacijos princi-l ORIGINALŪS MAURICE MOORE

S 0 P H I E BARČUS

RADIO PROGRAMA
IŠ WOES stoties — Banga 1390 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NT'O PIRMAD. IKI PENKTAD. 

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

SEKMšn. 8:80—9:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7159 So. MAPLEtVOOD AVĖ. 
Chicago 29, TU. HEmlock 4-2418

PAMINKLAI nuo 1878 metų
ir mėgstamą profesorių Kolu
pailą netik kaip didelį pasauli
nio garso mokslininką hidrolo
gą, bet kartu ir kaip šaunų hu
moristą. Kas iš mūsų esame su 
juo keliavę Lietuvos upėmis, 
ežerais ir laukais (o aš turėjau Prie Genevos universiteto veikia 
malonumo su gerb. profesorių- vertėjų mokykla. Ji yra gana 
mi net ir į Vezuvijaus kraterį j augšto lygio, turi gerą vardą
nusidanginti), tas niekuomet np _ __  .
užmirš netik jo autoritetingų į TICK-TOCK WATCH REPAIR 
pamokymų, aiškinimų, bet ir i Taisome visokių firmų laikrodžius.
neišsekančio, entuziastingo hu-: Turime jęr-ažiu dovanų kaip tai

, , , ? i laikrodėlių, papuošalų ir pilną pa-
moro, taurių anekdotų ir visa I srinkimą Sunbeam gaminių — ves-

po: Į
— Neversk Jonelio skaityti,

jei jis dar nesugeba tai pats' 
daryti!

Mokykla kalbų vertėjams.
f B <■

tai, be ko kelionės nebūtų bu
vusios tokios jaukios ir mielos. 
Tat manau, kad ir šį tariamą 
man priekaištą gerb. Recenzen
tas parašė tik humorui, nes Rio 
Grande yra ne “visai menkas

tuvėms — shower’ams — sukaktu
vėms — gimtadienams ir t.t. At
vykite ir įsitikinkite patys. 1253 
W. 18th St., pirmad. ir šeštad.— 
9:30 iki 7 -v.v. HA 1-5332

John J. Moore,
sav.

Paminklai
Mauzolejai
Akmenys
Markers
Prieš Šv.
Supulchre
kapines

Ofisas
111 Ir Austln 

Avenue
BEveriy 8-6132 

Worth, III.

I Resldence Tel.

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai sėdėti tr naktimis 
miegoti nes jų užaisenSJuaios žalždoi 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypavbyes palengvins J ubu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyfiimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos suskileios odos dedlr- 
vinių, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiam*, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment 'yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
-vjnd. ir Petrolt, Mi- 
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order J

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
\ Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

ką. Antai, ligi šiol rašėme Brook uPe^*s > bet milžiniško didumo 
upė, 3 kartus ilgesnė už Nemu-lynas, būdami ištikimi svetimų

jų rašybai, bet pridėdami lietu
višką galūnę. Tuo išlaikomas 
nesugadintas vardas ir jam su
teikiama mūsiškė forma. Tai 
auksinis vidurio kelias, arba 
kitaip tariant, sveika avelė ir 
sotus vilkas. Niekas dėl to nega
lėjo piktintis: padoru (pagarba 
senam olandų kilmės ameriko- 
niniam vardui) ir gražu (skam
bi, sava lietuviška galūnė). De
ja, paskutiniame tome jau ap
tikau šį miestą rašant Brukli
nu. Šitokia rašyba tikrieji

ną ir 2 kartu ilgesnė už tą Ohio. 
Ji yra 3027 km. ilgio (Ohio 
1560 km), jos vandeniu drėki
nami milionai hektarų sausų 
laukų, o prieš keletą metų baig
ta statyti Falkono užtvanka y- 
ra 8 km ilgio ir 55 metrų augš- 
čio!

Be to, upės “didumas” ma
tuojamas netik jos ilgumu, van 
deningumu ar baseino plotu, 
bet ir įvairiopų vaidmeniu, kurį 
ji vaidina tautos ar valstybės 
gyvenime. Šia “humaniška” pras

JOK’S SKIRVICE STATION 
.loe T«-mplln, Prop.

Now is thc time for Spring Tune- 
I'p. Complete auto Service. Standard 
Gas — Oil. Lubrication, Tire and 
Battery Service. Greaslng. Complete 
Auto Service.
2758 S. 5lst St., eorner California 

Avė. GR. 6-9668.

brooklyniečiai jau turi pagrin- me Grande yra ypačiai di-
do piktintis, nes sudarkomas 
jiems brangus vardas. Argi mes 
nesipiktiname aptikę svetimuo-j 
sius rašant mūsų Vilnių Wilna, 
o Ukmergę Wilkomierz? Rei-1 
kalaudami iš kitų mūsų vieto
vardžius rašyti taisyklingai, tu
rime patys nemaitoti ir sveti
mųjų vardų.

Imdamiesi svetimuosius var
dus “lietuvinti” arba juos ra
šyti iš klausos sudarysime ne
reikalingos painiavos, kuria nei 
mūsų rašybai, nei pačiai enc-, 
jai nebus pasitarnauta. Turė
tume- ir toliau griežtai laikytis I 
sutarto įsigalėjusio principo ne- į 
darkyti svetimųjų vardų. Bol
ševikinis paprotys, - jų įvestas 
ir liet. rašyboje, neturėtų būti 
mums skatinimu panašiai elg
tis. Dėlto aš karštai pritariu 
prof. Kolupailai būti atsargiems 
su svetimaisiais vardais. Aš ly
giai buvau nustebintas mano 
parašytą kanjoną radęs išspaus 
dintą tarpekliu, nes kanjonas 
(įsigalėjęs mūsų geogr. litera
tūroje ir įsipilietinęs mūsų enc- 
je, pvz. IV t. 79 psl. VII t. 450 
psl.) nėra tarpeklis! Tarpeklis 
yra aukštuma tarp kalnų šlaitų, 
o kanjonas yra status, gilus u- 
pės griovys. Štai pavyzdys kaip 
“lietuvinant” galima pasitarnau 
ti mokslui. Taip pat nežinau xa 
da pranyko mums visiems gerai 
žinomi kalnai Apalašai. o pra
dėjo atsirasti Apalačai ir jų 
pąlikuonys Apclačai.

Kadangi lietuviškai upė yra 
moteriškosios giminės, tai yra

dėlė, garsi, reikšminga upė. Už-

Re-Upholstering 
— Restyling

CUSTOM MADE FURNITURE 
Complete Home Furnishings 

and Interior Decorating Service 
CONVEN’T CREDIT TERMS

STANLEY 
Furniture Co.

. STANLEY KAPUSINSKI 
6839 W. Belmont 

TUxedo 9-9275

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

504 West 33rd Street (netoli Normai Avenne).
Valandos; Kasdien įskaitant šeštad. ir sekm. nno 9 v. 

ryto iki 9 v. vak., bet svarbu, kad telefonu susitirtumėt laikų VIctory 
20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS2-3486.

nariai unrvii hi p ik skoummd
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki 510,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Mamy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

GRANE SAVINGS 6
2555 W. 47th St.,

LOAN ASSN.
Chicago 32. III

’ DISTRICT SAVINGS &
3430 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III

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

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

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

GUŽAUSKŲ
BEVERLY IULLS GEEINYCIA

HlUtop 5-62771 Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

Aklųjų akyse atrodė, kad jie mirę, 2443 West 68rd Street
bet jie yra RAMYBĖJE. ■ Tel PK,>spect s_0833 ir PR 8-0834.

) ' t-

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Preeident

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

| paminklų patalpa* ir atgal me* visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. popiet. 
IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO {MOKJJLMO. STJMOKftSITE KAPINIO DIENOJE.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigu*, sąžininga* darbe*. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8413 80. UTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefoną* — FRontier 6-1882

1957 BUICKAS
Tik

^2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-M|LDA BUICK, Ine- 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

LIODĖSIO VALANDOJ 
Sfvkltt

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 So. Weste ra Avė. Air CondltJoned koplyčia 
BEpobUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiem*, kurt* gyvena kito** miesto dalyse; gausim* 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LBIDOTBVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermifage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBUL.ANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

TOanhalI 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS METUVIV 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulamsų patama-
1 vima* dieną ir nak- 
1 tj. Reikale šaukite 
Imu*.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayctte 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West l«th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUOMiN
3319 S. LITITANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLynipic 2-1903

ZIGMUND (ŽUDYK)
1646 W. 46th STREET

ZUOYCKI
Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-667!

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympie 2-5245 ir TOvmlialI 3-9687



s DIENKA8TI8 DRAUGAS, CHICAGO, TELINOIS fieštadienis, balandžio 13, 1957

IKS3IIK39IIKeeilKSdllKS9IIK8a

<jYV£Y/4/YS
IKSMK&IIKSilIKSglIKSaiKSei

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

Apie mūsų mažuosius
N. BUTKIENE, Reading, Pa.

"Drauge” buvo įdėta tokia 
žinutė: “Aštuonerių metų ber
niukas bibliotekoje paprašė kny 
gos apie hipnotizmą. Biblioteki
ninkė susidomėjo, kad jam to
kia knyga reikalinga. Hipnotiz
mo mėgėjas paaiškino norįs už
hipnotizuoti savo vyresnį brolį, 
kad tas sutiktų kas vakarą vie
nas suplauti indus”.

Iš to jo paaiškinimo matyti, 
kad šis hipnotizmo mėgėjas taip 
pat kartu su broliu tupėjo plau
ti indus ir kad jis dabar jieško 
priemonių nuo tų pareigų atsi
kratyti, laikydamas šį darbą di
džiausia jam bausme.

Panašus klausimas apie vai
kų dalyvavimą namų ruošoje 
neseniai buvo gvildenamas Va
karų Vokietijos spaudoje. Svars 
tant šį klausimą, buvo minimi 
ir "amerikietiškojo” gyvenimo 
papročiai, kaip jie atvaizduoja
mi filmose ir televizijoje. Ir bu
vo padaryta išvada, jog nere
tai rodomi visai nesektini pa
vyzdžiai, būtent, vaikai, net pa
augliai, bastosi be jokio užsiė
mimo kambariuose ar gatvėse, 
o jų tėvai, lyg kokiai pajuokai 
išstatyti, tuo metu triūsia vir
tuvėje, plaudami indus. Atrodo, 
jog tokie reiškiniai vargu gali 
išugdyti vaikų norą perimti šj 
darbą iš tėvų arba bent jiems 
padėti. Dabartinė Vakarų Vo
kietija domisi Amerikos gyveni
mu ir bijo blogų jos pavyzdžių.

9”“Mamyte, ar galiu padėti?
Kaip žinoma, vaikai mėgsta 

šeimininkauti namuose; tai su
daro jiems nemažą malonumą. 
Vaikai, dar būdami visai mažį, 
jau mėgsta užsiiminėti savo žais

Danute Lipčiute

tokių pataisymų. Nereikia ir 
nuo šių darbų visai šalinti vai
kų, o atvirkščiai, leisti jiems 
prisidėti. Žinoma, ne visi įran
kiai rekomenduojama jiems duo 
ti, kaip pvz. peiliai bei kiti la
bai aštrūs dalykai. Be to, būtų 
gera jiems nupirkti jų amžiui 
atitinkamus įrankius bei įtaisy
ti jiems vietą, kur jie galėtų 
dirbti.

Du sūnūs

Štai nurodyta, kaip viena šei
ma augino du sūnus, tarp kurių 
buvo 3-4 metų amžiaus skirtu
mas. Kaip paprastai, tokiu at
veju jaunesnis perilgai būna tė
vų laikomas mažu vaiku. Vadi
nasi, visi reikalavimai ką nors 
padaryti būdavo nukreipti tik 
į vyresnį; bet minimi berniukai 
turėjo labai skirtingus būdus: 
vyresnysis buvo tylus ir neran
gus, o jaunesnysis, priešingai, 
buvo labai gyvo būdo.

Savo vyresniuoju sūnumi, 
kaip padėjėju tėvas dažnai lik
davo nepatenkintas ir negailėjo 
jam šiurkštesnių žodžių, kaip 
antai: "niekam netikęs”, “pa
stumdėlis” ir pan. O jaunesny
sis, pasisiūlęs jam padėti, gau
davo atsakymą: “Tu dar per- 
mažas, pirma paaugėk”.

Tačiau jaunesnysis sūnus su 
tokia tėvo nuomone nenorėjo 
sutikti; todėl jis, norėdamas pa 
rodyti savo sugebėjimus dar
bams, dažnai užeidavo pas kai
mynus, kurie pratino savo vai
kus būti tėvų pagalbininkais.
Gi tie vaikai mielai priimdavo 
savo draugą kaimyną talkon.

Tuo būdu tėvas, turėdamas z;

DU KELIAI1 ' f
Pavasariais nulinko medžių šakos,
Į pievas tekinus ne rūpestis išbėgo ir žmogus.
Alyvų Kalne taurėj sklidinoj — dar vienas lašas,
Dar vienus spyglys vainiklapio dygus.

Pro juoką ir dainas, lyg šventėje, išeina
Jaunų žmonių būriai keliais plačiais, —
Drobulėje įvyturiavus kruvinąjį Veidą —
Šventoji Moteris — Kalvarijos keliais.

Protingiems lobiai — lyg smėlis kūdikio mažutėj rankoj, 
Lyg kraujas kūnams jų, lyg žemei gimdančiai lietus; — 
O Kalne Karalius nuogas kryžiuje apalpo
Ištaręs mirštančia širdim: „Nesmerk! Būk atlaidus!“

MOTERYS IR MANDAGUMAS
Garsi išraiškos šokio menininkė atvyksta Chicagon 

Jonė Kvietytė, jiopiilariniisiu lietuvė šokėja, nuolat jnisirodanti Ka
nados televizijoje, atvyksta dalyvauti D.L.K. Pilaitės draugijos kon
vente balandžio 27 -d. Visas pelnas skiriamas Sibiro fondui.

liukų patalpų tvarkymu. Mer-' du sūnus, neišargino sau nė vie-
gaitės rūpestingai puošia lėles 
o nekartą ir pačios, pagal moti
nų nurodymus, siuvinėja joms 
drabužėlius. Jos užlaiko švariai 
lėlių virtuvę ir kambariuką su 
lovyte, staleliu, kėdžiukėmis, 
spintele. Jos pačios noriai skal
bia lėlių baltinius ir sukneles 
ir juos lygina pamėgdžiodamos 
mamytes.

Berniukai turi kitus žaisliu
kus. Jiems rūpi visokios maši
nos, ypač tos, kurios, užsukus 
raktuku, pačios juda. šias ma
šinas berniukai su mažesniu rū
pestingumu sustato joms skir
toje patalpoje, pamėgdžiodami 
tėvo ar kaimyno garažo tvar
ką. Berniukai patys mėgsta pa
talpas sustatyti ir sukalti.

no pagalbininko. Vienas liko 
nedrąsus ir, bijodamas naujų 
priekaištų, vengdavo visokio fi
zinio darbo, o kitas atprato bū
ti namuose ir tėvui padėti; da
bar jam buvo įdomiau būti pas 
svetimus, pas draugus, kaip bu 
vo įpratęs.

Mergaitės — motinų 
pagalbininkės

Patariama leisti mergaitėms 
būti savo mamyčių padėjėjomis 
virtuvėje. Žinoma, nereikia už
miršti atsargumo priemonių, 
kad vaikai nesusižeistų ar ne 
apdegtų. Mergaičių dalyvavimas 
virtuvėje ne tik paruoštų ge
ras namų šeimininkes, bet — 
būtų naudingas ir pačiam vai-

Moters lūpų gražumas nepa
reina vien tik nuo to, kokį lūpų 
pieštuką ji vartoja.

žodžiai, kuriuos ji taria savo 
gražiomis lūpomis, ir būdas, ku
riuo ji šneka, yra daug reikš
mingesni, negu dažai, kuriais ji 
paryškina savo grožį.

Elegantiškai apsirengusi mo
teris, kuri yra nemandagi ar 
stačiokė, atrodo daug blogiau, 
sako ekspertai, negu neturtin
gai apsirengusi nemandagi mo
teris. Paskutiniame atvejyje, 
žmonės bent jieško palengvinan 
čių aplinkybių ir užjaučia ją, 
kad ji turi priežasčių būti nepa
tenkinta, priekabia ir t. t.

Tačiau nelaiminga moteris, 
kuri turi viską, išskyrus žavų 
mandagumą — ji yra tragiška 
figūra, dėlto, kad ji yra mato
ma.

Štai yra sąrašas 10 tipų mo
terų, kurios nėra patrauklios, 
nežiūrint, kiek kainuoja jų rū
bai. Ar galite rasti pėdsakus, 
kurie jums primena kaiką? Grei 
čiausiai ne, yra tos nuomonės 
psichiatrai. Moterys, kurios tu
ri tuos sunkumus, retai mato 
save kitoje šviesoje, kaip tik la
biausiai pataikaujančioje.

1. Daug kalbanti moteris, ku
ri dominuoja kiekvieną pasikal
bėjimą su savo nuosavomis teo
rijomis, išvadomis, pasakojimais 
apie jos vyriškių nugalėjimus ar 
apie naują suknelę.

2. Įtariamas tipas, kuri seka 
mėsininką su susidomėjimu lyg 
vanago. Jis yra tik vienas tų 
pardavėjų, kuriuos ji "perma

to”, sako ji. Ji ginčinasi su juo 
dėl kiekvieno mėsos gabalėlio.

3. Plepi žmona, kuri visados 
priešinasi savo vyrui ir "bosi- 
na” jį net kitų akivaizdoje.

4. Savimeilė keliautoja. Ji vi
suomet saugoja sėdynę šalia sa
vęs draugei, kuri niekad neat
vyksta, ir atiduoda vietą, nu- 
imdama pokus, piniginę ir kit
ką, su didžiausiu triukšmu. Ji 
skundžiasi konduktoriui, kai y- 
ra šalta, karšta, skersvėjis ar
ba, jei kas rūko nerūkančiam 
vagone.

5. Arogantiškas tipas. Ji yra 
j taip atvira, kad įskaudina kitus.
Ji pastato kiekvieną į keblią pa
dėtį su pastabomis, kaip “Jūsų 
daržas atrodo apleistas”, "Jūsų 
katinėlis atrodo badaująs”, “Jūs 
tikrai galėtumėte pirkti naują 
kilimą, ar ne?”

GREITI PASNINKO VALGIAI
STEFANIJA STASIENE, Cleveland, Ohio

Šis vaikų pamėgimas ir šiai j kui, tai sužadintų jo apetitą, nes
tvarkai aukojama energija ga
lėtų būti sunaudoti tikram šei
myniškam darbui — padėti tė
veliams jų namų ruošoje. O juk 
tai būtų dviguba nauda: ir tė
veliams sumažėtų darbas, ir vai

kaip žinoma, vaikams savas ke
pimas ir virimas skanesnis, kaip 
kitų, net ir mamyčių.

Neatstumkime vaikų 

Tų visų samprotavimų išvado
kai būtų užimti naudingu vi- je patariama tėvams, kad, jei 
siems darbu, be to, iš mažens jie nesugeba pratinti savo vai
būtų pratinami rūpintis švara 
ir tvarka.

Leiskit vaikams dirbti, 
ne priverskit

Vaikai gali būti pagalbinin
kais ne tik bute, bet ir kieme, 
darže, sodely, pagaliau ir gatvės 
valyme, jeigu kas turi nuosavą 
namą. Tas tvarkymas atims su
augusiems daug laiko. Kodėl ne
leisti tai atlikti mažoms ranku
tėms pagal jų pajėgumą? Tik 
reikia neužmiršti vienos sąly
gos: tas darbas jokiu būdu ne
turėtų vaikams atrodyti baus
me arba ruošos pamoka, o, at
virkščiai, būtų suteiktas vai
kams malonumas. Vaikas neturė 
tų jausti, kad jis privalo tai pa
daryti; jis turėtų manyti, jog 
todėl jam leista tai padaryti, 
kad jo prašymas padėti buvo 
išklausytas.

Be namų ruošos, darbų namuo 
se atsiranda daug ir kitų darbų, 
o ypač turint nuosavą namą, ku
ris visada yra reikalingas šiokių

kų būti jų padėjėjais, tai bent 
vengtų atstumti vaikus nuo no
ro jiems padėti. Niekuomet ne
reikia vaikui, pasisiūliusiam pa
dėti, atsakyti: “Atstok”, “Eik 
geriau žaisti”, “Tu tik man 
trukdai dirbti”, “Nesimaišyk 
tarp kojų”. Kartą taip pasakius, 
bus visam laikui užmuštas vai
ko noras padėti ir vėliau jam 
pavestas darbas atrodys sunkia, 
nepakeliama bausme, nuo ku
rios vaikas stengsis visokiomis 
priemonėmis išsisukti. Todėl 
išgirdus vaiko klausimą “Ma
myte (ar tėveli), ar galiu aš 
tau padėti?”, reikia visada atsa 
kyti teigiamai ir nesigailėti pa
gyrimų. Nereikia aštriai barti 
už klaidas, o tik apsiriboti švel
nia pamokančia pastaba, kad 
tuo barimu nebūtų užmuštas 
jo darbingumas, tikriau sakant, 
vaiko noras padėti tėvams. No
rint vaikus labiau padrąsinti 
(kad jie nebijotų klaidų), nau
dinga jiems papasakoti apie sa
vo padarytas jaunystėje klaidas.

Vaikai labai mėgsta, kai suau
gę prisipažįsta savo padarytas 
jaunystės klaidas.

Jei darbas vaikui dar nepake
liamas, reikia duoti jam pamė
ginti, kąd jis pats įsitikintų sa
vo nepajėgumu; tuo atveju jam 
nepraeis noras jį vėliau daryti, 
kada vėl bus reikalas ir jis jau 
bus paaugęs

Štai maždaug svarbesnės iš
vados, kurias yra pasidarę vo
kiečių pedagogai bei psicholo
gai.

6. Moteris, kuri įžengia į kam- 
! barį, lyg perkūno trenkta. “Štai
ir aš”, atrodo, ji šaukianti. Jos 
apyrankės skamba, jos rankos 
dreba ir ji pati visa iškaitus.

7. Nekaimyniška kaimynė. Ji 
mėgsta skolintis nuo žmonių, 
bet nemėgsta kitiems paskolin
ti. Ji nemėgsta šunų, lakstančių 
per jos sodelį, paukščiai ją var
gina, vaikai pertriukšmingi.*

8. Egoistė moteris, kuri paver 
čia vyrą į šešėlį, kad jis jai už
dirbtų drabužius, papuošalus, 
automobilius. Jis laimingas, kad 
gali gauti šiltą patiekalą, o jo 
vargingos išvaizdos ji nenori nė 
matyti.

9. Apylinkės vadovė. Ji yra 
kiekviename mokyklos, miesto, 
apylinkės susirinkime, renka au 
kas kiekviena smulkiausia pro
ga. bet nežiūri savo nuosavos 
šeimos, kai ji ruošia savo kal
bas bei garderobą įvairiems su
sirinkimams.

10. Nesidomintis tipas, kuri 
visad dažosi ar pudruojąs), kai 
su ja kalbama, įsikiša į pusiau 
neužbaigtą sakinį, kad pakeis
tų temą, atsilanko pas jus. kai 
jai reikia draugystės, ir pra
nyksta, kai jai užteko jūsų lai
ko ir vaišingumo.

Tuną žuvis
Imti: (5 asmenims) 2 dėžu

tes tuną žuvies (fancy), 4 valg. 
šaukšt. majonezo. 4 salierų ko
tus, 1 vid. didumo morką.

Žuvį sudėti į pusdubenį kar
tu su smulkiai kapotais salie
rais. Užpilti majonezu ir paleng
va išmaišyti.

Tinka keptos ar virtos bul
vės.

Varškės grybai
Imti: */ū sv. sausos varškės,

1 valg. šaukšt. sviesto, truputį 
tarkuoto šveicariško sūrio, 2 
žalius svogūnų laiškelius, tru
putį petruškų lapelių, mažą tar
kuotą svogūną, pipirų, druskos 
p gal skonį.

Nedideliame dubenyje viską 
mediniu šaukštu ištrinti. Iš gau 
tos masės formuoti neplonus į 
grybų kotelius. Ant šių kotelių

JAV mados už geležines 
uždangos

Amerikiečių mados siunčia
mos ir už geležinės uždangos, 
norint parodyti komunistams, 
kaip rengiasi vidutinė JAV šei-

Papugėlė pirmauja Velykų parade ‘

Šiais metais tradicinius iškimštus \ elyku kiškučius nukonkuruoju gy
vos papūgėlės, .Iru yra įvairiausių linksmų ir ryškių pavasario spal
vų. Daugiau kaip ketvirtadalis miliniui šių mažų paukštelių bus par
duota, kaip Velykų dovanėlėm, šiais molais, pranašauja l''rencli Paukš
čių institutas Itoehesteryjc, N. Y.

uždėti po nedidelį pusiau per
pjautą pamidorą. Gražiai lėkš
tėje sustatyti ir papuošti šviežių 
agurkų griežinėliais; padaryti 
taip, lyg grybai būtų tartum 
tarp žalumynų.

Tinka maži sumuštiniai ir tei
kiama užkandžiams.

Kiaušinienė su sūriu
Imti: 4 kiaušinius, Va stikl. 

vandens, 1/4 sv. Brick, Kraft 
ar Muensterio sūrio, druskos 
ir truputį pipirų.

Kiaušinius su vandeniu gerai 
išplakti. Sudėti smulkiais ruo
želiais pjaustytą sūrį, druską 
ir pipirus. Keptuvėje pakaitinti 
sviestą ir supilti masę. Reikia 
kepti tol. kol apačioj susidarys 
stipri plutelė, tačiau viršutinė 
turi būti pusė dar minkšta. Ta
da iš keptuvės išimti ir, susu
kus į volelį, sudėti į prieš tai 
pakaitintą lėkštę.

Tinka lapinės salotos.

ma.
Šiemet 27 pilnos aprangos 

madų pavyzdžiai — bus pasiųs
ti į Poznanę (Lenkiją), kurioje 
nuo VI.9 iki 11.23 įvyks Tarp
tautinė Verslo mugė.

Drabužiai, peržiūrėti madų 
skyrių redaktorių, susideda iš 
kasdien dėvimų motinos bei tęi- 
jų vaikų eilutės: 16-kos metų 
mergaitės, 10-ties metų berniu
ko ir 8-rių metų mergaitės.

Visi drabužiai buvo dovanoti 
Ohrbach universalinės krautu
vės, New Yorke; tuo norima pa
demonstruoti masiniai gamina
mų amerikiečių madų žemas 
kainas.

Pilna apranga berniukui, įskai 
tant apsiaustą ir batus, gali bū
ti šiandien diplikuota už $47 
JAV krautuvėse. Gi plina apran 
ga motinai, įskaitant baltinius 
ir įvairius priedus (piniginę, 
skrybėlę ir t. t.), gali būti nu
pirkta už $35.

Japonės amnestuojamos
• Balandžio 1 d. Japonijoje bu
vo paskelbta vienerių metų am
nestija 60,000 japonų prostitu
tėms. Policija stengėsi grąžinti 
mergaitėms gerą vardą ir teises 
be kišimo jų į kalėjimą. Šitų 
pastangų pagrindan yra dedama ! 
šalpa.

Tačiau po amnestijos pasibai
gimo (1958 m. balandžio 1 d.) 
policija imsis baudžiamųjų prie
monių. kad išnaikintų organizuo Į 
tą parsidavinėjimą Japonijoje.

Japonės moterys energingai 
spaudė vyriausybę priimti įsta
tymą, draudžiantį prostituciją,

Brite apie amerikiečius
Parlamento atstovė Eirene 

White, kalbėdama Žemuosiuose 
Rūmuose apie kino įstatymo pro 
jektą, pasakė:

“Man buvo pasakojama, kad 
Jungtinėse Valstybėse bendra 
nuomonė yra tokia, jog vaikai 
yra maži suaugusieji ir gali žiū 
rėti suaugusiųjų filmus. Kaiku- 
rie iš mūsų gali manyti, kad 
suaugusieji yra tik dideli vai
kai, kad mes žiūrime amerikie
čių filmus”.

NAUJAUSIA Iš PARYŽIAUS

Jučuos (SrilTe siikui'tn viikaritiė 
suknelė silkele didelį susidomėjimų 
Paryžiaus Ulinių piinvloje. Suknelė, 
blizguličio sidabriniai pilko šiltino. 
Abejose pusėse y m įh» dvi kišenes, iš 
viso keturios.

IŠ MOTERŲ 

VEIKLOS
★ Elena Kiaur.ikytė-špokie-

nė, buvusi "Dainavos” ansamb
lio narė Chicago je, ištekėjusi ir 
apsigyvenusi su vyru Vokietijo
je, dabar lankosi Paryžiuje ir 
siunčia draugams ir pažįsta
miems sveikinimus iš Eifelio 
bokšto. Rašo, kad Paryžiuje da
bar pats pavasario žydėjimas. 
Jai su vyru teko aplankyti ir 
Orleano mergaitės gimimo vietą 
ir būti name. kuriame ji gimė. 
Kiek seniau p. Špokai lankėsi 
Šveicarijoje.

★ Jonė Kvietytė, plačiai iš
garsėjusi Kanadoje modernaus 
šokio menininkė, pasirodys pir
mą kartą Chicagoje balandžio 
27 d. D. L. Kunigaikštienės Bi
rutės draugijos centrinio Chi- 
cagos skyriaus rengiamame kon 
certe-baliuje.

Jonė Kvietytė viena pirmųjų 
baigusi Danutės Nasvytytės stu 
diją Kaune, tobulinosi pas gar
sius tos srities menininkus Va
karų Europoje ir yra davusi 
visą eilę solo koncertų, augštai 
žinovų ir publikos įvertintų.

1948 m. atvykusi į Kanadą, 
šoko, kaip solistė, Kanados bale 
to bendrovėje; laimėjo pirmą 
vietą Montrealio Šokių festiva
lyje ir jau kelinti metai nuolat 
su didžiausiu pasisekimu šoka 
Kanados televizijoje, susilauk
dama vertingos kritikos spaudo
je bei gražiai garsindama lietu
vių vardą.

★ Toronto Šv. Jono Krikšty
tojo parapijos L. K, Moterų
draugija buvo suruošusi puikų 
vakarą šv. Jono parapijos sa
lėje. Programoje pastatyta link 
sma komedija "Batai”. Po vei
kalo — karšta vakarienė, lote
rija, šokiai. Dalyvavo gausiai 
dalyvių ir vakaras praėjo su 
dideliu pasisekimu.

Kovo mėn. Šv. Kazimiero pro
ga buvo suruošti visai parapi
jai pusryčiai. Gražiai pasirodė 
vaikučiai, išpildydami progra
mą. Trumpai paminėta Šaulių są 
jungos įkūrėjo VI. Putvio mir
ties sukaktis. Taipgi kalbėjo kan 
didatas į Kanados parlamentą. 
Minėjimo proga katalikės mo
terys stovėjo prie durų ir rinko 
aukas kryžiui Midlande pasta
tyti.

Kovo 17 d. įvyko bendras 
skyriaus susirinkimas. Po pa
maldų, kurios buvo laikomos 
katalikių moterų intencija ir per 
kurias narės priėmė Šv. Komu
niją, buvo vaišintasi kavute ir 
diskutuojami einamieji reikalai. 
St. Prapuolenytė savo paskaitė
lėj iškėlė mintį, kad lietuvė mo- 
tina-moteris neturi būti užsida
riusi vien savo šeimoje, bet kad 
jos pareiga yra domėtis ir visuo 
meniniais reikalais, netgi poli
tika. I’. Puniškienė pasidalino 
savo gausiomis žiniomis apie 
tautinius drabužius; džiugu bu
vo stebėti, kad jais susidomėji
mas buvo didelis. Reikia tikėtis, 
kad ne viena narė praturtins 
savo kraitį ir tautiniais drabu
žiais.

Buvo planuojama, pradedant 
kovo 25 d., suruošti kursus apie 
natūralaus grožio palaikymą. 
Taipgi tikimasi greitai įsigyti 
savo skyriaus vėliavą; tuo klau 
simu jau buvo tartasi su dail. 
Viesulu.

Moterų teises
Prieš 65 metus pasaulyje bu- 

; vo tik vienas kraštas, kuriame 
Į ir moterys turėjo teisę balsuoti; 
tai buvo VVyomingas (JAV). 
Dabar moterys gali balsuoti 65 
kraštuose, bet, deja, tik ne Švei
carijoje. Toji tauta, laikoma vie
na pasaulyje geriausiai valdo
mų tautų, neturėjo karo šimt
mečiais ir džiaugėsi ilgu gero
vės periodu. Ji niekados nėra
nukentėjusi nuo infliacijos.

Ašigalio sūriui 45 metai
Olandų Edman sūris, škotų 

ekspedicijos nuvežtas į Šiaurės 
ašigalį, neseniai buvo surastas 
britų ašigalio tyrinėtojų ir pa
siųstas į Hagą, Olandiją. Žurna
listai ragavo jį ir pripažino, kad 

j sūris yra išlaikęs originalų sko
nį bei kvapą po 45 metų ant 
ledo.

t


