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J. AugustaHytes-Vaičifinienės
Prof. A. Gylys gyvena Ognauja eilėraščių knyga "Žvaigž- densburge, N. Y., dirba savo
Tu valkiojies ir negali suprasti,
dėtos naktys" turi 126 pusla- j specialybėje — valstybinėje psi| Kartą pareiškė, Teol. fakulteto bai įvairus pačiuose savo paFILOSOFINĖ MADA
Velniai ar moterys apsėdo tavo sielą...
pius, padalinta į skyrius Zvaigž- chiatrinėje ligoninėje, jaučiasi
dekanui E. Krebs, kad teologi- grinduose.
O eina ji iš tolimo mažyčio krašto,
Mada nėra vien skrybėlaičių
Plačiąja prasme, egzistencine
dėtos naktys, Siluetai, Žings- gerai. Jo žmona, Marija Enjos studentai jo paskaitose neGraudžiai raudodama per vasaros nužertą pievą,
ir salionų privilegija. Jos; gau- j h m a tQ k o j i e š k o T & . i r b u y o filosofija vadinama ta, kuri
niai, Susimąstymai. Poete pa- dziulaitytė-Gylienė, antras mėdosi ne tik dailioji lytis, bet ir tas lūžis filosofo galvosenoj, į- siekia vien natūralinio proto
Ligi tavęs, kad tavo liūdesį užlietų
mėgusi patriotines, religines te- nuo serga. Jų sūnūs visi trys
mintytojai, ir rašytojai, ir kal vykęs po 1914 m. D. karo, ku galia nušviesti bei suprasti žmo
Kaip degantį ugniakurą bespalvėm ašarom
mas, apdainuoja tėvynės gam- studijuoja Chicagoje. Jauniaubėtojai. Ne tik praktikos žmo riame dalyvavo kaip kareivis. gaus ir apskritai viso kosmoso
Ir savo raudančias rankas uždėtų
,
tą ir savus pergyvenimus. Au- šias — Julius, pasižymi sporte,
nės yra neatskiriami nuo publi Prof. E. Krebso pasakojimu, egzistenciją. Šia prasme egzisTau ant pečių tą šuniško graudumo vakarą,
tore ne tik žiūrėjo formos, bet yra laimėjęs keletą aukso me
kos, bet ir filosofai nėra nuo Heideggeris daV dažnai buvo — tencialistas buvo ir šv. Tomas
stengėsi įnešti mintį, gyvenimo dalių. Jam pasiūlyta stipendija
Ištardama: "Žiūrėk — pavasaris į augštą liepą kopia,
jos atsiję. Jų mintys — kaip pi davęs Beurone, benediktinų nuo- Akvinietis ir visa eilė mintytofilosofiją.
Tremtiniams
bus į Notre Dame universitetą ir
Ir supas didelė šviesių beržų daina.
nigas, kuris nuo universiteto šaliame vienuolyne, kurio ko- jų. Egzistencinės doktrinos ranprasmingas jos eilėraštis "Imi kartu jis kviečiamas į tą garsią
Ir tu dainuok pavasarį be krašto širdžiai sopant,
katedros
persimeta gatvėn. p l y č i o j p r a r y m o d a v c s i š t i s u s dame apsčiai Sen. ir N. Testagrantui", kurį poete užbaigia futbolo komandą.
.
\. •
Graikų senovėj (V S.) sofistai; p u s v a l a n d ž i u S t L ū ž i s b u v 0 n e a t . m e n t e , šv. Augustino raštuose
Ir tu dainuok — štai švintanti padangė svetima —
žodžiais: "Tegu tu viską čia tu
patys maišėsi gatvėj. Jie ke- ^ š a u k i a m a s , i r i k i š i o s d i e n o s i r t . t.
Jurgis Navikevičius, MIC, gi
Užmiršdamas, kad kažinkur stirnelė ^bėga kopom,
rėsi, / Auksiniais popieriais vi
liaudavo iš vienos vietovės ki- Heideggeris tebeina savais ke-j Siaurąja prasme, egzistenciaKad kažinkur gilian svirties girgždėjiman atėjo tyluma
si takai apkris, / Ieškodamas lina istorijos studijas Gregoton iš anksto paruošdami savo H a i s
! l i z m a s y r a f i I o s o f įj a> s į e kianti
prasmės prabėgusių dienų pa- rianumo universitete Romoje;
atėjimą: kai pasirodydavo GorKaip ten bebūtų, jo pasise nušviesti bei suprasti žmogaus
jo graži pažanga moksle ypač
gias ar Protagoras, juos apspis- kimas un-te nepaprastas. Į jo egzistenciją, kaip laisvo bei są sieji atstovai yra: M. Heidegger krikščionybės pažiūras, kad ne- V e S y / Tu pasigesi žiupsnio žedžiugina jo motiną
rašytoją
davo jaunimas. Kai XIII š. Šv. paskaitas didžiojoj auditorijoj moningo padaro. Tai filosofija, ir J. P. Sartre, atvirosios link-'liktų jokios abejonės. VisdėltO| m įų įg laukų tėvynės tau už
Mariją
Aukštaitę-NavikevičieTomas Akvinietis pradėjo savo būdavo susirenka gausybė klau kuri bando telktis beveik išim mes: Kierkegaard, K. Jaspers, nevienam susidarė įspūdis, kad D e r t a k j s »
nę.
I egzistencializmas yra smerkiapaskaitas Paryžiaus un-te, stu sytojų vokiečių ir nevokiečių. tinai konkrečiame žmoguje, jo G. Marcei.
Autores'kuklumą ir metafi
mas visose savo formose. Anaip
Chicagos dailininkai — ame
dentai plūste plūdo jo klausy Net kaikurie žymūs un-to pro subjektiniame pasauly, smelkzinius
nusiteikimus
pavaizduoPASMERKTAS
EGZISTEN
tol! Pasmerktas tėra uždarasis a
tis. Kanto veikalas "Grynojo fesoriai sėsdavo į pirmąsias damasi jin analiziniu — aprašo
rikiečiai nupirka dail. R. Viesu
ateistinis
egzistencializmas.
|
J
posmelis
iš
"Mano
žemės":
CIALIZMAS
proto kritika (XVIII š.) pra vietas pasiklausyti Freiburgo muoju būdu. Apie šio tipo eg
lo dvi litografijas, išstatytas
Teistinis egzistencializmas, kad' "Aš tą žemę visą iškeliauti nodžioj buvo beveik nežinomas, garsenybės. Daugumas ateidavo zistencializmą
Newman Brown galerijoje. Li
šiandien dauIš minėtų apmatų matyti,
bet kai keli komentatoriai atra iš smalsumo pamatyti ir išgirs giausia yra ir kalbama. Pati eg- kad egzistencializmo madingu- ir ne visose savo formose,, nėra riu t Jos kelių pilkąja dulkele, tografiją
"Benamiai" įsigijo
(
su Eklezijos'O pas Vardo Didžiojo altorių'
do jame minties turtus, tapo ti Heideggerio; didžioji dalis jo zistencija filosofijoje anaiptol j a s nėra vien paprastas, pavir- nesuderinamas
dail. W. Woolway, o "Nature
m
mados dalyku: Berlyno salionai visai nesuprasdavo. Ta aplin nėra naujovė, tik priėjimas prie j šutinis gaudymasis. Šalia ma- doktrina. Kokia jo objektyvinė Pražydėt kuklia laukų gėle. Morte" — dail. W. Bell.
Eilėraščių rinkinį puošia dail.
gyvai domėjosi jo idėjomis, šio kybė — jo nesuprantamumas— jos bei požiūris yra naujas. | dingumo yra mintijanti rimtis, vertė, kiek jisai turės nuopelnų
Česlovas Grincevičius paruo
šimtmečio
pradžioje garsėjo klausytojams imponuodavo, nes Vargiai rasime egzistencializmo kuri savo problemų svoriu bel- didžiųjų problemų sprendime ir VI. Vijeikio iliustracijos. Kaž
Bergsonas. Didžiausia salė Col- tai, esą, gilumo ženklas. Savo idėjų, kurios nebūtų buvę pa džiasi ne tik į paskirų smalsuo kiek prisidės prie philosophia kodėl jo piešti viršelio siluetai šė spaudai novelių rinkinį "Vi
lege de France, kur jisai skaitė paskaitose filosofas nevengda liestos praeityje pvz. Pascalio, lių duris, bet, ir į visuotinės Ek perennis praturtinimo, šiandienį daugiau primena oriento mina- durnakčio vargonai; neįtikėti
savo paskaitas, būdavo perpil vo paleisti kartas nuo karto tačiau priėjime jnatyti esminis lezijos vartus. Reikia neužmirš dar peranksti spręsti. Viena tiki r e t u s , kaip lietuviškuosius bokš- nos istorijos". Rinkiny bus 12
aišku, kad katalikas mintytojas j t u s
dyta. Daugelis ateidavo salėn špilkų K. Eklezijos adresu, juo savitumas.
novelių.
ti, kad egzistencializmo pradinegali
ignoruoti
naujovių
ir
už
kelias valandas . prieš paskaitų ba kad ir Freiburgo arkiv. K.
Dabarties egzistencializmas, ninkas yra Kierkegaard, giliai
Vladas Būtėnas planuoja šį
pradžią užimti sau ir kitiems Groeberis savo pamoksluose ka-1 visu svoriu palinkęs į žmogaus j pamaldūs protestantas. Egzis- sidaryti tradicinėj kertėj. Tas
rudenį rankraščio teisėmis iš
pats Pijus XII šešias dienas
vietas. Pasakojama, du ameri
tedroje padarydavo egzistencia- i konkrečią egzistenciją, kad ir tencinis sąjūdis savo gelmėje
leisti eilėraščių rinkinį.
prieš
enciklikos paskelbimą
kiečiai atvykę Paryžiun specia
listinių užuominų. Abudu buvo norėdamas, nepajėgia praeiti buvo religinis, tik vėlesnė plėto
liai pasiklausyti Bergsono. Ka
"Pax Romaną" kongreso daly
Adolfas Markelis baigia ruoš
tė
išskyrė
religines
idėjas,
sukilę
iš
Schwarzwaldo
ir
kurį
lai
tylomis
pro
didžiąsias
proble
dangi tad buvo rugpjūčio mėn.,
viams Amsterdame pareiškė:
ti spaudai humoristinį apysa
jiedu guodėsi pamatę bent pa ką kartu mokslą ėję. Ideologi mas. Jų didžiausioji — Dievas. pasaulino, nureligino. Nenuos "Sveikindami jus (...) primena
kaičių rinkinį, vardu "Niekadėtalpą, kur kiti klausėsi gar niame fronte betgi radikaliai Tai Uola, į kurią sudužo ne vie tabu tad, kad K. Eklezija rodo me kaip įsakmų reikalą šias dvi
jai".
na sistema. { tą pačią Uolą at tyti, kad egzistencializmas la- pareigas: dalyvauti dabarties
siojo, filosofo. S. Freudo teori skyrėsi.
jos, kad ir mažiau pasisekimo IŠ KUR TAS PASISEKIMAS? sitrenkia ir egzistencializmas. nemaža dėmfsio dabartiniam mintyje ir dirbti Eklezijai. Da
Ben. Babrauskas daug laiko
Jieškantieji savo egzistencijos egzistencializmui. Šv. Tėvas Pi lyvaukite visur
intelektinėse
pašvenčia ruošdamas spaudai,
turėjo, užplūdo literatūrą ir net
_.
.
,.
prasmės neišvengiamai klausia: jus XII savo lenciklikoje . "Hu- tas imasi spręsti žmogaus'bei
išlygindamas kalbą įvairių nau
-..
. Pirmiausia, egzistencializmas kas gi yra mūsų būties pagrin- mani generis'*. be kitų mokslikovose,
ypač
šiuo
metu,
kai
pro,
'
lyra naujovė. Tradicinė filosofi- das? Ties šia Uola egzistencia- nių rūpesčių, aiškiai pasisako
jų kūrinių; ~~
£,bl
Q
iškyiančias
NAUJAUSIĄ MADA
'ja, idealizmas, empirizmas, ra lizmas skyla į dvi stovyklas: prieš kaikunų pastangas n u t o l - ^
dimensijose».
Soliste Prudencija Bičkienė
Idėjinė dabarties naujovė yra cionalizmas plačiosios visuome- kairiąją ir dešiniąją. Pirmoji, ti nuo amžių tradicijos ir pa£
d
kataviga
nereiškia> ka
nės akyse kažkaip nusidėvėjo.
po sunkios operacijos pasveiko
neabejotinai
egzistencializmas.
Lauktas atsakymas į gyvybi aiškiai pasisako už absurdinę brėžia: "Jei sistemos, k " P : , l i k a s m i n t y t o j a a turi remtis
ir pradeda rodytis scenoje.
Jisai spėjo pasklisti visuose
»
nius žmogaus būties klausimus bei uždarą egzistenciją, antroji immanentizmas, idealizmas, ma pirmiausia tikyba. Ne. Tai būtų
kultūringuose kraštuose. Net
P. Gaučib paruoštas Pietų
neatėjo. Nepatenkintas žmogus — už santykį su Dievu. Pirmoji terializmas — istorinis ar dia teologija. Eklezijos mintis čia
Vyt. Kastytis
japonai, kiniečiai, indai per sa
metėsi naujon linkmėn, tikėda linkmė dabar linkstama vadinti lektinis — ar egzistencializmas suprastina kaip noras sveikos | Neseniai iš spaudos išėjo jo Amerikos novelių rinkinys jau
vo studentus Europoje yra susi
masis čia atrasti galutinį atsa uždarąja, antroji — atvirąja, išpažįsta ateizmą arba bent at filosofijos, sukurtos šviesaus,
atiduotas spaudai.
veikalas "Kolektyvinė
pažinę su jo idėjomis, ypač ja
kymą, juoba kad naujoji link arba — pirmoji ateistinė ir meta metafizinio mintijimo ver natūralinio proto, kuris sugeprausykla"
ponai. Vakarų Europa ir jos
Antanas Kleiva, MIC, Romo
mė kilo gaivališkai versdama antroji teistine, netgi krikščio tę, — joks katalikas negali abe ba naujai atrastas tiesas įglauskultūros žmonės tebediskutuoja
niška. Šiam skirtumui atžymėti joti jų klaidingumu." Tai buvo ti visuotinėn sintezėn. "Visa tai, Jauna rašytoja Danute Vela- je, Angelicumo universitete ga-,
egzistencialistines idėjas. Pa šalin senąsias sistemas. Antra,
kartais vartojamas žodis egzis- aišku jau ir prieš enciklikos pa- k ą ž m o g a u s p r o t a s atidengia vičiutė-Glotklenė, sukūrusi šei- vo licencijato laipsnį ir rudenį
vartęs filosofinius žurnalus, iš egzistencializmas pasirodė ati
tęs toliau asketikos studijas.
einančius tiek Europoj, tiek tinkąs laiko dvasią: modernusis tencialistinė filosofija (uždaro sirodymą •— ateizmas jokioj n u o š i r d ž i a m jį e škojime kaip tie- mą, susilaukė, antrosios' dukreformoj negali būti suderintas su są, negali prieštarauti jau pa- les ir apsigyveno su vyru nuoAmerikoj randi beveik kiekvie žmogus, pergyvenęs ne vieną ji, ateistinė) ir egzistencine (at
Eklezijos doktrina. Enciklikos žįstamom tiesom"
(Humani savame ūkyje, netoli Bogotos,
nam nr. straipsnių bei recenzi krizę, pajuto savosios būties gi viroji, teistinė).
Uždarosios linkmės ryškiau- pasirodymas oficialiai priminė gen.). Enciklika kartu perspėja Kolumbijoje. Abu dirba išsijuo „Lietuvių literatūros
lų
sukrėtimą,
kuris
paliko
bau
jų apie egzistencializmą. Dau
—
nesigaudyti naujovių dėl naujo- s ę
gyvenamus
gybė rašytojų gyvena jo idėjo gią tuštumą. Egzistencializmas,
stato
n a u j u s
istorijos konspektas
analizuodamas
žmogaus
.
būtį,
vių, o sverti savo mintis rūpės- n a m u g > i m a n u o l a u k o p i r m ą j |
mis ir jas yra paskleidę plačio
„Lietuvių literatūros institu
tingai, neužkrėsti, neprarasti tu- d e r l . ų a u g i n a g y v u l i u s > p a u k s .
joj publikoj. Antai 7. P. Sartre pataikė išreikšti visu svoriu da
tas atidavė spaudai „Lietuvių
yra parašęs ne tik filosofinių barties žmogų. Tuo kiekvienas
rimos tiesos ir nestatyti pavog ^
^
d
dar
14
literatūros
istorijos
konspekto
mąstantis
žavisi,
nes
jaučia,
raštų, bet ir romanų, dramų,
jun tikėjimo. Tokmose žing mažai beatlieka
I dalį. Šioje dalyje pateikiama
p
5
kur jo idėjos rodyte parodomos kad pačios giliosios būties gijos
niuose klaidos yra sunkiai iš- *
7
v
publikai. A. Camus yra pagar lieka sujudintos.
vengiamos, tačiau pasak Leono l a i k o rašymui.
feodalizmo epochos lietuvių hTrečia,
egzistencializmas
turi
sėjęs romanistas, publikos mė
XIII: "Reikia duoti mintytoRašytojos tėveliai, p. Valavi- teratūros istorija. Be to, koniai
giamas,
mokąs talentingai pasisekimą, nes tapo literatūros
jams laiko galvoti ir klysti." *
gyvena 'kitame departa- spekte atskirai
nagrinėjama
skleisti egzist. idėjas. G. Marcei, ir teatro išpopuliarintas ir per
Tik tokiais keliais yra įmanoma mente, kur p. Valavičius dirba veikla žymesniųjų to laikotarkad ir labai skirtingas nuo pas keltas ne tik į uždarus salionus,
žmogiškosios minties pažanga.'cukraus fabriko vaistinėje, kaip pio rašytojų: K. Donelaičio, D.
tarųjų, eina visuomenėn apysa bet ir gatvę.
J. Maritaino žodžiais tariant: farmacininkas.
Poškos, A. Strazdo, A. Bara
Ketvirta,
egzistencializmas
komis, dramomis, paskaitomis.
-Filosofija, pasinaudodama kiek | D a l l i n l n k a s K u l v i e t i s ,
nausko.
Jis yra kalbėjęs J. A. V. publi sugebėjo reaguoti į tas tradici
viena tikra kritiško pažinimo
. .. , . x1
~zino.
„Antroji šio konspekto dalis,
v
spragas,
kai (studentams), jis yra apva nių filosofinių srovių
"
.
*Z mas tremtyje lietuviškų kryzeapimanti kapitalizmq laikotar
žiavęs P. Ameriką su paskaito kurių pastarosios nemokėjo už
pažanga
savo egzistencinius
ir geriau suprasdama
reikalavi lių dirbėjas, išemigravęs j Ko
pio ir lietuvių tarybinę litera
mis visur sukeldamas daug su kaišioti.
mus, — turi dabar įglausti sa lumbiją ir apsigyvenęs Bogo
Čia glūdi, didžiausia dalimi,
sidomėjimo
egzistencializmu.
vin bei išryškinti tą naują min toje, turėjo keletą savo darbų tūrą, baigiama ruošti ir netru
pasisekimas,
Paryžiuje atsiranda netgi jo egzistencializmo
tijimą ir kartu pilnai nušviesti parodų, kur pasižymėjo savo kus bus atiduota spaudai", —
fanatikų: vienas rašytojas per kuris anaiptol nėra grynosios
kelius, kuriais nenuilstamai ei gražiais peisažais (Kolumbi rašo bolševikiška „Tiesa".
sirengęs domininkono abitu at tiesos liudininkas. Egzistencia
na žmogus, siekiąs Dievo."
jos vaizdais), kurių daug par
lizme,
kaip
ir
kitose
srovėse,
yėjo Notre Dame katedron pa
davė. Dabar senatvėje susilau
Literatūros ir meno dekada
ra
tikrų
deimančiukų,
ir
tai
maldų metu, užlipo į sakyklą ir
kė sūnaus ir su šeima išsikėl'ė
sušuko: "Nėra Dievo"! Vėliau naujų, originalių, — bet jie su
„Lietuvoje prasidėjo pasiren
Ievos Peroii knyga
gyventi į kaimą.
mišę
su
atmatomis.
paaiškėjo, kad tai fanatiko dar
gimai lietuvių literatūros ir me
"Razon
de
Mi
Vida"
(Mano
Muzikas
Izidorius
Vasyliūnas
bas, kurį jisai pats apgailestano dekadai, kuri įvyks Maskvo
KAS JIS?
gyvenimo
prasmė)
turi
didelį
dirba
vienoje
Kolumbijos
kon
ninkų - egzistencialistų yra
je šiais metais.
Ikišiol nėra pavykę tiksliai
pasisekimą
Argentinoj,
bet
Aservatorijoje. Yra labai verti
vo.
atsakyti: kas gi yra tas egzis
Respublikinė grožinės litera
merikoj anglų kalba išleisti jos namas, kaip prityręs profeso
tencializmas. Jis dar, palyginti,
nenumatoma,
nes Valstybės rius ir nuoširdus veikėjas mu tūros leidykla dekadai išleis ru
M. HEIDEGGERIS
toks neišrūgęs, dar toks savęs
Departamentas rado, kad Ame zikos srity j , — organizuodamas sų kalba stambiausius pastaro
Vienas ryškiausių naujovi- jieškantis, kad nėra Jmonoma
rikos darbininkams nesą reika koncertus, ruošdamas specia jo laikotarpio lietuvių literatū
filosofijos profesorius Freibur- jo tiksliai aptarti. Neseniai bu
lo 'žinoti "tiesos" apie naująją lius koncertus vaikams, konkur ros kūrinius, jų tarpe: A. Guge i Br. Jis buvo ir dar tebėra vo suvažiavę į Paryžiaus Sordaičio-Guzevičiaus romaną „Bro
Argentiną. Ponia Peronienė tu- 'T
madoj. Tai Husserlio mokinys, bonn'ą žymūs prancūzų ir vo
6
, , * .,.,...
, v sinius koncertėlius savo moki- liai"' ("Kalvio Ignoto teisybės"
1933 m. perėmęs un-to rekto kiečių egzistencialistai (pačių
nių ir t.t.
ri
pasitikėjimą
romano tęsinys), A. Vienuolioto didelį
darbininkų
tarpe irsavo
todėlkras
da
riaus pareigas, įvedęs hitlerinį žymiausių nebuvo). Jean Wahl
Prof. J. Eretas darbuojasi Žukausko romaną „Puodžiūnbartinę jos ligą, gresiančią jai
pasisveikinimą un-te. Vėliau iškėlė klausimą: ar yra vienin
gyvybės pavojum, jie pergyve Šveicarijoje; atsiuntė "Drau kiemis" (senojo lietuviško kai
nusivylė hitlerizmu ir nuo jo ga egzistencinė filosofija,' ar
na. Tačiau diktatūriniai užsi go" redaktoriui laišką dėkoda mo lemtis), V. Valsiūnienės poe
nutolo... Kurį laiką (prieš 1933 šis vardas tėra. laikomas savitų,
Išsigelbėjusieji
m.) dėstė filosofiją ir būsi skirtingų filosofijų kolektyvu? T. VALIUS
mojimai demokratiniam kraš mas už gautas lietuviškas kny mą „Veronika" ir kitus", — ra
šo „Literaturnaja Gazeta" t
gas.
miems teologijos studentams. Vieni teigė, kiti neigė. Iš to matui nėra per daug sveikintini.
Iliustracija H. Nagio knygos '"Saulės laikrodžiai"
DR. P R . GAIDAMAVIČIUS, K a n a d a
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70. TERMINOLOGIJOS DALYKAI
(cokolis)". Tad ar taip geraida
romą? Prieš atsakant į šį klau
A. Vireliūno Įvarduose (26
simą, visų pirma tenka pa
psl.) šiuo naujadaru vadinama
stebėti, kad cokolis per rusų
atrama
vagonams
sulaikyti
cokol' yra kilęs iš italų zoccolo,
kelio gale, angį. buffer stop,
o šis savo keliu iš lot. socculus
vok. Prellbock, rus. upor: at
"batelis". Pagrindine šio žo
sparos keliai stotyse baigiasi
džio reikšme yra "apatine pas
atimišais. Tai iš tikrųjų yra
tato dalis tarp pamato ir lan
tam tikras atraminis taškas,
gų". Ši (daugiausia mūrines)
kuris sulig vagonų buferių aug
sienos dalis yra kiek storesne
Stumu įtaisytas
geležinkelio
už viršutinę,
todėl ji ir yra
gale, kad paleisti arba stumia
lyg viršutines sienos dalies at
mi vagonai nenueitų nuo bėgių.
rama, t. y. viršutinė siena yra
t. y. tai, į ką vagonai eidami
atsimuša savo buferiais. B e t ; lyg atsirėmusi atelšliejusi
j
. .,
,
v.
- i apatinę dali, cokolį. Toliau coa ,
kaikunų žodynininkų šiam zo- JT. \
,.
,... . _;
, ,
...
kohu dar vadinamas statulos,
kia reikšme; pvz. M. Nieder- vazos ar pastapa (kolonos)
dziui dar duodama ir kito- pagrindas (baze). Taigi coko
manno žodyne šalia "Prellbock"
atniušas dar reiškia ir "Prell- lis, kaip specialus terminas,
stein". Taip pat ir V. Peterai- mano nuomone, gali būti ir to
tis šalia "buffer stop, fender liau vadinamas neblogu nauja
beam" šiuo žodžiu dar vadina ir daru atšlaita. Tas faktas, kad
44
curb - stone,
guarde - stone". gyvojoj žmonių kalboj yra at
Bet V. Gailiaus žodyne atmufcu šlaite "nuokalni vieta, pakalne,
teverčiamas vok.
Prellbock; pašlaite", nei kiek nekliudo
gretimais būti ir a t šlaitą i "coPivlhtein jam jau yra krašti. , .
*
,, _, , .
kohui , juo labiau, kad šiuo
nis (plento) akhiuo . Tad kaip x ... ' /
_ _ *
• .„.
., ..,
.. , - . . „ m ,
zodziu (pvz.
J. Basanavičiaus
r
iš tikrųjų turėtų būti? Man ro^,
. .J
.
, .
71 v
.. . .... , . ,
pasakose) dar vadinama ir
dos, atmusas gali būti kiekvie- %T^m
^ ^
^ B
P. S.
'suolas,
sedynS".
nas daiktas, } kurį kas atsimuš
(Bus daugiau)
damas susilaiko. Taigi atimi
šais lengvai gali būti ir krašti
niai kelių (plentų, vieškelių ir Sudėtinis rašytojų veikalas
Rašytoja, dramaturge, buvu
ktJ akmenys, kurie padedami
tam, kad važiuotojai neiškryp si kongreso narė Clar"e Boothe
tų | pakraščius. Atmušas taip Luce suredagavo naują veika
pat, bent iš dalies, gali būti ir lą "Saints for NewM — rinkitai, ką anglai vadina bulkhead, nj apie modernius šventuosius.
vokiečių paprastai verčiamas J Šio kolektyvinio veikalo ben
tarpe
randame:
Prellbock, pvz. tam tikras sie dradarbių
nini?, įtaisas, į kurį uostuose Whittaker Chambers, Paul Gal
ban<?o~. atsimuša, kuris kitose lico, Mortimer Adler, Thomas
Merton, Bruce Marshall, Kari
v'etos* sulaiko ugnį ir t.t.
Stern, Rėbecca West, Evelyn
VVaugh, Barbara Ward, Gerald
5. Atšlaita ,
Heard, Kathleen Norris, AlfA. Vireliūno Įvarduose ir J. red Noyes. Iliustracijas piešė:
Balčikonio žedyne atšlaita te- A. Girrard, S. Dali, Th. Mer
paaiškinta vienu žodžiu "coko ton, J. Charlot, L. Ford. Vei
lis". M. Niedermanno žodyne kalas išeis rudenj.
šis žodlr- verčiamas į vok. "SoDr. A. D. Frenay parašė kny
ckel. Unterlage, Untersatz".
T\iip pat ir V. Peteraitis atšlai gą "The Spirituality of the
ta verčia į angį. "sockle". Bet Mass", ją išleido Herderio lei
V. Gailius vok. Sockel lietuviš- dykla. Veikalas aiškina šv. mikai teverčia "papėde, pastolas šių apeigų bei maldų prasmę.
A t m tisus

Draugo" liepos 12 d. priede Eksliteratas rašo: Grąžinkit Maironiui rimą!... Nueinu J
Apreiškimo bažnyčią Brooklyne ir giedu kartu tu minia "Ma
rija, Marija, skaisčiausia lelija,
tu švieti augštai..." Sekančio
žodžio negaliu giedoti kartu,
nes minios giedojime nebėra
Maironio: "danguje" gieda mi
nia; "ant dangaus" atsiliepia
gyvas Maironis, nes juk taip jo
buvo parašyta... Grąžinkit Mai
roniui rimą!"

honorarĄ
taip.

DRAUGAS

.

.

skelbia naują

KONKURSĄ
Vėl skiriama 1,080 dolerių premija
Mecenatas - Čiurlionio ansamblis
1. Dienraštis „Draugas" skelbia naują lietuviško roma
no konkursą. Paskutine data konkursui skiriamo romano
rankraščiui įteikti — 1952 m. lapkričio 1 d.
2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis
dolerių. Premijos mecenatas — Čiurlionio Ansamblis. Pre
mijos organizatorius — „Draugo" Bendradarbių Klubas.
3. Rašytojų Draugija, Čiurlionio Ansamblis ir Draugas
parinko šiuos teisėjus premijuotinam romanui nustatyti:
P. Gaučys, dr. A. Juška, V, Ramonas, J. Švaistas ir Gr. Tulauskaite.
4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas
turi būti parašytas mašinėle, nemažesnis, kaip apie du šim
t u romano formato spausdintų puslapių.
5. Kurinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija,
„Draugas", 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, 111.
6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pa
sirašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti
savo tikrąją pavardę ir adresą, ten pat {rašant romano ant
raštę ir pasirinktą slapyvardį.
7. Tūkstančio dolerių premiją g a v ę s autorius be papil
domo honoraro romano pirmosios laidos teises perleidžia
„Draugo" Bendradarbių Klubui, {skaitant ir teisę spausdinti
„Drauge" ir išleisti atskiru leidiniu. Premijos nelaimėję au
toriai spausdinimo s ą l y g a s nuspręs abipusiu susitarimu.

,

Praleiskite linkimai atostogas kur jus
galite daryti ką tik norite

paskirstę

taip

• ,

testamento

vvkdvtoias..."

I'*|.

i tftmn HK.4-SSM

(ALEKNAVIČIUS)
m CHIRURGAS
196? W. Garfleid Blvd.

GYDĮYTOJAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2216 VV. 24th 8 t
Priėmimo laikas pagal susitarimą
telefonu .
YArds 7-077H

2201 VVest Oennak Road

Ofiso t d e f f o n a s VIrginia T-lftft*

Tiesa, Maironis paskyrė mane testamento bendravykdyto-1
ju draug su prel. P. PenkausNicolas Wiseman
ku jo (Maironio) raštų leidi-1
mo reikale.
"Fabiolos" autorius, Nicolas
žinoma, tai dar nepadaro ma Wiseman buvo gimęs tais pa
neš kalbos dalykų žinovu, bet ciais metais, kaip ir Hugo, tad
lyg
verste verčia pasisaky- šiemet sueina 150 metų nuo jo,
ti, kai taisoma Maironio raštų gimimo. "Fabiola", apysaka iš
y lba
pirmųjų krikščioni^ gyvenimo
Romoj, apie vienos dievotos kri
Tad ką aš manau apie
kščiones, vardu Fabiola, per
"ant dangaus" ir "danguje"? gyvenimus, buvo išversta ir f
Ogi, kad Maironis gerai lie lietuvių kalbą ir čia Amerikoj

DR. AL RAČKUS
GYDYtoiAS IR CHIRURGĄ*
4204 Archer Aveoue
V AL.: kasdien nuo 2:00 iki 1:00 >
trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

Dr. Antanas Rudokas, 0. 0.

GYDOTOJAS IR CHIRURGAS
6757 So. VVestern Ave.

i DĖMESIO atostogininkai! Rezervuokite

Ifaiu V. Vaitkus

1 9 0 8 m . J i bUVUSi
ne
skaitoma, kaip Walla„ „.
„..

DR. A. NARBUTAS

VAL.: 1—t poplot Ir 7—8 v. rak
trečiad ir sekmad. ofisas uždarytas
SeStad. tik nuo 1—8 vai. popiet.
masis kamb. Tenisas — "Shuffleboard"—
'"Golf" — laiveliais pasivažinėjimas —
Rezld. 8241 w . 66TU PLAOE
didele, graži apylinke. $6.50 - $7.50 as
meniui. Visi patogumai su privatiškom
voniom. Rezervuokite anksti. Rašykite tel.; Ofiso HK.4-5849, rei.HK.4-2S24
prašydami knygeles B ir kainy sąrašą.
DR. PETER T. BRAZIS

.

išleista
mažiau

m . OU4-(Mm

0R. ANTANAS ALEKNA

bia mūsų didžiojo Dainiaus pa- Pnvadšk** u..ke, apšild. maudyc-i ba
selna; pasilinksminimo sali - • Nemoka
skutinios valios.
mai "Bowling Allcy", vedinamas valgo

\

G Y D Y T O J A S I R CfflfcURGAtf
J760 Weet 7 U t Bi.
(prie California Ava.)
LIGONIUS PRIIMA: kasdien nu*
Iki 4 Ir nuo 7 iki 9 v.v. seštad. »ur
t lkl 4 v trec.—pagal susitarimą
Susitarimui skamb. GRo. 6-1821
lei neatsiliepia VTnoennm 6-ttOO

VAL.: I—4 ir C—•
AeAtadlenlais nuo 1 Iki 4 vai. p.p.
Atdara iki spalio 10-t^> — Wisconsin
Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.
Delis, YVis. Leute's Artist Glcn Resort:
"Atostogininkų pasirenkama vieta". Ši • •«-•- OftBO V (.7-6588, r«v/..itl',.7-7«68
populiari "American Plan" vieta siūlo
DR. BIEZIS
jums geriausias atostogas VVisconsin Delis,
GYD.YTOJAS IR CHIRURGAS
Medaus mėnesio lankytojy mėgiama.

leidėjai tokiu p a t budU n e p a g e r

Ir iŠ viso reikStų priminti vi
suomenei, kad Maironio raštai,
Gal j tai nebūčiau atsiliepęs, rodos, dar nėra pasidarę vi
bet gerb. Autorius mane pro- suomenės nusavytoe, ir nėra lei
vokuote išprovokavo, toliau ra stina jais kiekvienam, kas su_*....«
„ i , i;„
«oai«ol«ir»v»/\
šydamas :
manys, naudotis pasipelnymo
"Neabejoju, kad su tuo su ar kitu tikslu.
tiks ir poetas Mykolas Vaitkus,
Maironio gerbėjai! gerbkite
artimas Maironio draugas ir jo Jr ^ n U o s a v y b c t

Dr. Edmrard B. MUR^SO^

Remkite Dranga"

American Plan tvarka modernišką vieš
butyje ir Cottagcs. Vakarais maistas pa
teikiamas nuo 4 vai. po piety iki 10 vai.
po piety. Luksusai uS kainą kurią jus
įstengsite mokėti. Ant tų žymiu Eagle
Chain ežeru. Rašykite tiri nemokamos
knygclSs. Hiawatha Lodge Mr. and Mrs.
Rollic Froehlig, Eagle River. Wis.

ir

Turiu prisipažinti, jog apie
tą Maironio raštų leidimą aš,
Maironio testamentu paskirtas
rūpintis jo raštų leidimu, tesu
žinojau iš laikraščių: leidėjai
man ne gero žodžio nepasakė.
Atsitinka, jog ir kiti Maironio

vResort
i c U s ankgtJ
uJ m «žuvavimas.
sy žcmas kajna6
CoIcg
— geras
Moderniški

Tikrina a k i s ; pritaiko aklnlns,
kaičia stiklus ir rtmus

V AK.: trečiad. ir seštad., pagal su- 4701 S. Damen Ave. Chicago, m
kaukite — YA 7-7381
kamb. ir nameilat ant Channcl Lake, susitarimą; kitomis dienomis nuo
Priima: vakarais 0 iki 0, Seštad
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare
50 myliy nuo Ghicagos. Bušas atveža
10 ryto lkl 4; trečiad. Ir sekmad
prie pat dury. Rašykite arba šaukite: Ofisas Ir rezidencija— YArds 7-3526
tik susitarus
Antioch 34, Mrs. Harry Cole Antioch,
DR. G. J. BYUITIS
Illinois.
TeL: Ofiso YA 7-0664, rea. Ml 8-9880

Vidaus, vaiku, nervu gydytojas

DR. CHARLES StGAI

DR. JONAS VALAITIS

DĖMESIO NUOSAVYBIŲ
SAVININKAMS!

GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS
4038 So. Archer Ave.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 So. Aahlaad Avenae

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
10748 So. Michigan Ave.
V A L.: (lSskyrus Seštad. Ir sekmad.)
N u o 1 lkl 4 v. p.p.; 7—9 v.v.
seStad. priima tik pagal susitarimą
llfv.li!.: 108.18 So. Waba*h Ava.

Naujas adresas: 4255 VV. 6Srd St
Ofiso TeL By.H«.nc» 5-4410

IVI. ofiso VI. 7-0800, rea. VI. 7-7808

DR. STRIK0L

OR. BR. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHTRURGA8
4645 So. Aahlaad Ave., Chloage

(antras augštas)
$750.00 naujas garažas pastatomas (prie California Ave., slauryt.kamp.) OFISO V A U : N u o 10 iki 12 v. ryto,
del jflsų. Dydis 14x20 su tš vir&aus Vai.: antrad. 2-4 Ir 6-8; Seštad. 1-4. nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki tc20
Kitomis dienomis tik susitarus.
v.v. Sekmad. nuo 10 lkl 12 v. diena
uždaromom durim, grindim ir 4 p8ūų „Aprons".
Nereikia Įmokėti, 86 mėnesiniai iS- 1 W . : O f l s o W A . 8 - a 0 6 0 , rtn.CO.4-1187
DR. J. J. SIMONAITIS Himokcjiimil.. n e m o k a m i apskaičia
vimai bet kur.
DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Šaukite ONfcirio 2608
KARL W. STANFIELD,
CONTRACTOR
WAUKEGAN, Dlinois
Dėmesio Televizijos Savininkai!
Mrs pataisome ir aptarnaujame visu. iidirbysčiu ir modeliy aparatus. Geriausias
įrengimas ir dalys. Darbas garantuoja.
mas ir atliekamas eleetronie inžinierių

tuviškai pasakle "Tu švieti aug
štai ant dangaus": juk jis tuo
norėjo išreikšti minij, kad Ma ce "Ben Huras". Kita WisemaJ and V T. V. SERVICE
rija, kaip Dievo Motina, yra no apysaka, "Koplytėles lem 5909 Columbia Ave. Hammond, Indiana
Dievo pastatyta
nepalyginti pele", buvo išleista 1926 m.
Russell 2159
augščiau už visus šventuosius Lietuvoj Šv. Ka2imiero Drau
DĖMESIO atostogininkai! Atdara nuo
ir kitas dangaus dvasias, todėl gijos,
birželio iki lapkričiol Ahlenius cabins —
ir nesako Tu švieti augštai dan
arti
Bass Lake, Ind.; apstatyti; bėgantis
Įdomu, kad kardinolas Wiseguje (drauge su kitais dan man, kurs savo raštuose pla vanduo; viduje toiletai; $27.50 sav. Šau
kite: Montcrey 2872, YVinnemac, Ind. argaus gyventojais), o sako: Tu čiai aprašė Romos meno ir re- lba rašykite Box 383-A Knox, Ind. del
švieti augštai ant dangaus (vir j l i g i l l i u s p a m į n k l u s , šalia žino- rezervacijų
šum dangaus).
mos "Quo vadis, Domine?"
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GYDsYTOJAS IR CHIRURGAS
ittpeo.

moterį j Ilgos

Ir

4055 Archer Ave.
K a m p a s Archer Callfornla A v a
V AL.:
2—4 Ir 6—9 p.p.,
Išskyrus sekmadienius.
!'«!.: Ofiso VA.7-1166, r<-/..liA.H-1 VM\

. 1 -

Nebijokit, vyrai!
Maironis
lietuviškai mokėjo,, .ur' ..nebūtų
pasakęs: "smegenys jums ant
galvos", o - "smegenys jums
.galvoje"! Ir nebūtų teigęs:
-kepur^S jums galvoje , o tikrai
,batų pataikęs: "kepure jums
ant galvos!"

DR. J. GUDAUSKAS
GYD)YTOJAS IR CHIRURGAS
756 West 35th Street
( k a m p a s Halstėd Ir 86-tos ga^v.)
VAL. 1—4 ir 6:80—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą
Šeštadieniais 1—4 vai.
Re*. 3247 8. KMKKALD A V I .

bažnytelės Romoj, Via Appia, iiio 15. Puikus, nuošalus ir pailsintis.
I ^_ , ,.

.

, ...

. ^ 1 «
Vnrlnnjri
ten,
kur

(JOVAIŠAS)
paetate kitą koplytėlę Kduitufei lne ttl
aikštelė,
geriausias.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Vftlkam8 g p o r t o
ntrys keliai
skiriasi,j , t ų tt r i j ų ,! jžvejojimas. 1-3 mleg. nameliai. 145^
^
W
M
f
W a r n i
2423 YVest Marquette
Rd.
.
,
_
$75
per
savaitę.
Itasykito
ar
telefo
n „he„im„i hf,. »
VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak.
kelių šv. Petras pabėgimui bu- Į nuokite,
Trečiad. ir fteštad. pagal sutarti
.
_
t
i r i n k ę 5 T a č i a u j o k i o s ki
Cail H i i l b c r t — U H I N F . I J A N D K R , W1S.
. ^ . ^
^ ^
Atdara iki spalio 15 d.
Tel.' Dflso PR.0-S88A, r</. Ki; 7-9lU»
t o g d.degn.gs
^ ^
m§s u
fc
DR. A. JEMKINS
nes
l ^ " a t m i n t a a 8 Kristaus susi- * * D o n « W F ' Al**""*"'
GYDiYTOJAS IR C H I R U R G A S
0J

P

C1A

Brooklyniškio "Darbininko" *W»*»
1952.I.II. radau g. p. I. Vis- ^ o '
•

T-

u\ini„

„;a

J W * « *įjį&
****>
^ ^ f t

0

KriStaUS

Statulos

replika,

0

Kri-

(LIETUVIS

STAS

Dabar antras dalykas, susi- tikimo su šv. Petru toj vietoj |
^ yAi f
"
« f t ,„
., .
:
, j-.
. - ...
į j 1S47 So. 50th
Ave., Cicero 90,111.
t
jęs su Maironio testamentu:
sudėtas | tą bažnytėle ir Į greJ į | J OLym|;i0 a.B400

i.

Dr. Alexander J. Javois

Visi modorniSki „housekeeplng" nalėtas,
pležas,tekąs
sportas,
| n . dušai.
Eiektr.Golfas,
ftaidytavasj
to»- I

fA^^.^įtl
?"ST» v
K ^ u . ' " V U « lkl
* *-6
PenUtad. nuo 10 vai. ryto

C
«
v. v

manto straipsnelj "Maironis
?
lr n u o 7__9 Vai. v. Seštad
staUs
z mes
kt
tremtyj", kur pranešama, k a d »
P"** y
" ->;
4 i t v. p. n.
p.p. Petras Indreika su J. Nar j **g
butu išleidę tremtyje Maironio !
j "Pavasario Balsus", "Raseinių
Magdę", "Jaunąją Lietuvą" ir
"Mūsų Vargus" po tiek ir tiek
Tiktai ribotam laikui
ten tūkstančių egzempliorių, o
Mes parduodame visas mūsų
KALBOS PAMOKOS
aukštos rūšies prekes—baldus,
duoda* tremtinys prlofi karą baigoj
kilimus, gazo krosnis ir visus
Čikagos Universitetą.
Vienas doleris vai. — privačios
gerai žinomų gamybų matracus
Vertimai, Anketų pildymas, Jv. ras
ir spiruokles — su dideliais sutai angliftkal
K. Kalnėnas
taupymais. Pirkite dabar ir su
0403 S. Falrfiėld Ave., Chicago 29, 111
(3-čiaa augštas, duris po kairo, arti
taupykite.
«3 gatvės lr Callfornla Avo.)
• •• i • •

GRovelilU

6255 South VVertern Avenae

TSl. ofiso: DAnube «-l 126
Buto — VVAlbrook 1-0691

DR. A. VALIS-UBOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS
3261 South Halsted Street
vral: 1 iki 4 v. p. p. ir C—8 r. vak
šeštadieniais 1—4 V. p. p.
"

Tel.:

"•»

Ofiso PR.6-0446 rez.HK.4-3150

DR. F. C. VVINSKUNfis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 VVest Marąuette Rd.
VAU:

nuo 'Z iki 4 p.p.: 6 lkl 8 vak
ir

sefttad.

navai

sutarti

IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

«-lo»&

GYDĮYTOJAS

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

Read<L 0600 S. Artesslan Ave.
VAL.: 11 v. r. iki 8 p.p.: 6—9 v.v

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal
susitarime įšskyiuH trečiadienius

DR. G, SERNER

2422 VVest Marąuette Rd.
4

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
MS rneių iMtyrinias
I e L YArds 7-1829
Pritaiko AklnluiKrslvas Akis
Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuve 1

DR. F. V. KAUNAS

llttliunce

5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
PHYSICIAN and SURGBON
(LIETUVIS
VAL.:

South VVesiern Avo., priešais Sear's krautuvę
^

^s

2—4 popiet, 6:30—8;30
Trečiad. pagal sutart).

OPTOMETRISTAS

vale

DR. P. ATKOČIŪNAS

VAL.: Kasdien popiet nuo 12-2:80 v.
Vak.: pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v.
Trečiadieni tik susitarus.
nu

i

i

i

Ofisą YA.7-5557, rez.RE-74966

DR. FRANK C. KWIHH

M I D L A N D SAVINGS

•

I

-•'

•

Ofiso

I

I •

•

•

GK

•

-

.

.

.1

. . .

—i. . H - I I

6-&SM

, i... I . I I — — - i

FR.

n.i.

6-4TU

DR. A. MACIŪNAS

Archer Avenue
Chicago 82, III
Telelonas: Lflfayette 3-6719
KIIEKVIENft SĄSKAITA APDRAUSTA
IRI $10.000.00

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2428 VVEST 63rd Street
( k a m p a s 88 lr Arteslan)
VAL: 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak.
Tręč. Ir fleSt. 2—4 p. p. Sekm. uidar.
Nuo liop. 12 d. iki rugp. 18 d. seštad.
uždaryta

DR. I. t MAKAR

MOKAME 3% DIVIDENTŲ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
11750 So. Parnell

4UOU8T 8ALDUKAS, Sekretorius

TeL P l l l m a n 5-8271
VALANDOS: pagal susitarimą

1

•
'

m m m m m t m

DANTLSTAS
1446 So. 49th Coort, Cicero
VAL:

antr., ketv. 10-12. 8-8, 7-9 pp
penkt. 8—6, 7—9 p.p.

8147 S. Halsted S t ,
VAL.:

•
(UVIltflNKKAN)
GYDjYTOJAS IR C H I R U R G A S
1 6 5 1 VVest 4 7 t h S t r e e t
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 8
vai. iki 4 v. p o p i e t Nuo 7 v. lkl 8:80
v. v. Išskyrus trečiad. ir Seštad. vak.
TeL

AND LOAN ASSOCIATION

VAL.: plrinad. antrad. ketvirtad.
penktad. 9:80—12: 1:80—8 v.v.
trečiad uždaryta. SeStad. 9:80 lkl
12; !.»(• IkP 6 vai. vak.
OAnal 8-0533.
Platt Bldg.
Telefonas O l i j m p i o 9-4376

GYDYTOJA IR CHIRURGE
4146 S. Archer Ave.

i

8PKCIALISTA8

1801 So. Ashland Avenue

DR. EMILY V. KRUKAS

i

Pritaiko
Akinius

DR. J. J. SMETANA, ]f
AlilV

Ofiso telef.: LAtayette 3-3210, jei į
neatalllepla šaukite K i A\V\V 3.2868 '

Tel.:

PRADEK TAUPYTI PAS

Egzaminuoja
Akis

GYDYTOJAS)

3925 VVest 59th Street

Lengvos iSmokejlmo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito Jetalgos

2146 SO. HOYNE AVE.
Tel. VIrginia 7 7097

Ilgos

VAL. kasdien 2—4 p.p. Ir 6—8 v a k
seštad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir
sekmadieniais uždaryta,
, r

Tr.ečiad.

DR. ALDONA A, JUŠKA

Telefonas:

C l f E E R Y R Ę S T N U R 8 I N G HOME
407 E . Hlckory, Streator. IU.
£ h . 2548

STASYS FABIJONAS

Spcc. chirurgines

756 VVest 35th Street

Southwest Furniture Company

4088

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Uždaryta pas
nuo Dr.
liepos
rugp.
3 d. | V A L . n u o 1 0 l k l 2 | nuo 6 iki I. trsKreiptis
U p20
s k l ,iki LA
1-4316
čiad. nuo 10—12.; lestad. 10—S p.p
ir CH 7-3815, arba Dr. Danilevičių,
WA 8-30(30 lr (JO 4-1187.

PfcMKSIO SKnCJ/VTIKJI!
24 vai. gali. * seseryt patarnauja lei
dimą turinčiuose namuose Puiki apy
Unk8; lovų lr ambulatorijos ligo
niams. $16 i mf.'.i.

PARDUODAME ANGLIS IK
PEČIAMS ALIEJŲ
PERKRAUSTOME BALDUS
Patarnaujame gerai ir pigiai

DR. V. P. TUMĄSOMS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1336 S. 49th Ct., Cicero

Pirmad. ir Ketvirtad. atdara iki 9:30 vai. vakaro

ALLIED REALTY SALES
Nelllsvillc, VVUconsin

rez.PR.6-8484

DR. P. Z. ZALATORIS

•

DĖMESIO W I S C O N S I N O OKIŲ
PIRKĖJAI!
tikiai, visokio dydžio $1,200.00 ir virš!
Rašykite del nriwų naujos vasarines lai
dos sąrašo. Pasiunčiame bet kur!

Tel.: Ofiso II 10.4-2128,

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. Ir 7:30 Tel. Ofiso CA 6-0257, rea. 1»K 6-6S50
iki 9 vak. Trečiad. ir seAt. uždaryta

išpardavimas su 21)% Nuolaida

•

Trečiad. ir Seštad. pagal sutarti

OYDYTOJAS)

2500 VVest 63rd Street

nuo 1 v.

r

Itezld telef. GRovehlll 8-0811
Valandos: 1-8 P. M. — 6-8 P. af

V A U : nuo 2—4 Ir 6—8' trečiad., l a i
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti
Tel.: Ofiso YA.7-4787, rea. PR.8-183t
Jei neatsilieps viršminSti telofons
šaukite: *MIdway 8-OA01

akuicrlja)

Birch l»olnt Ix>dge atdaras iki spa- Of. GRovehlll 6-4020, r. Hllltop 5-1580

' •

W

,

:=

••i

TVARKO
DR. P. SKARDŽIUS IR S. BARZDUKAS

U'

•

Dėl Maironio giesmes ir raštų

MŪSŲ KAL

4.

II

i

Chicago

pirm. treč., . fteSt, 8—8 p.p.
penkt. 10—12 ryte

DR. B. 0. BRUŽAS
DANTISTAS
VALANDOS: 10 lkl t
Trečiadieniais tik susitarus
4008 Archer Avenue
Truputi 1 rytus nuo Callfornla
Tel. YArds 7-7778

DR. A. P STULGA
DANTISTAS
2723 VVest 71st. S t
PrlAmimo laikas pagal
Telefonas GRovehlll

susitarimą
6-6786

DR. ANTHONY WILLIAMS
(VILB1AS)
DANTISTAS
6822 South We8tern Avenue
Priftmlmo laikas pagal sutarimą
tolsfonu.
Telefonas Grovehiil 6-3643

LELIJA, RŪTA IR MIRTA
Iš mūsų dainų iiiimbolikos
JONAS BAL,Y8

I
i

Ten vaikščiojo mergužėlė, ,metų\. Ir ji atėjo į Lietuvą i š ,
Balta graži lelijėlė,
Lenk[i jos.
I
Lelija, lelija.
j
i
—
Liaudies daina • p
naujausia mergystės gėSenosiose mūsų dainose nuo- jg y iti
r
t03 randame mergaitę lygina-1 j§ v c*a mirta. Ji pas mus atėjo
ir, palyginti, labai
\ su baltąja lelija. Jeigu ber-1 n e s e okiečių
r
liui kuri mergaitė labai pa-' p r į e šniai. Ji pradėjo įsigalėti tik
ika ir jis nori jai ką nors ma-1 damai kokius 50 metų, išstum
įaus pasakyti, tai jis nieko j n g j e si rūtą, pirmiausia vakariresnio nesugalvoja, kaip tik fcajnr krašto dalyje, vokiečių
ynysteje.
kalbinti ją šiais žodžiais: I
Lelija ir saulutft
[ergele mano, jaunoji mano, j
ltoji lelij'ėle..." Mergelė irgi
Ta<d palikime * mirtą ir rūtą.
lieka nemandagi, ji taipgi g r į ž k :ime prie senosios lietuvišažiai atsako: "Berneli mano, TĮ^Tylelijos. Gal kas pasakys,
masis mano, baltasis dobile- Į \ .ir lelija nėra labai origina." Taip kreipiasi j kits kitą .
^ialykas. Jau viduramžių
ini besimylj žmonės mūsų riteri;iams ji buvo dorybės
ir
inose.
skaislįtumo simbolis. Mes nežim
Epitetas "baltas" dainose nome,)t iš kur lietuviai paėmė
škia geras, padorus, nes bal- leliją: ar ją atsinešė iš savo
spalva yra gerumo, skais- senos;uos tėvynės, ar gavo, iš
no, beveik šventumo simbo- Vakairų Europos. Tačiau kiekMums «šiuo atveju jdomiau vienu atveju ji yra apie pusant
i pastebėti, kad bernelis yra ro tūlkstančio metų senesnė mū
apdinamas su dobilu, o mer- sų taitūtoje, negu rūta. Dekorąė su lelija. Jeigu dainoje pa- tyviu atžvilgiu ji yra
daug
m
įimas dobilas, mums tuo- I dėkinjgesnis motyvas, negu rūaišku, kad reikalas sukasi ta. Nrepriklausohioj Lietuvoj ji
e bernelį; jeigu paminėta buvo vėl pradedanti atgauti sa
ja, tai jieškok mergelės. Šios vo seipnas teises, kurias bent iš
§s ir bernelį, ir mergelę vaiz daliesi buvo paveržusi iš jos' rūD a u l «šių
>ja pačia gerąja
prasme: ta.
ir jaunatve, ir grožis, ir
Kitias labai lietuvių mėgsta:altumas. Taip yra pačiose

Studijuos turkus

tautos dainose.
Kas ankstybesnis dainų
simbolikoj

ornamentas yra
"saulumū- mas (
t ė s " . iSitie ornamentai buvo var
t o j a mii net namų statybos pa-

•

D15MK8IO, atontoglninkai!
Dabar
ozervuoklte vletan! I>aw Paw I^ake,
00 mylių nuo Chleairos. Moderniftkl
amellal
prleft pat ežerą. Saugau
įaudytiH. Vlsoki sportai, krautuve*,
ažnyčios ten pat. flaukite 3831 ara rašykite: Tuką Resort, Box 575,
Į ^atervllet,
Mlch.

DOMESIO, atoHtoginlnkai! Pada
rykite rezervacijas dabar vasarai. 2
t kamb. $35.00 sav.; žemos kainos
vaikams. Oražus kamb., visokį spor
tai. Bob O'Link Manor; jskaitant
laivei). Rašykite del smulkmeni),
Bob O'Link, Post lAke, Elcho, Wls.

D6mesio atostogaujantiems! Padary
kite užsisakymus dabar, atdara iki
lapkričio 15 d.
WOIiF RIDOE COTTAGE8
ant garsios Wolf upes ir ratrldg'1
ežero. „Housekeeping" nameliai pil
nai Jrengti. {skaitant laivelius $80
iki $50 per savaitę, žuvys: Northytl. Golfas, tenisas, p!ng--pong, val erns, Walloyes, Bass, Catfish. Perch,
iams alkstelS, plaukiojimas, privatus '
Fremont. \Vis.. Ph. 3162
•apltjdlmys, Žvejyba. Restoranas — M
)uikus maistas, eonktall lounge, ftoBeaeh Resorta* — ant Soutl
:ial. Ravnltine kaina svečiams $50 Crystal
'
r auRftčiaus. Pagal europietiška arba • (Shore
i
gražios Cryttal Lake; moderniikc
įmerikletiflką planą.
"housekeeping" nameliai. Visokių rūiii,
ižuvavimas nuo gilios jūros iki upėtakiam!
)£mesio nuosavybių savininkai! Dėl vi- igaudyti upelių. Mūsų pačių saugus, pil
smėlio paplūdymais, "shuffleboard'
ų jūsų apšildymo reikalų kreipkitės j nas
'
ir
ping-pong.
"Golf", tenisas ir visok
CEATING HEATING. Kaminų vamzIžiai gazo šildimui. Svarus plienas, 25 kiti sportai ten pat. Puiki vieta iicnligčt
>edų, visas su "trap", $46.50. Taip pat kentėtojams. Patarnavimas ieimoms si
;azo permainymas ir pilnas metalo mažais vaikučiais. Raiykitc, siųskite tele
arba šaukite Hans F. Jensei
>lokštelių patalpinimas. DSl laisvo pasi- j gramą
I
Frankfort,
Mich. — Saukite 2192
arimo šaukite
i'

Apie bučkius h bakterijas
Dr. Iago Galdston "Journal
f the American Dietetic Assoiation" pažymi, kad gamtatiokslįs, higiena ir bakteriolo
g ą atkreipia žmonių dėmes;,
og bučiavimasis yra nehigieliškas, vienas iš būdų perduoti
;enksmingao abkterijas.

DftMESK).
savininkai!
Gaukit*
mūsų kainas pirma dSl nauju atogi,
arba pataisymų. Specializuojame^
DĖMESIO, 2UVAUTOJAI!
žvyru arba asfaltą. Mes važiuojam*
'Garp bait" - 50c už pakeli apmokėtu bet kur mieste arba priemiesčiuos*
50 mylių. Sąlygos pagal susitari
>ri«ii'ntimu, l;5c pakelis, krautuvėj. Ga-j Iki
I
mą.
Vertingas darbas.
Ralnbow
ar.'uota pagauti karpęs, arba gražinsi- 'Rooflng
Co. Virs 35 m. Įsteigta
i.« p i n i g u s .
BRunswick 8-7962 arba EVerglad*
4-1921.
VILLA ST. SPORT SHOP
928 Vilią St., Elgin, Illinois
Dėmesio, biznieriai ir pirkėjai
Saukite 5910
Imperial Parking Service skelbiu
saugų auto pastatymo patarnavimą
Mes pastatom jflsų auto. jūs galit*
DĖMESIO SAVININKAI!
eiti pasipirkti, J teatrą ar konvenci
Saukite mus apskaičiavimams
ją. Praneškite ir mes paduoHlme jū
L & L CONSTRUCTION
sų auto jums. Visi vyrai uniformuo
Visokiems cemantiniams darbams
ti. Pilnas aptarnavimo darbas $1.0(
per dieną. Madlson ir Wabash Ave
Garažų grindys, rūsiai, jvažkvimai,
^Apitol 7-1071

ladaras iš tolo mato audrą
RCA pagamino laivynui ir
viacijai naujus radaro aparaus, kurie jau 200 nuotoly paodo esančią audrą ir skridilui pavojingą orą.
Lietuviškai papuoštas namo kampas
k m . , Š i a u l i ų a p s k r . ; i š Šiauulių " A u š r o s " m u z .

rinkinių

Band lands

\VELLS RADIO & TV SERVICE
pocialistai tatso Ir aptarnauja visų
formų

ir

modelių

aparatus

Patyrę išsilavinę technikai
Žemiausios kainos
IVEIJLS
RADIO & TV 8ERVICE
4 WW
25 N o r t h

DiĖL STRAIPSNIU, APIE MI0KSI4 IR RELIGIJĄ

Ave.

AUJ.IIII .i 9 i k i » v.v.

\ V a u k o | c a n , III.
T e l . O n t a r i o R550

KATILŲ

S. S t a t e

St.

WAbash

[Stevens Building Rm. 1804
^
9 iki 5 vai. š e š t a d i e n i a i s
NJuo
l
ir S e k m a d . u ž d a r y t a
NAAMAS, KEPYKLA ir KEPYKLOS
slt cyrius. Savininkas persikelia j kitą yal>iją ir priverstas parduoti. Išvežiojimo
/JĮ
luonos ir kepyklos gaminių) biznia.
Puiiiki vieta; arti bažnyčių ir mokyklų,
upirksite už geriausj pasiūlymą. Kreip^gi:u: 26J6 West 69th Str. Telef. GRovehill
6-9:
9241

Šaukite: Lincoln

• • • •

RADIGAN'S
SOUTH SHERIDAN ROAD
KENOSHA, WISCONSIN
Atdara kasdien išskyrus pirmadieni

Pilnas
tros

LICENSED CONTRACTOR
nity 2 - 2 5 5 7
šaukite: Trini

DOC'S TIN SHOP
APŠILDYMŲ EKSPERTAI
Victor aliejaus krosnys
i

• BREEZEWAY
• ŠALIGATVIAI
• GARA2Ų GRINDYS

Dėmesio Savininkai ir Ūkininkai!
Pirkite tiesiai iš gamintojų pagal jų
žymiai žemesnes kainas

vimas ir Švie
som per*iūr«jlmas.
\

ZION

ILLINOIS

DKMESIO SAVININKAI!
40c — 50c Kvadratinę Pėdą
"D JU N - R I T E" Cement Contractor
os rūšies darbas atliekamas tuoj pat
Geros
28 Metai Patyrimo
. ,,
S a u kkitę
l
DtOVVrfERS GROVE 1S58-R-X
ami apskaičiavimai kasdien ir sekmad.
Nemokai

BONNIE KAI S HIKALTU & BEAUTY SALON

Geriausi Dažai

\Vi:illngton

8837 N. Hroiulu'uy

Namui ir kluonams
Dažai;
Paint Supplies Retail
Dept.
Už Galioną

IILSEKITK

$3.95

THE V I L L A
Restaurant -Lounge
6658 S. Western Ave.

•

KR0NCKE & C0LBY

5-8886-7

VEDINAJVaM

(iš lauko pusSs — balti)
,tin
Fiat
(Plaunami)
$3.35
Sati
lingle
Stains
(Cedar)
.
,
.
.
$3.85
Shii
Sra pridedamos kainos dSl dažų pagal
N«r
sakymą*
užsz

odegos • Kepta vištiena
• Karbonadai
• Geriausi šonkauliukai
Steikai

Karališkii pietūs nudžiugins jos didenybę
įminimas vakarais mūsų Lounge
fcvaigžde pianino ir vargonų
nintojas dabar yra čia ištisai
Chicago's mėgiamiausias linksm
RANT-LOUNGE!
penktą metą V I L L A R E S T A U E
Jūsų šeimininkė ir šeimininke
tas — ROY ir JO OYLER

PAINT FACTORY
P. O. Box 608 Rte. 134
ROUND
LAKE PARK, ILLINOIS
R
Saukite R. L. 6-4598
įtradieniais ir penktadieniais iki 9 vai.
Ant

LE0N CHESS

i

"t™t

=£

PLATINKITE "DRAUGĄ"

. /

•

aptarna

SUPLONftKITEt
D6me8io Mergaites ir Moterys!
Atdara 7 dienas ir naktis 9 v.r. iki 12 v.v. Trytmentai nuo |2.00 lr
augSčlau.
Pasitarimai apie svorj irr figūrą
Ino ma- Pusmetiniai sušukavimai
• Pilnai moksliškas km
$10.00 ir augsčiau
sagas.
..cabinet" maudynea.
• John M. Postl's gariinta
r
-Therapy
• Hollywood Rexlax-0^
• i ii 11.1 i.nnl o n.i lempa
vybe imnelPs THEIiMA POSTER
Va asmeniška vmlovj
Lionod" Jūsų patogumui
,,Alr eonditii

Harvey, Illinois
e neatsilieps šaukite: Harvey 4214-J
J[ei

Naamo dažai

elek

LAKE COUNT1
Y ELECTRICAL

16029 P A G E A V E N U E
Harvey 6484

-

•

*

-

-

•

;t

9-1228

Nei vienas darbas n6ra per maži:
?as r.ei per didelis. Gaukite mūsų
apskaičiavimus, be jokių Jstpareigo
ojimų. Mes atliekame darbą pilnai.
Išsimokčjimul, jei pageidaujate.

Gazines krosnys
Stokeriai ir krosnys
mums atlikti jūsų gazo jdčjimo
L eciskite
i
darbą
Pardavimai ir aptarnavimai
Nemokami apskaičiavimai — visur

ai

M

Dėmesio savininkai ir s t a t y t o j u . . .
KOMERCIJAI • REZIDENCIJAI • INDUSTRIJAI
Vielos išvedžiojamos m"l:
lustai nei Jos:
įtaisymų
• JSgos
• II
• Apšvietimui
• įrengimų
fi
• Hood ligrhtlng
• Stulpai
S
ir požemio
• IndustrljOH
ir
• Komercijos
j fejlmat
r-.
prletalsos
• Rezidencijos
• Įmones
{i
MES EINAME BEI
2T KUR

Dėmesio Savininkai!
WILLIAM HAYDEN TUCK
PCOINTING ir PASTATU VALYMAS
Pramones — Kaminai
Perstatomi — Pataisomi
Tuckpointing
Garantuoti ir Apdrausti
Nemokami apskaičiavimai
4252 Broadway, Gary, Ind.
Saukite. Gary 4-8273

'ii

T A I S Y M A I

'ebster,
CO., 815 W. Wc

• STEIKAI
• VIEZIAI
• VIŠTIENA
• 2UVIS
• COCKTAIL
Jūsų šeimininkas
RAY RADIGAN

(

Ji

Priiįstatytojai
ayton Steam Generators
Cla
Inai supakuotos '^alys
F»ili
10 iki 100 arklio jėgų.

Pietaukite "Originaliuose
Puikaus Maisto Namuose6

Telefonas DEarborn 2-5538
17 North State Street

I

2-1843.

AIR CONDITIONlED - - and MODERN

A M E R I K O N I Š K U S IR
E U R O P O S GAMYBOS
. r duodame 1 metų garantija
KAINOS PRIEINAMOS
Savininkas Lietuvis

į!
Ii

PLATINKITE "DRAUGĄ."
P AL

Manufaktoriai
P a g e Water Tube (High
Pressure Boilers
P A G E BOILER

Cg

1237

Blue Island 4048

FOTO APARATUS

111

1640 H. Kildare

Šaligatviai. P r i e i n a m o s kainos.
LES H L A T O V I C H

TAISOME

i

puoširmui (žiūr. namo kampą
DR. J. MAČERNIS,, Argentina
iš Damkšių km., Šiaulių aps.,
ai užtrunka kol "Draugas". so pasaulio elektronais ,tarsi
r
isoje eilėje kitų dainų, ku- papilu:>štą iš storos lentos iš-1 a s e
kia A r g e n t i n ą . T o d ė l n e - v a i kcas kubais, ne, atvirai saforma ir turinys rodo jau pjautalis tulpes ir saulutės mo- P reij
* tegavau tą numerj, ku- kantt, tai yra perdaug bediervesnę kilmę, mergelė lygi tyvaisi). Dar jdomiau, kai ap- &
n a m < 3 dipl. inž. J.- Rugis
dar visk;a". Šią ištrauką paėmiau
ui su rūta. Kas dabar ank- link k[ryžmą dažnai matome iš
k a r t į tvirtina, kad mokslas da- iš >X. Zubiri knygos: Natura3
^esnis mūsų dainų limboli- stilizucotų gėlių padarytą "sauMadrid,
bar
1aaneigęs determinizmą me leza,,, historia, Dios,
lelija ar rūta, kaip mer- lę". 1Tos gėlės dažnai yra n e '
inėje gamtoje. Man rūpi, 1944I. Jo raštų prancūziškas
:ės ir nekaltybes simbolis? kas ki:ita, kaip stilizuotos tul- •**•
skaitančioji
katalikiškoji vert:imas iškraipytas. Šis gilus
jos ryškios geleži- a
ka atiduoti pirmenyoc le- Ipes. ifpač
\
menė nebūtų
klaidinama kataĖdikų mintytojas, užsitar, kuri dabar dažnai /adi- Įniuose kaimo kalvų nukaltuose
nepalyginasvarbiame klausime. To- nauttų "Aiduose"
a ir tulpės vardu.Kodėl ? Ne^ kryžiųI galuose (žiūr. Jurgisj **P r
daugiau vietos, negu ko.del
] os gavęs minėtą straips- mai
tautosaka tai patvirtina, , Baltruišaitis, "Lithuanian F o l k |
Heideggeriai.
n}
taip pat archeologija ir liau Art", 1Munich, 1948, p. 46—51). ', ' uojau pasiunčiau "Drau- kie
"edaktoriui jau
anksčiau
Viienas iš kvantų mechanikos
menas. Lelijos ornamen- Taigi, tulpė arba lelija ir sau
paras lytą straipsn} apie deter- kūręėjų, Heisenbergo bendradar
randame moterų
krūtinės lutės yra
j
seniausi ir mėgiamiau
Jordan
savo
knygoje
miniz mą gamtoje. Deja, dėl bis,
įošaluose, kuriuos archeo- si lietiuvių ornamentai.
straij >snio ilgumo, jis atsidūrė P h y jsik des XX Jahrhunderts",
i priskiria pirmiesiems amne "1Drauge", bet "Aidų" rė galei reiškia mintj, kad visas
is po Kr., o rūtos motyvo
joje. Jeigu
"Aidai" tą medIžiaginis pasaulis su visais
teologinėse iškasenose viLieltuvis kultūrininkas I dakci
straif >snj pripažins bent jų tal- elekltronų judesiais yra nuolat
ai nerandame. Lelija yra
Spaiūdos srityje yra nemažai. pinan įų apysakų vert§3, gal jis Diev^o mintijamas. Jeigu taip ir
i mėgstamas
papuošalas pasida
irbavęs Amerikos lietuvis į įr iš\rys šviesą, ir tada patar- būtųj , tad ir taip elektronas nė10 audiniuose, ypač suval- Juozas
s Adomaitis, daugiau pa-jčiau p. Rugiui jį perskaityti. ra llaisvas, jis yra nuolat Dievo
iuose. Dažniausiai lelijos si rasi n
lėdavęs šerno s l a p y v a r - ' o "E>raugas" gal malonės pa- •mintties determinuojamas.
džiamos žiurstuose, o žiur- džiu. IBendradarbiavo Aušroje,
talpiu iti bent šias trumpas eiluDtabar prileiskime valandėlei,
kaip tik yra būdingas mo- Varpe,, ilgą laiką buvo "Lietu- tes.
kad p. Rugio,taip i'oliai propaikas drabužis. Kai kada tos vos" rredaktorius, mėgo mokslo
Mo kslas ne biskutį nepanei- guojjamas indeterminizmas yra
)s žiurste taip sudėstomos, populiiarizaciją, daug knygų išlabai jau aiškiai tą mote- vertė. !Buvo gimęs 1859 m. rugp. gia (ieterminizmo — tam jis teisiiingas, kad elektronai irben
jmą pabrėžia. Tuo tarpu 7 d., mįirė 1922 m. rugp. 5 d., tai* netur i nė vieno davinio. Fizi- drai medžiaginės dalelės pačios
j determinuoja, kad jos yra
s kaip papuošalo
kaimo gi šiennet sueina 30 metų nuo jo I kos r nokslas tai n'ėra tas pats, save
j kas }rra to ar kito fiziko išsi- laisv/os. Ar galima mintyti laisniuose nėra. Ją randame mirtie*A.
reiški mas. Dalis fizikų išsireiš v ą iapsisprendimą be žinojimo,
naujesnės kilmės baltuose
Turbūt kiekviei
kia nkė tiksliai, sumaišydami b e mintijimo?
ivinėjimuose adatos pagalLietiuvos ūkį prisimenant deter
supranta, jog prieš apsiminizmo stoką fiziko ži- nas
paprastai skarelėse ar galŠiennet yra svarbių sukakčių nojim * su neva indeterminizmu spre;mdžiant reikia žinoti. Reišiščiuose.
ryšiumi su Lietuvos ūkiu: 1922 gamt oje. Einšteinas
kalbeda- kia, medžiaga mintija ir yra lai
Iš kur atkeliavo rūta
m. ruįgpjūčio mėn. 11 d. buvo mas kartą su žymiu Ispanijos sva, žmogus yra ne daugiau
įsteigtlas Lietuvos Bankas, greit filoso fu ir fizikos žinovu X. Zu kaip) medžiaga. Ir štai mes esakur gi atsirado ta rūta,
po to: tų pat metų rugpj. 16 d. biri jam štai ką pasakė: "Esa- me pačiame grubiausiame mašių dienų dainose ir pabuvo iišleistas įstatymas apie ma f
izikų, kurie mano, kad teriailizme. O materializmui nei
iuose gana paplitusi? Rū Lietuv
ros valiutos — lito įvedirą ne šiaurės kraštų auga- mo. Nfuo tų įvykių šiemet suei- moks las yra tik svarstyti ir doro)s, nei Dievo nereikia,
P<erdaug jau naiviai kalbaJos tėviškė yrą pietų Eu- na 30 metų. Litas išsilaikė tvir* matu oti laboratorijoje, ir laiko,
(reliatyvumo ma, kad determinizmas gamtoL, Viduržemio pajūris. Jau tas ikii pat sovietų okupacijos. kad viskas kita
teori;ja, jėgų laukų unifikaci- j e iiišskiria stebuklo galimumą,
vės graikų ir romėnų ji
ja et c.) yra kažkas šalia mok- Įsivsaizduokime, kad inž. Rugis
> vartojama kaip vaistažo3
lai
yra "realpolitikai" pag£amino kokj automatą, kurs
aprastai tie augalai, kurie Vysik. P. Būčys būtų 80 slo.
moks le. Bet su vienais tik skai- puikdausiai veikia pa^al išankmetų
tai kvepia ir turi eterinių
čiais nėra mokslo. Jam (moks- sto padarytus r pckaičiavimus,
ų, jau seniai atkreipė žmoAmižinos atiminties vysk. P. lui)
reikalingas tam tikras re pagaai jo determinaciją. Ar patdėmesį ir ne be pagrindo Būčys buvo gimęs 1872 m. rugsai iinžinierius nebegali savo
> jiems priskiriama gydo- pjūčioi 20 dieną, taigi šiemet liginj tumas. Be tam tikro religinio entuziazmo mokslinių są- mašiino3 sustabdyti ar jos jujam b>ūtų sukakę 80 metų ami galia.
vokų atžvilgiu nėra mokslo, dėjiimą, pvz. automobilio, paŪtos vardas lotyniškas. Ji žiaus, jei mirtis jo nebūtų 1951
Jeigu
Kiti remiasi statistika. Tam krei)pti. kita kryptimi?
) daržininkyste užsiimančių m. spfalio m£n. 25 d. išskynusi
tikrai i elektros fenomenas turi tai &3Ugeba net ir girtas šoferis,
uolių auginama daržuose, iš gyviHjų tarpo.
tarsi jį lydinti tikimybės dydį. kode§1 pasaulio Kūrėjas negalėi vaistažolė. Del jos žalumo
Gerai , bet tai yra tikimybė tų 1vairuoti savo padaro Jam
lėl kitų priežasčių, katali- Juozą Keliuoti prisimenant
kažk( ), kas yra paklusnus Cou- patiinkama kryptimi?
dvasininkai ją \> a d a r ® n e "
GattFus lietuvis laikraštininkas lomb' o dėsniui. Ir šitas dėsnis,
Tiiesa, straipsnio vidury p.
ybės simboliu. Visi daviniai ir kulttūrininkas Juozas Keliuo*
ar ir jis savo ruožtu yra tik ti- Rugįis susigrimba kiek pakalbėa už tai, kad rūta atėjo į t i s , N .. R o m u v o s ž u r n a l o i r s ą j ū kimyl bė? T o n e s u p r a n t u .
Y r a ti a;,pie Dyd|jj Determinatorių.
uvą kartu su krikščionya- džio k;ūrėjas, gimė 1902 m. rugsupra intaraa, kad Dievas būtųlįgi. kam tada buvo reikalinga
per vienuolius daržininkus pjūčio• 22 d. netoli Rokiškio. Šie*
ažnyčias. Tenka abejoti, ar met jisie sulauktų 50 m. amžiaus, galėja ?s sutverti kitonišką pa-; p r o p>aguoti indeterminizmą ?
Užž savo mokslą turėsime kaL buvo Lietuvoje
žinoma jei darr kur būtų gyvas bolševikų ,saulj. Bet manyti, kad kįekvienu m omentu Dievas žaidžia vi- da diuoti atskaitomybę Augau, negu kokie trys šimtai ištrėnnime.
•
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Jėzuitų
vadovaujama
St.
jouis universiteto profesorius!
Ir. Carl F. Taeuscs gavo stipen- ,
liją vykti j Ankarą ir tenai stu-,
I . A K I - . S I I H : RFRORT
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Iijuoti Turkijos gyvenimą; pro-1
Pewaukec, W1H. Tel^ 880, 887
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ruošiasi
patyrinėti
'ik 100 mylių nuo ChlAfOti 25 nuo
Turkijos vaidmenį kaip tvirto 111waukee. Vieftbutls Ir vasarnamiai,
250, 27 akrai piknikams.
ms prieš bolševizmo antplūdį. latalpon
Jdelfi vieta* automobiliams paslsta-
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i a u s i o s e ir g r a ž i a u s i o s e

,»Mes taisoma visų firmų siuvamas
masinas. Kiekvienas darbas garan
n
tuotas. Išnuomojamos maftinos. Mes
pertaisysime
i elektrinę jūsų koji
'agal amerikietiška ir europietiška pla-, nę
P masiną. Prašykite
mūsų nemo
ą — Centre Delis Vacationland, Maintikamai Jums apskaičiuoti. Didžiausias
.odge, Cocktail Lounge, puiki golfo pasirinkimas vartotų Slnger mašinų.
ikštis, plaukiojimui baseinas. AmerikicSINGER SEWING
ško plano kainos $38.00 už asmenj.
CHULA VISTA
RESORT HOTEL and MOTEL

iausiajam. K r i s t u s
įsake
riums: "Jūsų kalba tebūnie:
aip, taip, ne, ne." Dvilinka kai
a — neigimu determinizmo ir
o .teigimu — nesuvedžiokime
kaitytojų,
kurie mažiau už Į
1U3 teturi galimybės tiesai £u- |
inoti.
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, triukšmą, išreikšti tempą, ku- dar eiliniam klausytojui būtų
ris sureliatyvino laiką ir erdvę.! ir labai migloti.
Nenuostabu, kad savo techni
Menas turi.tr pranašystės
kai
modernioji
kompozicija
pa
EI. Vasyliūniene, Kolumbija
Technikinės moderniojo meno
daigų
naudoja disonansą, įvairias t r a
priemonės
Modernioji muzika eis toliau.
dicijai neįprastas akordų py
Eiliniam klausytojui žodis Įsižiūrėjęs. Ar mene slypi pra- j zika, nes joje stipriausiai kalba
Jei savo turiniu modernusis
nes, kurių tikslas šiandieną yra Neramus genijus nesivaikys
modernioji muzika sukelia aso- eities istorinis ir archeologinis širdis, jausmas, gyvenimas. Šis
kitoks. Naujieji
instrumentai katučių ir minios pritarimo,
ciacijas chaotingo pavienių gar momentas, ar jis yra dabarties subjektyvus grožio supratimas menas kalba apie kažkokią ma
savo savotišku, mechanišku Kūrėjai eis su laiko dvasia ir
sų skambesio, kažkokio betiks- veidrodis, ar mene galima }ž- daugeliui tampa objektyviu mas gišką, išraiškos ir "baisumo ku
tai savo
(elektriniai vargonai) tempu žingsnį žengs į ateitį, kurį ei
lio ir nekoordinuoto triukšmo, velgti pranašystes elementų, tu meno vertybėms įvertinti ir piną, egzistenciją,
kuris nežinia kam yra kompo- intuityvinio nujautimo to, kas suprasti. Tai kas nekalba i mū technikinėmis priemonėmis mo
labiau panašūs į nedvasios ma liniam klausytojui yra taip to
zitorių kuriamas. Ne vien t i k ' t u r i dar ateit}? Prieš 50 metų sų širdj, kas nesukelia mumyse dernioji muzika išėjo į platųjį
šinos tembrą, kaip į muzikinio lima ir sunkiai įžvelgiama. Kri
tikai gali rašyti tomus, kūry
eilinis klausytojas, ir muzikai j parašytas Solovjovo
veikalas malonių, šiltų, padangėn kelian reliatyvizmo kelią. Modernioji
instrumento skambesį.
muzika iš pagrindų
paneigė
binės eigos jie nesustabdys ir
profesionalai dažnai stebisi, ko "Antikristas" turi savyje pra cių jausmų, tas vadinama be
Kodėl tokia modernioji muzika? jos nepakeis. Muzikos kryptį
dei yra rašomi niekam neįdo- našystes elementų iki mažiau- verčiu dalyku objektyvine pras bent kurį technikini junginį su
18 ir 19 šimtmečio labiausiai galės pakeisti tik pats gyveni
mūs (jų manymu), nesupran-!šiųjų smulkmenų. Autorius nu me. Dažniausiai savo subjek buvusia kompozicine technika.
išlavintas muzikas, jei šiandie mas, jo gili'6 turinys. Įsiklau
tami veikalai, kurių išpildymas pasakoja Antikristo veiklą, jo tyvųjį įsitikinimą paverčiame Moderniajai muzikai nebeeg
zistuoja
jau
nei
tonacijų,
nei
ną prsikeltų, nebegalėtų klau sykite į gyvenimo tempą, į tą
reikalauja nemaža darbo, o pa neapykantą Kristui, jo turimas norma objektyvinėms meno Ver
Kelias
į
namus
rimo pastovumo, klasikinės 18
pavergti tybėms įvertinti.
sytis moderniosios muzikos. Sa beprasmiškumą, kuris lydi kas
sisekimo rezultatai labai men priemones veikti ir
V.
STANCIKAITK
šimtmečio
ir
romantinės
19
vo išvidiniu ir išoriniu turiniu I dieninį nuovargį. Ar jūs rasite
ki. Romantine Franz Schuber- mases su tokiu tiksliu psicho
M
o
d
e
r
n
u
s
i
s
m
e
n
a
s
šimtmečio
muzikos
naudotos
loginiu
jsijautimu,
kad
žvel
• ji tolyn nužengė nuo
b u v u s i ų ten simetriją ir ritmą, ar rasito daina, nuotaikingoji
Verdi
ar Bizet operinė arija. Lisz- giant j mūsų laikus nuostabu
Tradicija paremtą meno ver dur ir mol tonacijos kaip gam-1 r\ liudija kažką svetimą ir gal šimtmečių. Moderniajai muzi- te tvarką ir grožį? Išklausyki
to "Campanelle",
Čaikovskio darosi, kaip Solovjovas galėjo tybių supratimą, praeitimi* už tiniai pastoviai egzistuojančios ( b ū t a t e ičiai tesuprantamą. Mo kai, kaip ir šios dienos gyveni te moderniosios muzikos vei
muzikos
veikalas mui, tolimas yra lėtas tempas, kalą, atsisakę kritikuoti,
"Seredade Melancholiąue" ir visa tai pramatyti. Yra keis liūliuotą estetiką negali pagauti vertybės ir normos jau nebetu- dėmiosios
bet
bet
būdingas
sakinys ir sužavėti modernioji muzika. ri moderniajai muzikai reikš- B a n tikyje su klausytoju atne- ramus salionų gyvenimas. Mū pasiryžę įsijausti ir išgyventi.
panašūs jiems veikalai sukelia tas,
ovacijų audras ir pagauna klau "Anuo laiku... Palestina buvo Ji pralaužė tradicijos ir praei mės. Prigimtinė tonų eiga, kuri š a j a m kažkokią naują, objek- sų laikai yra greičio, mašinos, Ar nerasite panašumo?
sytojų mases, ar nereiktų ir nepriklausomas kraštas ir dau ties rėmus ir nukreipė savo buvo laikoma realia vertybe, t y v i ą ^ 1 n e | p r a s t ą realybę, civilizacijos viešpatijos laikai.
Jei šiandieną bendrai nau
apgyvendintas,
dabar kompozitoriams
kurti gumoje žydų
žvilgsnį į ateitį, gal dalimis į dėka Schoenbergo įgavo relia- Moderniosios muzikos "atona- Ar gali muzika atsilikti? Ar jausios muzikinės
technikos
panašius veikalus, kaip kad jų pačių ir valdomas" (Auto dabartį, kiek toji dabartis dar tyvine prasmę. Modernioji mu- lįįkumas" keistas instrumentų gali ji kalbėti apie praėjusį sen
kompozicijoje įžvelgiame pana
kure romantikai, gal kaikurie rius savo pasakojimuose apie
rit
. taip neseniai buvo ateitimi. Ei zika, kuri, Schoenbergo žodžiais suderinimas, nuolatinis tempų timentalizmą, pastorales,
klasikai, dar poromantinSs ga- Antikristą vartoja būtąjj ...T 'liniam klausytojui naujoji mu tariant, pralaužė visus busu- kaitaliojimas, stipri ekspresija mą ir ramybę? Gyvenimas yra šumo į gregorionišką choralą.
(Olivier Messian), jei Hindemidynės kompozitoriai. Bet kam ką, nors kalba
apie
ateit]) z ka nebekalba } širdį, nesuke- šios estetikos rėmus, įgavo di-1
y ^ tei b r a n d a atramos impulsyvus, neramus, tempas
to
paskutiniuose
kūriniuose
.
j
. . , . desnę laisvę savo kūrybai. Bet \ mūsų
reikalingas
ekspresionizmas, (Die Erzaelung vom Antichnst, !ilia ramių
į
hikoje,
kuri
neįprato
yra
išvystytas
iki
negirdėto
p
8
c
ar audringų, bet sub- š i l a i s v g
randame buvusių bažnytinių to
vitalizmas, lineannė
muzikos 30 pusi.). Panašių ateitį pra-į
i a U smų
Modernioji
5™ irgi reliatyvio *>o-' p r i i m t į gį tų dalykų. Klausytis greičio, ar norite, kad muzika,
nacijų pėdsakus, tas sako, kad
[ k 4 į y i k a i p t i k r o v g f k a i p j ŽVILGSNIS įį mod. muz. II gr. m o d erniosios muzikos veikalo I kuri yra viena iš kūrybos priepakraipa, visos tos srovės, ku matančių minčių pilnas Dosto- |J
gal būt ateityje mūsų išvargęs
rias vadiname naujosios arba jevskio "Didysis Inkvizitorius žiauri likiminė prievarta prieš būdžio. Klausytojas nebeteko r e ikia ypatingo savistovumo, monių, eitų iš paskos? Norite,
pasaulis ras kelią ir būdą grįž
moderniosios muzikos vardu?
tai, kas ti ramytėn ir sukurti vidinį tu
žmogaus egzistenciją, panašiai estetinio masto. Visa tai, ką atsipalaidavimo nuo turėtų mu- kad %genijus kartotų
Panašioje padėtyje yra ir stravinskis, Picasso, Rilkc... kaip modernusis menas nesu-ĮJ* 8 l a i k g _ objektyvine vertybe z įkinių normų. Klausytojas ne buvo, bet neatsirėmęs į dabartj rinį, kada gyvenimas įgaus ki
modernusis vaizdinis menas. Ir
1911 metais kompozitoriau? kelia grožio išgyvenimo jasmų. •muzikinėje kūryboje, nustojo ž j n o a r j j s turi moderniąją žvelgtų ateitin? Jeigu ir labai tokią, gilermę ir įdomesnę kryp
kam tie modernistai
sukūrė Stravinskio sukurtoji "Petrus- Modernusis menas, n e l y g i n a n t i s a v o psichologinės reikšmės, muziką išgyventi, ar ją įvertin- norėtumėm pasilsėti nuo mūsų tį. Tikėkime, kad naujojo atgi
kažkokį
Nukryžiuotąjį,,
kur ka" tapo pavyzdžiu
ateinan demoniška kaukė kupina k O - įMotfaniiojJ muzika nesiriša su t i i r suprasti. Jieškodamas for- gyvenimo šaltos kaukes ir grei mimo gairės atsispindės pir
matai tamsų violetinį foną, pa čioms kartoms jų pačių psicho kokių magiškų jausmų sukre- [subjektyviu jausmu, kuriuo rė- m u j i s r a n d a keistenybes,
čio, to negalima reikalauti iš miausiai mene, nes jis turi sa
ra€sl 19
krypusią, neaiškią minią ar ma loginiam stoviui
k
čia
žmogų.
Veidas
veidan
atsi,
amžiaus
romantizmas,
pavaizduoti.
Tradicijai neįprastos akordų | u ™jų. Jų uždavinys" yra žvelg vo uždavinyje ir pranašystės
se, ir jos centre Kristų, į kurį "Petruška" — tai būtybė, kuri dūręs prieš modernųjį paveiks- > i «« muzikine griežta forma,
ti gilyn ir tolyn, nors tie toliai I daigų.
pynes
jokiu būdu negalėtum melstis. neturi savo vidinio "aš", bet lą ar įsiklausęs į moderniąją kuri buvo klasikinės muzikos
Taikydamas turėtas žinias
Ir kam tie iškraipyti veidai Pi- turi jausmą, tai marionetė, ku- muziką žmogus sušunka: bai pagrindu.
casso kūrinių, kam reikalingos ri SV yruoja tarp būties ir įs- su. Baisu viso to, kas yra sve JieškoJaiims žinomų formų, moderniosios muzikos veikalui KtJiones; lėktuvais, geležinkeliais, autobusais, laivais
įvertinti klausytojas painioja
kreivos, šleivos figūros įvair»ų pūdžio, kurį gali aplinka pada tima mūsų vakarų Europos es
SEGHETTI TRAVEL BUREAU, 2451 So. Oaklcy Avenue,
randa keistenybes
modernistų, ar negalėtų jie ryti, nebūdama ištikrųjų giliuo tetiniam grožio supratimui i.
si, nes jo žinios neatitinka tik
Chicago 8, Illinois. Telefonas YArds 7-3278 ir 7-3279
Klausytojas norėdamas įver
kurti taip, kaip Rafaelis ar Leo ju žmogum. Ji yra apimta ma visai buvusiai kultūrai, baisu
renybę veikalo, kurį jis girdi.
Parūpiname bilietus, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione
tinti
klausomą
moderniosios
nardo Da Vinci kūrė? Ir mums giškai — demoniniu
Buriatus dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitua.
Modernioji muzika priešpasta
bėgimu, tos magiškos, kultinės, pri
muzikos
veikalą
neranda
savy
suprantama, ir kūrėjams leng ju.l6r.iu, be tikslo blaškimosi, mityvios jėgos, kuri savo nesito prieš klausytoją ne tik vidi
je
atramos
taško.
Jis
buvo
au
va.
nę, psichologinę tikrovę, bet ii
kuris neturi savyje vidinės di metrinėmis linijomis,
stiprio
-«**=
klėjamas
praeitų
Šimtmečių
es
Ss
Taip galvoja dauguma klau dybės nei prasmės. "Petruška" mis spalvomis,
ttlPmansiniais
formaliąją.
Prasilaužusi buvu
^
VISKO
UŽTEKTINAI
—
.TU05AUS
PRISTATOMI
tetikos
normomis,
stiprių
subsytojų ir žiūrovų.
Prirašyta jos bendralaikiams tapo tam akordais, keista, ausiai nema
sios estetikos ir formos ribas
(laidu*. ftalttytuviiM, peeiu*. Kkal niurna* mašinas, lovas, matracas,
jektyvinių
jausmų
vertingumu,
įvairiausios kritikos ir papeiki- siuoju ateities veidrodžiu, ku- lonia harmonija, dar keistesnių
modernioji muzika išėjo į pla
k i l i m u s raclio, tHevifttjna setus vaikučiams baldus.
kuris
pačią
romantine
muziką
t
e
m
o
* karam, lengvi Išmokėjimai Turime didelj pasirinkimą
mų, minia šaukia, kur bren- riame atsispindėjo niūri ateitis,; instrumentų sąstatu, jaudina
tųjį technikinių galimybių ke
Me* Pagaminame Saldus Ir
date su savo moderniuoju me- pilna siaubo savo psichologinė žiūrovą ir klausytoją, nuves- padarė visos žmonijoj, nuosavy lią. Ji ne tik vaizduoja ar reiš
S
Ii!
Iii
be. Atsidūręs prieš modernųjį kia formą ir iausmą — moder
Pagal Jūsų Užsakymą.
nu, mes jo nenorime ir nesu- je ir realioje formoje. Ne tik darni jį į siaubo kupiną ekstaprantame. O kompozitoriai kū-, Stravinskis, bet Schoenberg,. 1 ^ Modernus menas nekalba veikalą klausytojas turi atsi nioji muzika vaizduoja realy
subjektyviR00SEVELT FURNITURE
uttl/'tin
\ f f » n i n i r » l r a i i>aičr>
VTInrlarviif
V>\naaar\
P/vtfnon
? i l ! _.
*-•
i
s. •
J _ J _ : _ . žadėti savo paties
nIMU
a savaip.
Menininkai
paišo,, Hindemit,
Picasso,
Cocteau, TRil!
grožio sąvokomis ir vaizdais: nės emocijos ir objektyvaus bę, gyvenimą, toki, kokį jį ran
COMPANY. INC.
skulptoriai kala neatsižvelgda- ke, jie visi. kurie garsais, spal jis sukelia nujautmą
kažko muzikinės formos supratimo, da dabartyje, Fkfrip išorinį for
malųjį ap&irei£; '>ną, ir įžvelgia
ini j daugumos reikalavimus vomis, žodžiu pranašavo nau barbariško, ne europėjinio, kaž
lietuvių K rantu v*
kurį
jis
buvo
įgavęs
studijų
skonį ir norą. Menas eina sa jąjį žmogaus tipą, kurio jaus kokios kitos primityvios jėgos,
į ateitio- tamsiąją būtį. Mo2810 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711
dėka.
Klausytojas
atsiduria
vo keliu, kūrėjai dažnai nesu mų pasaulis santykyje su rea kuri paskutiniais mūsų
Atidai a l'irinadienio tr Ketvirtiidtnnio vakarai* iki 9 * 0
epo- prieš
i d ė m i o j muzika nori atvaizduo
moderniosios
Uždaryta jekmadlrnlaln
prasti ir vieniši jieško naujo lybe yra iš pagrindų pasikeitęs. chos metais taip aiškiai prasi- i
veikaląi
k a i p p r i c g objektyvią, ti mašinų užimą, lėktuvų ir po K
'«f"]i
kėlių savo emocijoms ir idė
verze socialiniame, kultūrinia- k e i s t ą i r s v e t h r j ą r e a l y b ę į u vandeninių laivų mechanizmo
Meno praamė
joms išreikšti, naujų
priemo
me ir visuomeniniame gyveni- \
^
nių meno pasauliui pakreipti į
Tradiciniai suprantame meną, me. Klydo modernusis menas, I ^^r^^^^^^^i,^^^
iiiiiiiimiiimmutiiiiimiiiiiiiM'Uinimii
01
naujas kūrybines gaires.
kaip grožio apsireiškimą mūsų ar klydome mes jį vertindami'' j r* f ,A f OTriTE*
0
tįcVMjpBJųsuratjce
As
*^
i
ašarų pakalnėje, grožio, kuris Kalbėjo jis apie mūsų gilia i- į LITHUBNISN MELODIES
Siegricd Borris savo knygo
!
STOTI* VVl'AfS H ANGA 1060 KIL.
je "Ueber Wesen und VVerden mus atitraukia nuo pilkos kasKiebv*«iin sekma*!. 3:00—8:30
VJENINIT.Lft M i n i VISKĄ JSTAMiA SOUTH MIuMl..
der neuen Musik in Deutsch- \ Vienybės, nukelia
estetinių
iDetroit talku)
ICtStl r»ATAUNAlMA VISOK1V H f S l t AIMIRAI'lMWKt
land", išleistoje 1948 metais, jausmų dausas. Dažnai mums CONRAB'AS — Fotografas
M< s atstovaujame aJ-aUoniln^ns a|xlraudos koini>anllas, tod5l kirk\Ir.
REIK A L ATS KREIPKITĖS
na s iniisŲ klijuitas vihtuloH a|MHUtfqU*a, j u kam |\ykstn kokia nelaime
klaupia: "Ką vaizduoja meni yra tai gražu, prie ko pripra
1575H
i.«siu«Ave.
'Uetuvla)
Pėti-o'* 27, Mlchlgan
FIRE—AUTGlVtOBlLJ>~LIABILlTIK^—PREVENTION
ninkas kurdamas? Suformuotą tome, kas metų metais mus
Tel. "Umuluay 3-2224
M<MlemiAkai |rengta
IR ACCIDKNTS.
V<eU»
*vi»h I M U ,
nilOir aiškią praeitį, tikslią ir su veikė ir kas mums turi daugiau
t rankom. S|w< lalvi"'
6823
SOtlTlI
WKSTKRN
A V E . Telef. PRoHpcct 6-5l«2
TAI>0 BALCIf'NO
prantamą dabartį,
ar ateitį, tradicinės reikšmes. Psichologi
— vestuves. JamiAveAgentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje
rižianiH duodama pui PRECIZIŠKAS lAfKR0D2TO
dažnai mįslingą ir sunkiai vaiz ne prasme pavieniam individui
kl Ir iiraiifrt dovana
IV •
dažnai gražu e«ti tas, kas yra
užsisakykite b&ldua
.i^
SattlningaM Ir grasia)
dais apčiuopiamą?"
TAISYMAS
atlikta* darbas.
surišta su tegiamomis emocijo
tiesiai iš Italuvty dirbtuve
/-0H4I
4..i w Asm STREKT « * « W. Mrd
St:
FA
Ka* slypi mene?
l>>l. t-.Nft.
4~f>HH* * i Laikrorl«lai elektrom'Kai
mis, kas sukelia prisiminimus
r»*t«kr-fT»„
I'IIH iiin.i ųal)!f> n u s i p i r k t i j v a l r t g rt»
l-'.Nie. 1-5*40
nii ir atnaujinami. Atatov>b«8 vtsow «<hj balduH, jami) reikmenis: saldy
Kyla klausimas, ką reiškia, laimingos praeities, kas veikia
Oikafroii lietuvių ko'onl1o«»«. Darl»n sių baldus, namu reikmenis: saliono
vai.: f> « vai ve k Se?t»:rt»onlM.«M mu
a profitable re
menas kaipo toks iš viso, ką maloniai akj, ausj ar širdį. Dauwetus. mierainyju tfe'tus ir kitus Inai
»A_S v >
v^karn
•I I I S
jis nori pasakyti, į ką jis yra gumai graži yra romantinč muopen a savings ac&įįįk
VESTU \ IN£H N I K V I K A I h OS —
ALBINAS BENIULIS
A K C H K R AV1CNUE
'4K11 KrV ITCIRE C a
JsarFajsz c*
ATLIEKA PKRKHAUSTVMUS
siąjį, alapčiausiąjĮ, nesuvaldytą, "aš", ir kuriuo būdu ir prie
monėmis jis kalbėjo?
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DAUGIAU UŽ JŪSŲ TAUPOMUS PINIGUS! I
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jvairiŲ daikti;

pervp/inius

•

Aukštos Rūšies Fotografijos

Taip pat. poiHiunčIaine J UŽBIOIII
pakltteilus |v.'ilraii8 rnatHto.
K.oJptiH:

Mūsų bendras pelnas mokamas du kartu X
— July ir January mėnesiuose.
Duodame

ilgalaikes

paskolas

lengvais

išmokėjimais

I

2554 SO. HALSTKD STREET
Tel. DAiuibo 6-8 M5
IĮ
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?tiidio,lnc.
Etivnr»laa J. TUla. «av
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KAZIKAIT'S

4140 Aroher Avenue

Tel. LAi»yette 3-35ir
Gaukit du ferus uidarbiu.* kasmfct
UiUkrinkit taupymui apsaugą / ^ '
Turčkit pinigų kai

IMes JslKydami baldus patikrinkite
paa mus, gal jitins bus ekonomiškiau
užsisakyti tiestai is mQ«Ų dirbtu •*»
Jei pageliaujs'te. araleslm^ Muen »•
kreditan
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Pradękit iii $1 • Pridėkit kiek norite,
. kada aartU ^
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Kiekvieno taupytojo pinigai yra apdrausti iki $10,000
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Bnghton Savmgs & Loan Assn.

•

Važiuokite 1952 m.

1952
NAUJI PLYMOUTH'AI
Pristatomi ui S1,683.00
Su visais taksais

CHRYSUER'IU su 180

{

arkliąp jėgos motoru

4
t

i

4071 Archer Avenue, West oi California Avenue
CHARLES ZEKAS, Secretary
OFISO

VALANDOS:

PIRMAI^.. ANTRAD. S PKNKTAD. 1H 8E6TAD. 9:00 ryte Iki 4:30 p p.
TREClAp.. »:<)0 ryte Iki 12:00 vai. diena.
KETVIRTA D. 8:00 ryte iki 8:00 vai. vakare.

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ UŽ 2EMAS KAINAS
Lengvos išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams ir apdraudai.

i

Balzekas
Motor
Sątos«
lutv
i
WU ARCHER AVE., CHICAGO 32, ILL.
• n « t i i

U I I M I M I I M

M M I I M »t

Telel. Vlrgiaža 7-1515

ff
YįW
B

GS
* » AND LOAN ASSOCIATION m*
F*

lt*
''"'

CHICAGO 8. DLUNOIS
8 0 . HALSTED STREET.
k
' ' |b Takfaaaf«HAjmarket 1-2021
ą

Tafmaor Plrmsdienitta, antrtdlenlaia Ir penktidlenlalt wm f rytu
Od 4 valandai vakare. Ketvirtadieniai nuo • ryta iki t vaL vakarą.
TiraJHadtmtiti uidaryta. Adttadiemiak nua t vai lyto fld S vai. a. %
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DIENRAŠTIS DRA Tir A S

Šeštadienis, rugpjūčio 2, 1052

PAS LOJOLOS UNIVERSITETO PREZIDENTĄ
9

— Kaip su baigusių tarnybomis? — Ryšiai su kitais
universitetais. — Lituanistikos katedra ir bendravimas
su tremties intelektualais. — Tremties intelektualų ga
limybes papildyti studijas. — Apie amerikiečio stu
dento pasaulėžiūrą ir nusiteikimą link studijų
JUOZAS PRUNSKIS
Artėjant naujiems mokslo
metams norisi daugiau pažinti
tas augštojo švietimo įstaigas,
kurios artimesnes mūsų dva
siai. Užsukau pas Lojolos uni
versiteto prezidentą literatūros
daktarą James Hussey į univer
siteto patalpas 820 N. Michigan A ve., Chicagoje.
Prezidentas pasakojo, kad jų
universitetas įsteigtas 1870 me
tais. Turi apie 7,000 studentų
ir 753 profesorius. Universite

3241 SO. HALSTED STREET
Nudriks didžiulio sandelio parodymui kambariai kimšte prikimšti
puikiausiais
baldais. Kaina visada žemesnė, nes mūsų renda yra
1
žemesnė , mes dabar dar nukirtome šias kainas iki pat kaulo grei
tam ištuštinimui. Dabar jus gausite platu pasirinkimą mūsų kaina
— taip, daiktas po daikto gausite žemesne kaina, negu mums kai
nuoja. Štai yra jūsų gyvenimo proga gauti pirmutinį pasirinkimą
geriausiu prekių žemiausia kaina. Daug prekių platesnio pasirin
kimo, kitų tik po kelis, dar kitų tik po vieną. Ateikite dabar, gau
kite ką jūs norite beveik jūsų pačių kainomis.
REGULIARIAI $27.50
INNEKSPRING MATRACAI AR BOX SPRING
Mea numažinome kainas. Kad cluutl juntu proga pirkti jšiuoa
»"» I \A V/ U
racus Ir box springs, kurie yra ,,out of thls world"
dCl patogumo ir vertes

mat

11IUV

$19»o

HOLLYVVOOD L O V O S G B U P f i

$5950

įskaitant l'lastlc Hcadboard, lnnerspring- matracas
ir bo.v spring. su kojomis, kompletas
Hollywood LOVA SU mlnkfttu galu, plasti c, plieniniais fremais, a n t
ratukų. Didele* ir mažos mieros, su .springsais, springsiniu matracu. Viskas vertės $72.00, už . . .

IŠTUŠTINIMAS MCSŲ REGULIARIAI
$19M IKI $99.00 VERTĖS SOFA LOVŲ
Me.s Mudčjomc j daiktą kelias sofa-lovas, kiekviena dviem asmenim
miegoti ir nukirtome Kainą greitam Jy išpardavimui.
SfyQ5fl
Kai kurioH j o s yra s u plastika apdengtom „rankom"
•53*#*'*'

REGULIARIAI $149.00 VERTOS KROEHLER
3 ŠMOTŲ MODERNIŠKA SECTIONAL SOFA
Dvi low-arm sekcijos, viena vidurinė sekcija — sudėti Ir išskirstyti
Jas savo patogumui Ir }ūnų kambario reikalingumui.
S O Q 5 f l
Moderniškos uždangom Pripildyta springsais visur, tik
*j^*#
R E G U L I A R I A I $179.00 V E R T A S
KROEHLER

2 ŠMOTŲ SETAS PUIKIOS MOHAIK FRIEZE
Smagus, malonus sėdėti, su pilnais coil-springsais ir apverčiamomis
sėdynių paduskomis (dvigubai ilgiau dėvisi)'.
C-fQ Q K ( ]
Storai pripildyta užpakalyje sėdėjimo patogumui. Tik * 1 « & * #
D Y K A I Plastikos I / d a n g o s s u k i e k \ k nu l'arlor Seni,
Sleeper arba Ijoungc b e prlmokcjlmot

REGULIARIAI $25.00 GYVENAMOJO KAMB. STALAI
I.IME O AK, WALNUT, MAHOGANV, BLONDE
Juaų pusirinklmas Is ,,step, cocktatl" arba lempos
%^ /% Q 0
ir reguliariai gale pastatyti staliuku. Pasirinkimas po
' 1 ™»W1*
Reguliariai $4'J.00 vertės Grindų Lempos
S O O O O
Hemlirandts specialiai nupigintai iki
*^kmL^
M \ l . l I I I . M TOS — Uegnliaiiai $2ft.OO tcrUta
SOOO
1>MUK iMiidjcInta ir didelis j u m s sii»Uatti>ymaM
W^JW9
M O S l f N O S IKI S l l \ \ l k / V I K A S — Grynai vilnonis
$ O T 5
ICiruliaiial SS.OO ketv. jardas. Pardavimo k a i n a . . . . y a r d
• O 1 "

$89.00 W O O L - F A C E K A U R A S
Jus noiėslte tokj kaurą kiekviename jfisij namo kuniburylo. J u i
galėsite pasirinkti iš daugelio spalvų Ir pavidalų.
$C^Cfc50
Puikiausia atrodanlieji ir tikrai /.cinu kaina
**m3%!9
R E G U L I A R I A I $129.00 3 ŠM. G R Y N A I K L E V O S E T A S
Stipraus klevo su ..u.ar lesistant hard-glaze" užbaigimo. S C ^ C % 5 0
Komodė su veidrodžiu, skrynia, pilno dyd&lo lova tik už ™%J %#
R E G U U A R I A I $179.00 V E R T E S 7 Š M O T Ų
VALGOMOJO KAMB. SETAS DAILAUS LIMED OAK
Stebuklas modemiškos pirklybos! J>ld« li« „extension style". storų
lentų viršus, ,,eurved pedestal base" stalas, su G krėsla-s, nždeng i
gražiausia, moderniškiausia suktų vilnų medžiaga
C -< O Q 5 0
kur jus kada matėte. Dabar tiktai už
* I ^#5^
3 ŠMOTAI 18-to A M Ž I A U S M A H O G A N Y S E T A S
Oviguliu Komodė. „t,,liest-on-('h«,st"1 Pust IT Lova.
S O ^ l " | 0v 3
Parduodama ui 1369.00! Specialiai dabar tik . . . . WJL&
i
I Itl K / i a t — General KliHirlc 11 kub. I^MIŲ
Mp.ftS
|M">UM, SUU'ĮĮIH.

fyėum kaliui

$7iu.r»u

ViiY.V'fAM
— ft kub. |tfd»j. Teldfiga kaina, tik n't.
M O KIINMMI IKI siun.un n \ K \ » MAISTO l'lt.MO

HM.B0
KAINA

nviKJV \nn\ i;Friti(;i,itAToa ir rKi;i;zi:it
-£0 kub. i>ėihjj SUdnless

Steel

viduje

$5».">.0J

TELEVIZIjy IŠPARDAVIMAS
P E R T A I S Y T O S T K 1 J I ; V I / , I . H ) S ( . A K A M l O.IAMOS
K< \ Y K T O K THLfcVI'/UA — 10 colių
STKOMKfcKi. t AIUNOA — Vi Į 4 oollu, tiktai
AIOTOKOIJA

7 Vj «-«»Uu

I;MKKSON 1$U t o u r
TKANS-VII-; ao TOIAV

•

t'oNsoi.i;
..*

T K A V l J . l t II M \ l/.I.IA — 16 tOI.IV
KAYTHUON IX COlilP CONSOI.i;

K A I P NAVMOS
$68..Y>
$68.50
836.50
$68.50
8I68...0
$8U..Y>
8UH.5I
$118.50
$118.50

«•:>!TU —- m f o h n |H>
I'lll 1.4 «» — 16 fOlill. l»o
M a i n a i , 11 I-F;\ r/i.iA, K A D I O ir P H O . M > < ; K A P I I CMJMB.

SII1S..VI
Mtl.llll

$69.00
$126.011
N \ I .IM.II I I I M K I M M VAI I I M ( 1 - K \ N r ; K S n u o
$06.0 )
.N A r JOS K I J K I K . S h A M i l A M O S ^MAŠINOS—Iteję. 81(16,
$19. JO
N A I . I A S 7 k i l i . Pl>. Kl L U K . I K A K m — lWįi 8-<n>.«m
$1.0 >
Nauja MluvArou.il Ma.šlna — MelttrroC Console -— K g . $150.00,
$26.00
5 AMOTf CTIKOMI; I > I M : I T I : S E T A I — Kcg. $<»u.oo
M n v i J . N f t S V A S A K A I SI PAMOS k f l > i : s — Ke«. $8.00, . .
Fas
Budriks VKJUMftLIAJ
j u s rasite didžiausią
baldu vertas
pasirinkimą,
kur
h l DIKIAMN
Pilno d>diio
— Krg.
$12.00

jūs kada nors niatete $>o vienu sto^u. Trys aukštai rakandu, na
miniu reikmenų ir brangenybiŲ. Milžiniški pirkimui kiekvienam
kambariui naujomis ir žemiausiomis sąlygomis.

Rase apie prancūzų
literatūrą

Teisių studijos

Loyolos universitete New
Jau
15
metų
suėjo
nuo
mirLeidžiame žurnalus: "CaOrleans mieste Europos teisių
ties
tholic Socialogical Review" ir
(1&37.VIII.3) prof. V l a d o k u r s ą d e s t o v į z į tU ojantis proteDubo
"Mid-America, A Historical Re
' k u , r s y r a p a r a S J ! *?!?* sočius dr. E. Alloris, narys kaview" Atskirose šakose oasiro- m o n o & r a f l J u a P l e P ran *uzų lite- t a l i k
Milane. Jį
universiteto
d o ^ t a ^P r m
S u ^ r a t Ū r ą ' k a l P " A n a t ° l e F r a n C C ' P a 8 i k v i e t ė L o ^ o s Valstybife8 riU m0k
shnfa^darbli
° °
- , "Chateaubriand" "Prancūzų Ii- ^
padėti
Teisės
Instituta«
sumai aarūai.
teratfiros istorija" ir kitos. Jis s u m o derninti Louisianos teisv9
Tai kalbėdamas universiteto t a i p g l y r a su kūręs apysakų iš
prezidentas parode keletą stam Į v a ikų gyvenimo, žinoma jo knybių veikalų iš medicinos srities. gėlė "Vytukas". Jo knygos "Li
teratūros įvadas" išėjo keletas
SOPHIE BARCTJS
laidų.
IX
WOKS
stoties Banga 1S90
Istorikas Konstantinas

— Kokie jūsų santykiai su
kitais Chicagos universitetais?

— Ir kituose universitetuose
daugelis studentų — katalikai,
taigi su jais savaime susidaro
rjrietelingas ryšys. Be to, —
mes vengiame savo profesorius
PIRMAD. Iki PKNKTAD.
Jablonskis
8:46 iki 9 : 3 0 vai. ryto
G616 pabudo
ruošti tik vienam savame uni
Sociologija
arabiškai
8EOTAD.
8:30 Iki 9:30 vai. ryte
V. STANCIKAITE
Lietuvių rašomosios kalbos
versitete; jie siunčiami gauti
METUVIftK08
Y AK AKI MiOS
Luigi Civardi knyga, kurioje
kūrėjo
sūnus
Konstantinas
Ja
iš t o s p a t stotie- P I R M A D I E N I O
laipsnj kitur, tai ir iš čia susi- •
darbo žmonėms dėstomi krikš
vakare n u o * iki 8 vai.
blonskis
gimė
1892
m.
rugpjū
daro kultūrinis fcendradarbia- te dėstomi. Jei tremties mokyčioniškosios
sociologijos
prin23 d., taigi šiemet jo 60 tas
RADIO PROGRAMA
vimas. Toliau - turime kartais tojai turi išeitojo mokslo diplo- čio
/ 7- r ' . — 0 * - ™ — f , 2 R e i p a i , išversta į arabų kalbą ir
gimtadienis.
Pamėgęs
Lietuvos
,vLL
±I*Z!».!-^
:x
7121
BO. K O C K W K I J I J 8T.
įvairių universitetų administra- mus, tepateikia notahzuotą išišleista Palestinoje.
praeitį
jis
išleido
"Istorijos
Ohloago 2 9 , m . H F m l o c k 4-2418
cijos bendrus posėdžius. Ta- eitųjų dalykų vertimą iš diploArchyvo'' I tomą, "Lietuviškus
čiau apskritai, kiekvienas uni- mų, paskaitų knygelių - mes
žodžius senovės aktuose". Ne Dvasios kultūros tarnybon
versitetas varo savo darbą ir užskaitysime jų išeitą kursą, mažai istorinių duomenų apie
Šią vasarą 150 jaunų kana
NUO UŽSISENfiJUSIŲ
susitinka vienų ir kitų atstovai, Sunkiau su tais, kurie neturi M. Daukšą, A. Kulvietį, S. Jau diečių misionierių išvyko j už
dokumentų, bet gal jie gautų gei} Telegą išspausdino žurna sienio misijas, pasiryžę daunebent sporte, debatuose.
atitinkamų ištaigų ar asmenų luose "Praeitis", Tauta ir 2o-i giausiai atsiduoti
auklėjimo
IR ATVIRŲ ODOS U G Ų !
— Turite kokį ryšį su kitu
pažymėjimus, laikytų patikri dis",
"Archivum
Philologi- darbui. Jiems buvo suruoštos Tie, kurie kenfiia nuo SENŲ AT
kraštu universitetais ir studen namuosius egzaminus ir būtų
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. Jie
eum
iškilmingos išleistuves.
tais?
r.cgrall ramiai aCdčti ir naktimis mleatsižvelgta j jų išeitą kursą.
icoti,
nes 1ų už^iHenCJuslos
žaizdos
Jr
— Mūsų profesūros kaikurie
niežti
ir
tkauda.
Kad
pašalinti
tą
— Kalkurtuose yra nuomone,
nariai yra gilinę savo studijasEu
niežėjimą, ir skaudėjimą seny at
virų ir skaudančių žaizdų, uždėkite
ropos
universitetuose, turime kad Amerikos studentija, kaip
AII> OV I KSI AS, Inc., 3133 S. Il»ilst«d SI., ChicOffo 8, tcl. DA 6-38*9
LFJOT'LO Olntmfint. J o g y d o m o s
Bendrove siunčia maisto siuntinius \ Vokietiją, ir kitus kraštus,, iš
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
iš tremties atvykusių profeso apskritai čionykštis jaunimas,
skyrus 8SRS. Pristatymas trunka apie 17 d., n e s siuntiniai siunčiami
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
18 Europos sandelių. Pilnas draudimas. Rclkal. pilno slunt. sąrašo.
rių. Turime ir užsienio studen daugiau susirūpinę "good titį. Vartokite J} taipgi nua skaudžių
nudegimų. Jis taipgi pašalina niežė
Siuntinys Nr. 19 — $9.95
Siuntinys Nr. 3 — $6.20
tų: iš Europos, Centrines bei )me"» kaip studijomis. Ką Tam
jimą
ligos vadinamos
PSORIASTS.
4
sv.
rūkytų
lašinių
4
sv.
rūkytų
lažinių
sta apie tai esate patyrę?
Pietų Amerikos.
*"
2 sv. kiaulinių taukų
Taipgi pašalina peršėjimą ligos vadi
2 iv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
namos ATHLKTB'S FOOT, sustabdo
2 sv. margarino
—
Mūsų
universitete
studen
1 sv. degintos kavos
džiovinimą odos ir perplyšlmą tarpI sv. kiaulienos misos
— Ar yra galimybių tamstų
2 sv. kakavos
pirščių. J i s yra tinkamas vartoti n u o
%
1
sv.
Šokolado
universitete gauti stipendijų? tai turi parodyti atitinkamą ži
rižtnrt&nčlos
ir suakllusloN odos. J i s
Siuntinys Nr 12 — f6.40
4 H sv. cukraus
yra
gera
gyduolė
nuo visų išviršinių
nojimą, kitaip
jie atkrinta.
i sv. rūkytų lajinių
2 gabalai tualetinio muilo
odos
ligų.
LEGULO
2 sv. kiaulinių taukų
—• Yra, ir tai net nuo pirmų Dauguma mūsų studentų yra
Olntment sutelks Jum
I
€
l1 8V.
sv. ddegintos
' svos
Siuntinys Nr. 6*7
pagalbą n u o au var
metų. Kiek tik galimybes lei iš vidutiniosios klasės. Jiems,
1 s v kf
kakavos
10 sv. cukraus $2.60
gusių,
perštamw * T
I
i
sv.
so
šokolado
10 sv. b. kviet. miltų $2.60
džia stipendijas teikiame.
jų tėvams ne taip jau lengva
nležinčių kojų. Legu2 sv. cukraus
ctl
9 sv. gryn. kiaul. taukų $6.25
lo
Olntment yra par
— Chicagoje mes turime ne sudaryti 450 dolerių mokslaplduodamas
p o 7 B c,
#
$1.26 ir $8.60. Pirki
mažai tremtinių intelektualų, nigių per metus. Jie žino, kad
te vaistinėse Chieago
kurie pragyvenimą pelnosi ran tai pareikalauja nemažo pasi
ir apylinkėse ir MIIivaukcc, a r b a a t 
kų darbu. Ar nebūtų galimy aukojimo, tai jie noriai ryžta
siųskite money ordebių, kad universitetai Imtųsi ini si ir studijoms aukotis. Mums
r\ j —
ciatyvos sudaryti kontaktą su buvo savotiška problema, kai
LEOULO, Department D
tremties intelektualais ir dau laukėme grjžtanoių iš karinės
5618 W. Kddy S t , Chieago 34, HL
giau įtraukti juo* į šio krašto tarnybos veteranų.
Manėme,
Mlllberry
5-3694
kultūrini gyvenimą, tuo būdu kad jie, atpratę nuo knygos, ne
V
fisMsW^'
•0
ateivių intelektualinės „pajėgos įsitrauks taip greitai.
Dvide
būtų naudingesnes šiam kraš šimts šešių JAV-se jėzuitų tu
STATYBAI IR N AM V
tui?
rimų kolegijų ir; universitetų
PATAISYMAMS
TAIP SAKO suvirs }0,000
atstovai
svarstėme,
kokių
prie
PRISTATOME
gera ir galimybių
taupytojų, kurie pasirinko
VISOKIU RUSIŲ
būtų, tik reikėtų jieškoti tam monių reikės imtis. Praktikoje
District Savings bendrove...
MEDŽIAGĄ
gi
tie
veteranai
parode
tokį
tinkamų progų. Viena iš tokių,
Kur kiekviena sąskaita yra
CARR MOODY
ir veržlumą,
progų būtų lituanistikos kated uolumą moksle
apdrausta iki $10,0C0.00.. ir
ros įsteigimas prie universite kad kitiems studentams reikėkur su taupos nesą aukštą
LUMBER CO.
to. Pas mus ibuvo atvykę lietu- l j 0 pasitempti, kad su jais tą
dividendą...
vių jėzuite atstovai ir taręsi tempą išlaikytų. Galiu patikrin
STASYS U T W I N A S . PTez.
»Hi
apie galimybes. Jie buvo numa ti, kad mūsų studentai rimtai
S089 So. HALSTED ST.
tę suburti reikiamą skaičių stu } mokslą žiūri ir yra rūpestin
Tel. Vlctory 2-1272
APKAINAVIMĄ
IR P R E K I Ų PRI
dentų, turėjo ir kandidatų j gi, darbštūs.
and
Loan
Assocjatlot
STATYMĄ
TEIKIAME
profesūrą, bet tas dalykas vis
NEMOKAMAI
— Kokie jų pasaulėžiūriniai
|^3A S NoHhj'd $*,, Cbtcdso S
dar pasilieka tyrimų stadijoje,
RASTINft ATIDARYTA kasdien nuc
Out New Homi
nusiteikimai?
8 vai. tyto iki ė vai. vakaro Ir
laukiame tolimesnes eigos. Len
vakaro
kų federacija parūpino savo
Kiekvienuose mūsų uni
profesorių ir jų dalykai desto- versitetiniuose rūmuose yra ko f*iM» i}m->?£-. l\m\\\h -iHtff i ifl"'111 , H ^ ,
mi.
plytelė, ir ii gausiai lankoma.
ziinMiH', kad JAV-se daug Daug eina prie komunijos. Stu
kur jaučiamas mokytojų truku dentams turime rekolekcijas.
j!
mas. Tuo gi tarpu iš tremties Jie jas noriai atlieka. Kaikuyra atvykusių daug gabių mo riose mūsų augštesniose mo
kytojų, o dirba skerdyklose, kyklose yra apie puse studen
fabrikuose. Ar nereikėtų suor tų nekatalikų; iš viso Lojolos
ganizuoti jiems specialų pritai universitete apie 2,000 studen
kytą kursą, kad jie jsigytų tei tų nekatalikai. Kai katalikams
ses dirbti šio knušto mokyklo- studentams būna rekolekcijos, Ii!;
»9
X. Ji yra stipriausioji taupymo ištaiga.
šiems mes turime tokias pašau- ;
s<
7. Ji saugiai ir konservatyviai vedama.
2.
Dabar
j
i
moka
dide.sn]
d.videndą.
— Kokie dalykai tame kurse j lėžiūrines, natūralios religijos
A. *ii y i a grynai lietuviška {staiga.
8. Per 43 metus ji visados visiems išmo
būtų dėstomi?
Suprantama, i paskaitas. Ir jos yra (gražiai
i. ^ .'. Atsargos Fondas didesnis negu
kėjo pagal pareikalavimą.
$3,C00,OOt.OO.
anglų kalba, pedagogika, atitin | lankomos. Studentai domisi ir
i\ ijish, <;»v. Bonds ir G. I. paskolų turi
9. Visuose jos skyriuose mandagus ir tei
karnos specialybes dalykai. Bet i socialiniu veikimu, turi savo
rtaugfcu $2d,00.>,dOO.CO.
singas patarnavimas.
šie dalykai jau yra universite- organizacijas.
<». i\~i.iai ir vi*i .rengimai priklauso
10. Kiekvieno sąskaita F. S. & L. I. Corp.
•standaril Vodvral, bet knygose jų verte
aodrausta iki $10,000.00.
yva i i\A ii $1 00.
VEL&M'tU
Jj i M l KATVI1) I » A « D A V I M A S I R T A I S Y M A S

SOTUS ALKANAM PADEKI
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District Savinas
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10 ATSAKYMU
KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD
FEDERAL IŠTAIGOJE:
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Pinigui padčti prieš 11-tą
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mėnesio d'eną neša dividendus nuo pirmos.
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Standard Federal Savings
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5AFETY 0F Y0UR
SAVINGS
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mm ASSOCIATION OF CHKAGO

4192 Archer flvenue, Kampas Sacramento Avenue
JliSTIN MACKIKH'lCll, prezidentas.

3241 SOUTH HALSTED STREET
ATDARA PIRMAD. IR KfctVIETAD. VAKARAIS IKI 9:30 F.M.
Na.ija Budrikio Radlo Valanda Iš VVHFC. 1450 kil. Radio Stoties
ketvirtadienio v a k a r a i s n u o 6 vai. iki 7 vai. s u orkestru ir dainomis.

Radome

TAUPYMUI/

JOS. F. BUDRIK.Inc.
:*=
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— Ar jūsų universitetas kuo
reiškiasi ir spaudos srityje?

»

^ ,

TT T

Skaudančių Žaizdų

#100,000 Vertes Baldų. Kainų Numažinimo
Išpardavimas

riii-.i;/i;ii 80 kub.

katalikų universitetą
nebūna
sunkumų gauti vietą?
—- Jokių Bunkumų. Jie kvie
čiami net į krašto vyriausybės
labai atsakingus ir konfiden
cialius postus.

to darbas apima šias augštąsias mokyklas: medicinos, dentisterijos, teisių, socialinę mo
kyklą, gailestingųjų seserų mo
kyklą, dvi universitetines kole
gijas (arts and sciences), ko
mercijos mokyklą, socialinių ir
pramones santykių
institutą,
taipgi yra specialus kursas bai
gusiems universitetą ir siekian
tiems magistro bei daktaro
laipsnio.
-Ar baigusiems šį privatų

BVDRIKO SANDELIO IŠPARDAVIMAS

I
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•

Telefonas: Vlrginia 7-1141

IstJtiuos valandos: Kandlen n u o 9 t o s ryto iki 4 vai. po pietų, Ketvirtadieniais n u o 9-tos vai. ryto Iki t
vakaro,
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šeštadienis, rugpjūčio 2, 1952
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n'Sra paliktas ištisomis valan Lietuvos Mokslo Akademijoj
Nešiojama kamera
Iš ankstybesniųjų
Studijų kelione Australijon
domis be priežiūros, tai nėra
Radio Corporation ofm AmeMokslų akademijos preziden- •*
,)r
A
r
a
i
t
o
Žmonių
MacLean,
Katalikų
reikalo tėvams
persistengti, tas prof. J. y Matulis Vilniuje pa
r!ta (RCA) išrado nešiojamą.
Šiemet
sueina
90
metų
kaip
I
Universiteto
VVashingtone
provaikui aiškinant lytinius daly reiškė, kad daugelis svarbių
50 svarų sunkumo, televizijos
Prof. dr. A. ŠERKŠNAS, Putnam, Conn.
Vabalninke
mirė
(
1
8
6
2
.
V
I
I
I
.
7
)
|
,
.
f
e
s
o
r
i
u
s
{&vyko
s
t
u
d
i
j
ų
k
e
l
i
o
kus, net prileidžiant ir lai, kad mokslinių bei lukinių problemų
kamerą, kuri palengvins per
J
jr
u , • i» i i Mykolas Rudzinskis, kurs dar
1. Žmogaus Jfcgu balansas
radimu, kitaip sakant, su atitln jis daug girdi ir mato apgedu- dar
duoti aktualias naujienas.
sprendžiamos lėta.. Mokslų /
• "Maldų!"f P° Australiją.
kamu
lytiniu
subrendimu.
Yra
Galvojimas, susivaldymas, iš
sių vaikų tarpe. Namų orumas akademija iki šiol nesugebėjo ,
.
. . .
*
'
atsitikimų,
kur
šešerių
—
sep
silaikymas, savisauga, daugini-1
=
ir dvasinė higiena namie nu
u-li.
.ii-r
knygą įsz wisokiu rasztu su r^
tynerių
metų
vaikas
ne
tik
konmasis — tai dalykai, kurie žmo
teikia, jformina ir sulaiko. Sun mobilizuoti visas respublikos . v : „
krečiai
jaučia
lytinių
j'ėgų
jame
g j j e reguliuojami atitinkamų '
* '
kesnio būdo vaikas, gyvenąs mokslines jėgas itin stambiems '
buvimą,
bet
net
atlikinėja
tam
Modernus
fakultetas'
uždaviniams pirmaeilės
spręsti... svar
Talė
.„ , , x
ibuvimą, bet net atlikinėja tam blogoje aplinkoje, daug laiko bos
kompleksiniams
veiksmus šitų jėgų spau
prityrusių, kvalifikuotų moksli
jėgų. Moksle tos jėgos vadina- Ltikrus
„
Detroito (katalikų) universi
Didžiausia Paroda Amerikoje Už Dolerį
džiamas. Tie veiksmai, papra praleidžiąs be priežiūros, rei ninkų dar nepakankamai pertei
si psichinėmis jėgomis. Psichi
tetas
atidarė
naują
fakultetą,
stai, prasideda žaidimais su kalingas dažnų pasikalbėjimų kia savo patyrimą jauniesiems
nes jeg03 veikia nepaprastoje
kuriame bus dėstoma iškalba,
išviršiniais lyties organais, kol ir pamokymų, pirmiausia mo kadrams...
radijo tarnyba, televizija, žurharmonijoje, vienos kitas pa-,
pagaliau jsiformina j onanizmą raliniais, o paskui ir vigais ki
nalizmaa ir teatro menas. Fa
remdamos
ir papildydamos.
Vi- ir kitas lytinio iškrypimo for tais, tarp kurių ir lytiniais, klau
sos
psichines
jėgos turi specia
kultetas pavadintas Communica(Automobilių L e n k t y n e s )
^
lius savo uždavinius. Proto jė mas, kurios randamos, papra simais. Apsaugai nuo iškrypi Subolševikina vadovėlius
„Vilniuje, birželio 24 d. Lietu tion Arts.
gų uždavinys yra suvokti ir stai lytinio brendimo išvaka- mų, tačiau pasikalbėjimai, aiš
suprasti dalykus, valios jėgų i
.
.
... .
. kinimai ir įrodinėjimai nedaug vos TSR švietimo ministerijoje
i rese ir jo eigoje. Atsitinka vai tepadės. Vienintelis kelias — įvykusiame pasitarime buvo ap Susirūpinę Savo Plaukais?
uždavinys — reguliuoti zmo
"prievartavimo" konkreti vaiko priežiūra.
svarstytas klausimas apie išlei- Jei sielojatC* ir esate susirūpinę džl
..
,
,- kų tarpe 'net
aktų, žinoma, žaidimo — juo
8 šiurpingi įvykiai — Susijaudinsite kiekviename api
Vaiko priežiūrą tėvai dažnai dirrot mokyklinių vadovėlių nau- per didelio p'puku kritimo ir del jy
gaus veiksmus pagal morales; ^ ^
į^ A
trapumo \H priežasties nepaprasto sau
bėkime. P r i s i r e n g i m u i i š b a n d y m a i 6:30 - P i r m o s lenk
kavimo fbrmomis,
Supranta labai iškreiptai supranta. Pri-' jiems mokslo metams.
principus, juslinių jėgų uždavi
sumo tai džiaugsities išgirdę, kad dau&
t y n ė s 8:30 vai. v a k a r e . B e n d r a s įėjimas $1.00 (su tak
ma, visi šitie atsitikimai ran žiūrėti tai nereiškia vaiką ve
nys — jgalinti žmogų praktiš
Iki mokslo metų pradžios turi asmeny išgijusių nuo panašiu dalyky VAsais). Vaikams 25c (su taksais).
bai entuziastingai uZghia naują formu
dami atitinkamo socialinio ly- džioti ar jį sekioti ir kontrobūti išleista 112 paskirų vadovė lę vadinamą TRYSAN. Jie teigia, kad
kai veikti, jauslinių jėgų užda
gio šeimų vaikų tarpe. Vaikai, i H u o t i v i s U s j o veiksmus, šito
lių, iš viso 1.903.000 egzemplio šios ir kitos plauky bėdos, paeinančias i*
vinys — skatinti žmogų atski » *
•* * • • » • » •
-,.•112
kurie yra prižiūrimi ir auklė kia "priežiūra" yra vaiko vy rių. Didžioji jų dalis jau išleista. galvos niežėjimo ir p!°i«ki»ny, buvo »ek«
rų palinkimų kryptimi, tos kryp
jami šitokių "žaidimų" nežai- stymosi trukdymas. Vaiką pri Išėjo iš spaudos visi vadovėliai iniiM'.ii sulaikytos tvaikingy šio nepa
prasto mišinio naudojimy.
ties rezultate kenčiant ar džiau i . . .
#
HArrison 7-8677
d?ia.
žiūrėti
reiškia
planuoti
jo
die
penktosioms lietuviškų mokyklų Neleiskite, kad jūsy plauky padėti!
giantis.
Bendrame psichinių jėgų ba
nos gyvenimą taip, kad jis bū klasėms. Visų pirma išleista Ii-, ^;;7prbandykiirTR7s U AN. ISaba" ^ :
j>
Išvidinės
ar
išorinės
prieža
lanse kai kurios iš tų j'ėgų yn*
tų užimtas: miege, mokykloje, teratŪTOS c h r e s t o m a t i j a a š t u n t o , galima gauti ribotą kieki specialia kaina
stipriau jaučiamos už kitas. stys anksti vaike pabunda ly žaidimuose, darbe, skaitykloje, Š i o m s — d e š i m t o s i o m s lietUVlŠ , p.™unčiant šį skelbimą sekančiu adr^u.
. . . . . .
.
I TRYSAN CO., Box 226, Dept 46, j
Tv
Kai šita bendra prigimtie^ ten tines jėgas? Atsakymas: išvi atsitiktinėse pramogose namie
kų mokyklų klasėms. Iš viso jau P e e t o w U ( N . Y . J i c J u ^ s a t s i u s d u ; 3 j
dencija auklėjimu nesulaikoma dinės. Tai yra, pati prigimtis, ar svetur. Visi jo išėjimai turi i š l e i s t a 8 5 a t s k i r i
v a d o v ė l i a i , vertės indelius už $5, O tai sutaupymas j
praktiškame reiškimesi iki nor ne aplinkos pavyzdžiai. Bloga būti žinomi tam kas juos re apie pusantro miliono egzemplio J.1 n u ° w f ull ?*£ ka?n.™- pįni«u, ncsiVs-1
malinių ribų, tai
gaunamas aplinka tik formas suteikia guliuoja (tėvams) ir jam pa . (l
kitę, tik užmokėkite laiškanešiui kai prisll
toms
jėgoms
per
anksti
reikš
i '
tatyi.
psichinių jėgų disbalansą vi mas,
čiam ta prasme, kad vaikas
tis.
Klaida
būtų
manyti,
kad
»
Į
kasdieniame gyvenime, iškrypinepasivėlytų
sau
eiti
kur
tik
w* Vardas
!
mu vadinamas. Iškrypimo re- , m i n g t i v a i k u ž a i d i * a i *** t i k nori, kiek tik nori ir "U kuo
I Gatvė
zultate asmuo pasidaro kraštu- j imitacijos. Taip buvo manoma tik nori. Kad šitą išpildytų, rei
GARDŽIAUSI IR TAIPOGI GERIAUSI VALGIAI
tinis, daugiau ar mažiau, ne- lanksčiau spekulatyvinės psicho kia kad tas, kas likimo tam
Miestas
Valst
DĖMESIO SEIMININKĖS!
LIETUVIŠKAM APETITUI. MANDAGIAUSIAS IR
normalus. Taip 4ies turime so- ^ J 0 * atstovų, t*et ekspenmen skirtas (motina) būtų namie.
Šviežiai Iškepti
tinSs
dalinių, moralinių, lytinių nePsichologijos
daviniai, Kitaip, nėra kas vaiko dienot
ĮVERTINAMAS
PATARNAVIMAS
YPATISKAI
ač
normalumų arba iškrypimų.
yP
vokiečių tyrinėtojų, paro varkę lemia: vaikas lieka gat
STANISLOVO IR MARIJONOS METRIKIŲ.
dė ką kitą. Vaikas čia neturi vės auka. O kai jis pareina iš
Lytinės jėgos žmogaus yra jc0 imituoti, nes lytiniai aktai tos gatvės namo, ir čia yra
labiausia jaučiamos kitų jėgų n i e kur neatliekami jam ma- vienas pats sau, tada jis, kas
tarpe. Šitos jėgos yra labai , t a n t . Cia turimas galvoje mie- liečia lytines jėgas, ima mė
tampriai surištos su kūnu, la- ! s t 0 vaikas, kuriam gyvulių ker ginti realizuoti tai, ką toje gat
Vilokiy vaisiniy pripildymu
bai "kūniškos", nes jos lokali- | g m i 0 m o mentai yra visai nepri vėje matė ir girdėjo.
Pašaukite
arba ateikite Šiandien!
3241 So. Halsted St.
zuctos kūno organuose (glando- | einami.
Auklėjime klausimas
GAry 4-7313
Pats pagrindinis
priežiūros
Tel. CAlumet 5-7237
Wayne
Hickey savininku
se) irreškiasi per organus. Ne- įstatomas ne kaip palaikyti la- dalykas yra vaiko stebėjimas
1804 West 47th Str., Ghieago 3, III.
Jie yra skanus
Ghieago
8,
Illinois
taip, kaip, sakysime, matymo įtencijoje lytines jėgas, bet ir pagavimas akilia akimi kur
Telef. YArds 7-8393
Sandelis Baldų, Elektrinių
ar girdėjimo jėgos, kurios lo- \&[p apsaugoti vaiką nuo jo pa jis krypsta. Sveikam, papras
f and W GRILL
kalizuotos ir reiškiasi per, pa vergimo iš tų jėgų pusės. Išvi tai, vaistų nereikia, bet paste Šaldytuvų, Skalbiamų Mašinų, Ridge Road ir Harrison — Gary, Ind
Aparatų.
lyginti, mažai išsišakojusius or dinis vaiko lytinių jėgų slopini bėjus ligos sirapJpmu'S, tuoj Jevvelry ir Televizijos
{
ganus (akis ir ausis), arba mas reikštų bendrą vaiko vys imtis priemonių, kad liga neiš- Lengvu dalim*i išsimokejimu.
PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR
jauslinės jėgos (atminties, vaiz tymosi slopinimą, nes lytines siplėstų. Pats paprasčiausias ir
Atdara pirmadienio ir ketvirta
RADIJO
duotės, instinktų), kurių orga- jėgos, kaip sakėme, eina fata- vaisingiausias dalykas — nuk dienio vakaraia iki 9:30 P. M.
Kiekvienas žmogus turėtu atliekamus nuo pragyvenimo pinigus
APARATŲ TAISYMAS
Budriko Radio Valanda iš WHtaupyti kas savaite,.
nai, manoma, yra smegenyse, j l i š k a i drauge su visų psichinių reipti vaiką nuo aplinkybių,
FC 1450 kil. radio stoties, ketvir
Ir garantuotas darbas.
Taupyti reikia: senatvei, vaiku mokslui, įsigijimui namo, auto
bet mokslo dar nėra patirti, \r fį z į n įų jėgų vystymusi,
kurios ligos bacilas augina. Sia tadienio vakarais nuo 6 iki 7 v.v. Sąžiningas
Aparatai nemokamai paimami Ir
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams.
arba proto bei valios jėgos,
proga noriu atkreipti specialiai
pristatomi j namus.
Kas turi susitaupęs pinigu, tas Jaučiasi aaugesnls ir laimingesnis,
3. Kas būtinai žinotina,
kurios, būdamos grynai sielos
tėvų dėmes} į tris lytiniu at
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—-10 v.v.
rradftk taupyti šiandien*
tėvajmi
Šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak.
turtu, visai neturi organų, žmo
žvilgiu vaikams
pavojingiau
E A R * I / B . JAMES
M RIMKUS, 411* s«>. Francisoo.
guje reiškiasi supraorganiniu
Kiekviename auklėjime
le- sias vietas, kuriose neretas vai
Akmens Vilnomis (Rockwool)
Telef. Y A 7-1099
būdu. Lytinės Jėgos reiškiasi | m i a n t i y r a t r y a dalykai: auklė- kas suklumpa ir tampa iškry
Insulacija
Stogai ir šonu apmušimai
kažkaip per visą kūną. Šitos | j i m o p r į e monės ir auklėjimo pimo auka. Pirma, naminiai
Blue Island Rcpresentative for
jėgos bendrai, o kaikuriuose į m e t o d a i
visos trys grupės, gyvuliai, ypač ūkiuose gyve
"Monarch" Roofing Co.
AND I O A N ASSOCIATION
individuose ypatingai, d o m i - | k a į p m a t o m e , imamos daugis- nant. Bestializmas (mėginimab
2418 YORK STREET
FERKRAUSTAU BALDUS
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
Blue Island, 111.
nuoja žmogaus psichinių jėgų j kaitoje,
taigi,
suponuojama, užsiimdinėti su gyvuliais) yra Blue Island 5
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ
JOHN J. KAZANAUSKAS, P»w. • T»t VI rainio 7-7747
balanse. Patys didžiausieji ir | kad jų yra daug.
Lytiniame retas dalykas jaunimo tarpe.
—
DISTANCIJŲ
Savlngt liuurad to $10,000 by F.S.LI.C
kraštutiniausieji iškrypimai yra auklėjime priemonės ir meto- Antra, pasileidę draugai, kurie
TURIS ILG* PATYRIME
Wm. A. Fleming's
sutinkami šioje srityje, tai yra dai galimi visoki, tai yra, daug, dažnai akiplėšiškiausiu būdu iš
DRIVING SOHOOL
JUOZAS NAUJOKAITIS
lytiniame žmonijos gyvenime. |bet forma yra galima tik vie moko nekaltus vaikus lytinių
Išsimokykite vairuoti
6819 So. Rockwell Street
2. Kada lytinės j&gos atbunda na: vaiko priežiūra. Taip vadi iškrypimų, pirmoj eilėj onaniz- Paklauskite mus apie 6 pamo
1
CHICAGO 29, ILL.
"išaiškinimo"
forma mo. Ir trečia, homoseksualis kų pameginimo kursą už žemas
Į pasaulj ateidamas kūdikis namoji
1 ei. WAlbrook 5-9209
ar tai, kurie įvairiomis progomis
atsineša su savimi visas lyti kiekvienu atveju, daugiau
kainas,
nes jėgas ir visą organinę si mažiau, yra nesusipratimas ly jieško vaikų artumo ir padaro]
gaukite: Cien Ellyn 2462
4170 SOUTH ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILL.
tiniame
auklėjime.
Kolektyvi
stemą, per kurią tos Jėgos tu
• TELEVIZIJA • RADIO • ŠAL
juos savojo iškrypimo auko
344 Pennsylvania Ave.
Tel. BISHOP 7-1045
tarpe,
DYTUVAI t SKALBIAMUS MAri reikštis. Mes, paprastai, įp niai aiškinimai vaikų
mis. Ši liga ypatingai reiškia
GLEN
ELLYN,
ILLINOIS
parduoda, taiso bei keičia visų rūšių SIUVAMAS MAŠI
ratę • manyti, kad kūdikystėje pvz. mokyklos klasėje, ar or si šių dienų miesčioniškame gy Jūsų pamokos prasideda nuo SINOS • LYGINTUVAI (iRON
ERS) O PLOKŠTELĖS (RENAS ir RAŠOMĄSIAS MAŠINĖLES. Didelis pasirinkimas
ir ankstyvojoje vaikystėje ly ganizacijos sueigoje, rimtų auk venime.
jūsų
durų.
CORDS)
*
NAMŲ
REIKMENYS
senų ir naujų. Paimam ir pristatom. Vykstame į provinci
tinės jėg03 yra latencijoje (mie Įėjimo institucijų, pvz. Katali
ją, iki 100 mylių už Chicagos demonstravimui. Geros išsi
ga). Iš tikrųjų gi jos yra vi kų Bažnyčios, yra net draudžia
Bite
—
kirpėja
B
O
W
L
E
R
S
mi.
Popiežius
Pijus
XI
net
ofi
J
mokėjimo sąlygos — tik 10% įmokant.
Skambinkite
są laiką aktualios (budi), tik
BIshop 7-1045 arba atsilankykite asmeniškai.
PILNAS TELEVIZIJOS IR
Žurnalas "Science Digest" Dabar yra laikas paruošti tvarkrašij Rug
žmoniškoji būtybė yra dar per cialiai prieš tai pasisakė. Moty
sčjui. JŪSŲ specialiai bovvling grupei. Pa
vas
labai
paprastas:
aiškinant
RADIO APTARNAVIMAS
praneša apie Amazones apylin sitarkite su mumis apie pageidaujamas
silpna "vykdyti jų valią", kad
4057 South Archer Avenue
jų budėjimas būtų
išreikštas vaikas išmokomas to, ko jis vi kėse esančias savos rūšies bi datas ir laiką. Mes maloniai sutinkame
sai savo vaikystėje būtų neži tes, kurios turi palinkimą plau pasikalbėti kaslink susitvarkymo lygy ir Tel. YArds 7-8066, Chicago 32, III. / JŠ
veiksmais — kūno ar nors vaiz
"bovvling" grupėm šiokiadie
nojęs ir dėl to būtų buvęs lai kus sukandžioti į mažyčius ga specialiom
niais
ir
ieštad.
popiet. Mes turime 203
duotės. Bet kai tik vaikas pa
DĖMESIO, SAVININKAI!
mingesnis, arba ko jis dar ne balėlius. Nevaikomos per pus pageidaujamas vietas šiokiadienių vaka
siekia pajėgumo ribas kad jis
CEMENTO DARBAS
žinojo ir jam liko įkalta per- valandį jos žmogaus galvą pli ru tvarkraštyje. Profesionali "pin spotters"
visokioms
progofcns.
TEMPLE
VISOKIŲ RŪSIŲ
gali jau "pajusti" savo lytinių
anksti. Dar daugiau, menki aiš kai nuskustų. Vienas džiunglių ALLEYS Home of 1952 — 17th Annual Cementiniai kvadratiniai gabalai, pa
jėgų
funkcionavimą
savyje,
kintojai dalyką suprofanuoja nuotykių j i e š k o t o j a s buvo už Mens and 1953 — 15th Annual VVomen's matui, nani.ų. pakCllmas, garažai, 8aWest Suburbėti Tournaments. 9 2 1 Curtiss l i)-..-i i \ m i. i-Oslal ir plytų_ d a r b a s .
tuojau tas funkcionavimas pa
ir ta profanacija vaikus demo siauginęs ilgą barzdą, su kuria Dovvncrs Grove, Illinois. Tcl. Dotvncrs N e m o k a m i j^pHkaieittvlmai.
juntamas konkrečiai asmenyje ralizuoja. O tie, kurie mėgsta*
Grove 1760 (jei neatsiliepia — LA
PETER AMERIO
kūnu ar .vaizduote, kol vė aiškinti lyties atžvilgiu mišrio žadėjo pasirodyti kultūringam Graoige 4632.
R A D C L I F F B 3-6017
Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Jūs galite atipasauliui. Deja, nakčia jį apni- (
liau pradeda "sroventi" ir per se grupėse, dirba net nusikals
ko tos bites ir jam miegant,
DfiMESIO SAVININKAI!
daryti taupymo sąskaitą dabar iki liepos 1-mos d. be pra
kūną, ir per vaizduotę. Lytinio tamą darbą, nes atrofuoja jauno
kaip skustuvu barzdą nukan
LAKESIDE FURNACE C0.
"atbudimo" pradžia priklauso žmogaus drovumo galias, kurios
radimo dividentų. Dividentai kas puse metų! Daug pa
džiojo.
Gaziniai pakeitimai — alleJlnSs krosnys — krosnys
nuo
psichofizinės
žmogaus yra pats stipriausiasis fakto
ISvalomos dideles jCgos siurbliu.
tarnavimų iškaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina
struktūros. Kitaip sakant, nuo rius apsaugąs jaunuolj nuo pa
Pataisymui dalys dSl visokių krosnių.
Trijų matavimų televizija 2017 Kast 75th St.
— skubus patarnavimas — ilgi issimokejimai.
.
Grovehill 6-7878 or 79
to, kaip anksti vaikas tampa leistuvavimo.
pajėgus pajusti savyje lytinių
Individualiniai pasikalbėjimai
RCA jau pradeda demonst
jėgų veikimą.
Siame reikale su vaikais lytiniais klausimais ruoti trijų matavimų televizi
pajėgiu tampa vienas anksčiau,, darytini tik gyvam
reikalui ją. Amerikiečių Eksperimenti
kitas vėliau. Vieną tik visi tė esant ir tik labai autoritetingo nes Biologijos Draugijos suva
vai turi jsidėmėti: lytinių jėgų asmens. Reikalo gyvumą aps žiavime buvo demonstruoti pa
pajutimo (ir net joms "paklu prendžia vaiko prigimtis ir jo veikslai mikroskopinių gyvių,
1542 Halsted Str.
Chicago Heights. IH.
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI
simo") pradžia nesutampa su gyvenamoji aplinka. Jeigu vai rodomi trijų matavimų televizi
vaisinių sėklų organizme atsi- kas savo būdu yra rimtas ir jos aparatu.
•
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rtne vaiko priežiūra
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Kiekvieno trečiad. ir šeštad. vakari

STOCRCAR RACES

•m

SOLDIER FIELD

CHICAGO AUTO RACING ASS'N.

TIKRAI LIETUVIŠKA

Maisto Krautuvė

PAJAI

Garsi METRICKO

JOS. F. BUDRIK, Inc.

Farm Food Company
P L A N I N G A S . TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS

MUTUAL yJ,eta

S I U V A M U M A S I N U KRAUTUVE
ARCHER SEWING CENTER

WE!SS APPLIANCE

UŽTIKRINTA APSAUGA PLIUS
NAUDINGI ATGAVIMAI!

I I .

x CITIZENS I M R A L SAVINGS AND
IOAN ASSOCIATION

C. E. LANDSCAPING
HUMBOLDT 9-0848

{
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%
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO, ILUNOK

šeštadienis, rugpjūčio 2, 1952

THE OAKLANDS HOTEL
and RESORT
Valgomajam — pietūs, užkandžiai, tu*
muitiniai.
Vielbuty — dienin&» ir savaitines kai*
noa.
$1.00 už automobili per dieną, parkinimas piknikautojams
081 maudymosi — švarus vanduo ir
papludmys.
D*l žuvavimo — sėkmingai gaudoma
"pan" žuvis.
Cocktail Lounge — tiktai maloni vie
ta dėl pasilinksminimo.
Tiktai vai. su puse važiavimas — nuo
route 12 prie Genoa City, VVis., and
skaidraus, švaraus ežero Povvers.

NKSMIAU

LOUISE'S BEAUTY SHOP
&
Helene Curtis
Malina - Be-mašinos - Salti pusmetiniai
$5.00 ir augi.
Atdara kiekvieną vakarą pagal susitarimą
išskyrus ketvirtad.

Vienoje valgykloje kelneris •
prieina prie svečio Bergo ir sa
•
ko:
— Berge, jūsų žmona prašo •
617 W. 38th — Gary, Indiana
Dr. HENR. LUKASEVICIUS, New York, N. V
jus prie telefono.
. TeL Gary 4-8574
•
—
Prašo?
—
tai
turi
būti
ki
6. Na, ir paskutinis punktas:
Paraše Redaktorius laišką ir
•
Turint*jj*°Gąi permits" laukite Klomp's
liepė pasitaisyt. Ko nutylai?,— tai apie tuos, kurie pasitrau tas Bergas.
Sheet Metai and Furnace Works. Perre
•fapv
kė iš bet kurio visuomeninio
montavimai j gazu-apiildymą už žemiau
sako. — Atsiliepk!
•
A K T U UITI S K A N K I N I A I !
sias
kainas. "Exhaust" venitliatoriai —
Atseit, tu dirbi, tai turi lai veikimo, ir ta prasme pradėjo
"Canopy"
darbai — Stoglangiai. Visokių
•
ko, o mūsų daugumas atosto savo amžinas atostogas. Mes'f Ai kentėjau nuo Arthritls dešimt
firmų centrines krosnys įtaisomos —
metų ir via SJau blogyn; aft negalė
"Guttcrs" ir "dovvnspouU" — Dūm
mūsų ausyst jau vaikščioti ir net negalėjau pa
gauja, tai, suprantama, kad jie neužmiršom ir
traukiai — visokių rūšių sinkos. Metali
kelti rankos. Aft pavartojau Hra'zll
užimti ir laikraščių neskaito, dar skamba anų atsargos pat-, tris menesiufl, bet man noreikejo Jų j
THE OAKLANDS HOTEL
niai deniai ar metaliniai slogai. Nemoka
vartoti jau per tris metus ir a i jau
and RESORT
mi apskaičiavimai — Mieste ir priemies
ir nerašo. Chicagiečiams dabar riotų kalbos ir šūkiai, su ku-. čiuosi
kuo puikiausiai. Kaip liudyto
čiuose. 367 E. 116th St. PUIlman 5-6533
Povvers Lake - Genoa City, Wlsc
liepos ir rugpjūčio mėnuo. O riais jie yrėsi Amerikon. Pa- jas aS Jums galiu padėti Šioj apy
linkėj pagal ftj pavadinimą, Brazi!
pas mus, tolimuose
Rytuose siilgstam jų veidų susirinki-, Dlstrlbutors.
Saukite: Genoa City 4913
A N T K A P I A I IR P A M I N K L A I
Georgo
J.
Fredon
muose,
minėjimuose
ir
pikni
(ties New Yorku, Brooklynu,
ApsIrApihldte vienam mėn. siųs
DĖMESIO, motoristai! Leiskite pastatomi už žemiausias kainas
ar Great Necku), kas? — va kuose. Dairomės \ juos, kai jie,
dami $5.10 (taksai {skaityti):
patyrusiems vyrams pataisyti jū dfel jūsų mylimųjų, kurie išsiskyrė
parsinešę
iš
fabriko
po
60
ai
saris, "mordius" ?...
sų automobili! Prieinamos kainos, Iš jūsų tarpo.
B
R
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S
vertingas darbas.
Bet, jei valdžia iš Redakcijos daugiau dolerių J savaitę, krap- {
Leiskite pastatyti pagal jūsų
6800
S.
Macllson
St.
stosi
po
nuosavų
namų
kiemą,
'nurodymą
paminklą, kuris stovės
liepia, tai, žinoma, galima šį tą
LIND&MANN RODY SHOP
HINSDALE,
ILLINOIS
kaip
simbolaa
amžinosios vertės
812 Tenth St., Waukegan, 111.
atostogaujantiems
parašyti. sodina gyvatvores ir po jomis
•J. - v
( lr nepaprastas pažadėjimas jums
DCI C. O.
O. D.
D. pirkinio
pirkinio laukite
ONTARIO 5604
ir tiems, kurie praeis pro šalį,
Kai jau bemeškeriojant Kerne užkasa savo patriotizmą... Lau
u...
u - ^ « -!;«. - « . . ~ I U I L M U H * Hlnadalo 349. Jei Jūs vartostto pa- —
kad geri ir nusipelnę gyvens to
bunk Port'e ar kuriam kitam kiam, kada jie savo žvilgsnius ienfrvinim* pairai nurodymus pusę
DĖMESIO UŽSIENINIU
liau ateinančiam gyvenime.
mfin. ir Jūs nesijausite goriau, at
rojuj, kelbukai nesikabins, te- nuo naujos televizijos, nukreips^ siųskite atgal likusius ir juaų pini
AUTOMOBILIU BARGENŲ
LAKE COUNTY MEMORIALS
JIESKOTOJAIl
pasiskaito
atostogaujantieji, } lietuviškus laukus, ir kada gai bus gražinti.
,
Robert L. Paveglio
Nervuoti? Negalite Miegoti?
ką rašo tie, kurie neturi ką pabudusi sąžinė jiems pasakys:
Mes turime, beveik visokių išdirbysčių
Paimkite
Naują
•
Saugų
ufsieniškų autom, nuo 2,175 ir virš.
laikas baigti atostogas ir lai
614 So. tienesee, Waukegao, 111.
veikt...
V I T A — RĘST
Dalys
ir
priedai.
Pamatykite
mūsų
varto
Ont. 6788
kas grįžt } lietuviškos kultu f
Miegokite gerai,
tus automobilius taip pat už žemiausias
Okey! Atsiliepsim ir išklo
Atsikeikite linksmi, norinti kuo
ros želstančius dirvonus!
^
kainas^ lengvi išsiroitkČjimai
sim, taip sakant, atostogaujan-.
greičiausia vaikščioti!
j
G. LeRoy Lehr
Nervams ir miegojimui tabletes.
BILtS CAR - RAL
čių nuocPSmes, pridėdami ir
Nereikia recepto
Balsas iŠ ten
vieną, kitą dvasišką patarimą.
Nauja, moderni "air-condi344 Pennsylvania Ave.
Vaistininko formulė
Vieną
rytą
Keraitis
laikraš
• NĖRA NARKOTIKŲ
Paeiliui. Numeriais. Ir taip —
tioned" laidotuvių koplyčia. Pil
Glcn Ellym, Illinois
tyje rado savo paties mirties
• NESUDARO ĮPRATIMO
1. Jus, visi bosai ir boseliai
nas laidotuvių aptarnavimas.
Atdara kasdien ir sekmad. iki 9 vai.
pranešimą. Su nejaukia savy- Vita-Re«t yra vitaminas raminantis dčl
nemiegojimo nuo nervų, nerimo, nervų
iš "fektorių", šapų ir ofisų",
jauta šaukia savo draugą tele iriracijos, susijaudinimo, ir nervų suiri
Modernios patalpos
kurie ten maudotės "bičiųje", fonu.
BANT'S
VILLA
mo nuo alchoholio. Labai rekomenduobūkite gailestingi' bent sau ir
Supakuotos preke*, impor- LEHR F U N E R A L HOME
— Ar tu skaitei mano mir- jama d*i isterijos.
nelupkite devintos skuros nuo t i e g p r a n e S i m ą * •
36 Tabletes
•
$1.50 4- 1lrk fi i — - n a m i n i a i
tuoti Ir naminiai
6040 So. Pulaski Rd.
DARB'S LABORATORY
kūno:
užtenka to, kad per
— Taip, nusigandęs atsako
,
VYNAI ir LIKERIAI
Siuskite jūsų užsakymą Šiandien!
mouth 7-7676
metus ją lupete kitiems...
jis, — bet iš kur tu kalbi?
Darb's Laboratory
2. Jūs, kurie iš rezistencijos
Skanūs sumuštiniai
101 Broadvvay - ITkuor 4-2901
Dėmesio nuosavybių savininkams.
Melrose Park, Illinois
išsinešimui
padarėte nesantarvę, ir kurie
liOiskitc
mums duoti JŪSŲ gazo leidi
Praktiškas vyras
Q Pinigais
O C.O.D.
mui
eig<j..
Mes {vedame gazo — alie
iena
i i Brooklyno "Vienybes" visą
jaus arba anglies pečius. Pataisome
— Daktaras liepė man šią
Pavardė
•«•
visas dalis. Pilnas metalo plokščių
* Steikai
vienybę
išjojot,
nuplaukite vasarą būtinai jūros vonias im Adresas
•.
darbas.
Nemokami apskaičiavimai.
• Karbonadai
Žomos kainos.
"griekus"
LapienSs
reaorte, ti. Kur tu manai, vyreli, aš ga Miestas
Valstybe" . . . . . . .
C.O.D. arba pinigais — mes užmokame
U'HICaiT SIIKKr MKTAfj
kad,
grįžę po atostogų, būtu lėčiau eiti?
95-tos ir CRAWFOW)
už siuntimą.
618
B. ' t h A ve. (Jary Ind.
— Eik, pas kitą daktarą.
mėt balti ir daugiau nesirgtuEvergreen Park 9288
<.;II.V 3-2102
mSt gumbais.
J. A. CONSTRUCTION CO.
Per
vėlai
3. Jūs, lietuviškos visuome• Namai statomi
Sūnus ateina į tėvo raštinę.
pagal užsakymą
liea vaikai, kurie likote namie,
— Kaip einasi, tėveli ? A š atė • Industrijom
išleidę neribotoms atostogoms
Komerciniai
mūsų susitarimo viltį, kada nu jau tau labą dieną pasakyti.
Perstatymai
Tėvas: — Tu ateini per vėlai,
stosite peštis ir triuksmaut?
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius,
• Mūriniai
m
a
n
a
vaike.
Tavo
motina
jau
4. Jums, kuriems buvo per
ar ftialp ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad
Cementiniai
turi visus pinigus, kuriuos aš
jis parūpintų jums polisą per mošų kompaniją. Nelaimei išti
Medžio darbai
karšta ateiti New Yorke \ bai
šiandien gavau. Ji ir tik bUvo
kus neturėsite jokiu nemalonumų.
Mūrininkystd
siojo birželio minėjimą, atsigai
užėjus "labą dieną" pasakyti.
• Pastogėse ir
"Mes esame pirmaklasiai nariai Cldcago Borad of Undenviiters"
vinkite šaltame Atlante n Kitą
rūsiuose butai
met ateikite! Važiuodami savo
Nemokami apskaičiavimai
Žmona dainuoja
naujais automobiliais maudy
Vykstam bet kur
— Rapolai, kodėl jus stovite!
tis, būkite tikri, kad jums ke
Tei. CRETE 7291
'
,
lyje j "bičius" neapsunkins tra- lauke prie durų?
SKyline 4-7873
— Ar negirdite, mano žmona
fiko anie broliai iš Sibiro, kurie
Exchange St., Crete, 111.
dainuoja. Jei aš būsiu viduje,
puošniais automobiliais neva
Telefonas CEntral 6-5208
Tony Augustino, sav.
tai žmonės gali pamanyti, jog
žinėja. Išsimaudykit ir ateikit!
aš ją mušu.
GENERALINIAI AGENTAI Siu Kompanijų:
Tikrai jums čia nebus karsčiau,
Vengklte valgiu gaminiui* karštamo
MASSACHUSETTS FIItE & MARINE INSURANCE CO.
ore
kaip tiems, kuriuos vežė už
K.
J.
&
E.
IlKSTAURANT
Mokykloje
IMPKRIAL ASSURANCE COMPANY
kaltuose vagonuose...
320a (liieago Kotui
PHOENlX
INDEMNITY COMPANY
— Į kiek dalių, Jonai padaly
CHICAOO HEIGHTS, 111.
LUMBERMAN'S INSURANCE COMPANY
5. Jūs, kurie rasote j laikraš tų tavo motina pyragą jūsų šei
• Namie ga
MICHICAN PIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
minti valgiai
čius, grįžę po atostogų, vadin moje: jei yra: tėvas, motina,
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
• Vidurdienio
sesuo
ir
tu?
kit daiktus jų tikraisiais var
vlofttienos plo• Htctkal
tf
.
—
J
keturias.
dais.
Sakysim, jei jau koks
uftKandžlal
— Teisingai. Bet jei ateitų
'tOs.
lektorius yra lektorius, tai
Atvykite kar
tavo teta, tada į kiek?
Prekiaukite tiesios su konlrakloriu
SAVININKAI!
tu
su
savo
"negvaltavokim" jo \ profeso
— Tada jis nebūtų dalina
draugais.
li/2 AUTO. GARAŽAS 2 AUTO, GARAŽAS
rius. Leiskim jam ramybėj dė mas. Motina jį paslėptų.
Galima
užalg
sakyti
valgostyt rusų kalbą ir nekabinkim
14x20 $489
18x20 $589
majj kambarj
bankletams ir privatiems pobūviams
ant jo galvos visokių ten
• fi* ) s n:.II pakellamoH dtirys
Paaiškėjo
Atdaras 24 vai. kasdien
• f viriu, pakeliamos durys
•
Stogui dengti "slilnglcn"
savininke ir operuotoja.
"Prof."! Tikėkimės, kad jam ir
— Kaip mudu su vyru bara Dabartine
•
StogUi dengti "sliinglcs"
•
PuAinial
g«veltai
.
LOUJSJC MULL1GAN
• 2 po 4 stiklus langai
• 8 po 4 stiklus langai
taip jau užtenka savų sunku mės, visuomet vaikus išsiunčia
a I "servlee" durys
• 1 "servloe" durys
mų, pavyzdžiui, kad ir su t a me laukan iš kambario.
Siisijia/.UiklUi NU niŪHU
Už cemento grindis ir pakraščius Už cemento grindis ir pakraščius
pridCtl $16t
pridėti $IUH
pasiutusia anglų kalba...
— Dabar žinau, kodėl jūsų SUPERIOR PERMANENTS
Mes taip pat statome naujus namus* ir atromontuojamu
Nevadinkim taip pat rašyto v a i k a i t a i p d a ž n a i 8 0 d e m a t o s i i Pasirinkite ftaltu. Maftlnlnj ar BoTOTU A N D nu ;n{i( n BUILDKRS
mašinos pusmetini
jais visų tų, kurie moka pasi
Hcg
$25
HIGHLAND, INDIANA
Tel. HIGMLAND 1154-W
Pas tinginę šeimininkę
rašyti, ir bent jau nerinkim j
Sušukavimas
$12.50
M1J8 VYKSTAMU BUT KI'U
Kur padedi tuos pinigus, kad
Heg
$20
valdybas tų, kurie rašo tik na
Sušukavimas
$10.00
mų "pardavimo skelbimus. Tie Į ž m o n a A f ^ ^ : ^ * į | \
K«'g
,
$15
Aš dedu į kiaurą kojinę.
Sušukavimas
$* 7.60
PUY G0LF AT SILVER LAKE
kūriniai ir geri ir realūs, bet
Ueg
$10
117th & S'imi Ave., Orland Park, Illinois
Sušukavimus
$ 1.95
visuoraenč ligi to literatūros
H*g
$S
įrodymas
ErdvuB valgomasis kambarys
žanro dar nepriaugus...
Sušukavimas
$ 3.05
— Iš kur žinote, kad jis bu Telefouuokitė susitarimui. Absoliutiš
Didelis baras
Senus vadinkim senais,
o
kai
Jokių
nuolaidų
bo
šio
kupono!
2 gražūs "18 hole courses"
vo girtas, — klausia teisėjas.
naujus
naujais.
Pavyzdžiui,
Patogus "shower roqm"
— Jis autobuse vienai damai
LILLIANELL'S
BEAUTY.
Rezervuokite vietas tclcofnu:
kam kalbėti apie Susivienijimo
užleido savo vietą.
SHGP
ORLAND PARK 140
naują valdybą, jei ji vis ta pa
— Tas nereiškia, kad jis ga
e
RA 9-9075
ti ir ta pati? Nauji būna sei lėjo būti girtas.
V'aidaa
mai, bet valdybos pasilieka se
— Bet jis tik vienas buvo au Adretm.8
*
non. Taip ir vadinkim.
tobuse.
Telffonas
. . . . ' . < < « • . . • •

ATOSTOGAUJANČIU NUODĖMES...
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PROGRESS FURNITURE CO.
Chicagos lietuvių Bendroves Krautuve

SU VIENOS KRAUTUVĖS OPERAVIMO IŠLAIDOM
DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA
*.

už daug daug mažesnes kainas
Daugiau kapitalo, daugiau prekių, mažiau rendų, mažiau
algų. taksų, Šviesos ir kitų išlaidų.

FAKTAS KALBA PATS U 2 SAVE
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kitos Lietuvių
baldų krautuves Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progress"
kainas. Dėl kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet
kreipkitės į šią įstaigą.

LAfayette
3-3111

4181-83
Archer Ave.

Lengvi išsimokojimai pritaikomi visiems.

y/

J o h n ¥. Eudrikfc
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenuo
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481
I

Į
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222 W. Adams St.
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Besidžiaugdami
lietuviškos
kultūros laimėjimais, neperver
tinkim paties didžiausio: tauti
nio alaus bravoro Įsteigimo.
Vadinkime, kol negirti, bravarą bravoru.
Pagaliau, kai žmogus veda,
nešaukim, kad jis jaunavedis.
Žmogus, sakysim, veda kokią
ketvirtą žmoną, o visi sako ir
rašo: naujavedis! N e naujavedis. Jo tik žmona nauja. Taip
ir sakykim.
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AMHULANCK DIENĄ IR NAKTĮ

r

—

mm^mm'-m.-

*mrvm-wm-mm>-wm-

mm-w*

mm

ANTHONY B. PETKUS
U O D O T U V I Ų DIREKTORIUS
681Ž SO. WESTEftN A V E . , et,.
CIIICAGO, 1LL.

1410 S. 50t^ AVE.
CICERO l i X .

GRovehiU 6-0142
HEmlock 4-2644
TOwnhall 3-2109

Room 1043

m

•!••

• • •

l

4330-34 South California Avenue
telefonas BIshop 7-9719

O'MAUEY and McRAY, Inc.

• ' "

*

'

NELAUKITE, N E S Rytoj Jau Gali Būti Pervelu!

• •••^•i^iwii-iii>Mii^
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PIRKITE TIESIOG NUO
MR. NELS0N

Atdara ftlokiadieniats 10:16 Iki 10 v.v.

Logiškai

LIŪDESIO

VALANDOJ

M A Ž E I K A * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
6845 S o . Western Ave.

REpublic 7-8600 —• 7-8601

A i r CondHioned

koplyčia

Automobiliams vtotft

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime
koplyčia arčiau Jusu namų.

SKKANT1K.II YRA NARIAI C1ITCAGOS UETfJVUJ
LAIDOTUVIŲ DIRKKTORIŲ ASOCIACIJOS
Mes turime koplyčia*
V i s o s e Chloagbe if

AinhiUansų patarnavi
mas y r a
teikiamas
diena ir n n k t | . Rei
kale šaukite
mus.

Rosclando dalyse
(nujaus patar
nauja....

1r

STEP0NAS C. LftCHAVVICZ
28)4 W W 2Srd PLACE
10756 S. M1CIIIGAN AVE.

Tel. Vlrįlnia 7<67»
PUIlman 6-127*

PETRAS P. GURSKIS
659 W«,t 18th SH!i:i.r

Tel. SW»ley S-51U

ALFREDAS VASAITIS-VANCE
1446 South 50th AVE., CICERO, II.I,.

Tel. OLynupic 2-100S

POVIUSTIHDIMS
3354 S. IIALSTKI) STUKKT
710 W. 18th STKKKT
Tolephone YArds 1-1911
•»

••' m

| T - f « •••>••

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CHIGAN AVIS.

Tel. COmmodore 4-2228

•

m . A M . v PARK R B 8 0 R T
Marytė nenorėdavo eiti anks
BLANK Y PA n ii. M i r 11.
ti gulti. Kiekvieną kartą tek 67 mylloa J vak. ntio St. Ignace.
davo motinai kaip nors prikal- 33,000 akrų &lek ttek ukirtlugo. Vlei.
. bučtat. vaaarnamiat, paruakvoJliuuJ
DCtl. V
i e n a k aM
r tnąr vm
n a s tYi»*i,
a k o : '"įninkanti
nameliai, doluxe
motbrcourt,
»au val«
SeU
9,\urf*\r
t oo t ivi«i
nameliai.
įžymiausia

ZiiureK, Maryte, visi m a z i | g l y v i e t a U p p e r M l c h A p p e t l m s U .
paukšteliai jau seniai miega, tai las vidunakčio užkandžiai, bažnyčia,
golfo tunfftyn€ms alkAtSi. aerodro
ir tau laikas miegoti.
mai, cocktail lounge, ežerai, plaukio
Kitą rytą 5 vai. budina Ma jimui baselnka, valkama ŽalHtl atkfetėa. arkliai, teatras Ir 1.1. Sloje varytė motiną:
aaiviet€je. Matyalte briedžius kas
dien. Palengvinimas nuo ftienliges.
— Mama mama, visi
Sezonas nuo gfsg. I iki gruenj. i.
paukšteliai jau sukilo ir jų mo
HAROLl> SfrfeČEER, Rfc8. MOtt,
(Tai dar viena ift Joe Baeuutio
tinos taip pat...
i
vtasarviedių).

— .aviniuko —

ANTANAS M. PHILLIPS

SI Casimir Moįramcn.
Contpany
,

:

• r.^.v.;. ;.v

3307 S

3319 S. UTUANICA AVK.

immmmmmm

Tel. VArd« 7-3401

tel.

YArds 7-US8—1189

JULIUS LIULEVICIUS

tf.etia* Blokas nuo Kapinių
Dfdžtautlas Paminklams
Planu Pa^lHnklraas Mlw»t*

T^lel. CEdarcreat 3-6335

U T U A N I C A AVK.

JURGIS F. RUCMIN

3914 WMt IMth Street

^ 4348 S. CALIFORNIA AVK.

Tel. L A f a y e t t e

8-3572

LEONARDAS A. EtERSKIS
i*i

^

Teikia mažiausias kainas šiame
mieste ant visokių namam reikmenų,
nes suglaudę 2-jų krautuvių prekybą
Į VIENĄ

|;

m

;

1646 ĮVEST 46th STREET

Tel. YArds 7-OTS1
* ^

-

M*'-

t
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feeštadienis, rugpjūčio 2, 1952

DIENRAŠTIS DRAUGA9, CHICAGO, ILLINOIS

MEILĖ
(Iš dienoraščio) ,
J E R O N I M A S I G N A T O N I S , Chicago, 111.

Prisimenant R. Bazin

• Rene Bazin, prancūzų katasu negrais, kaip jie kad elgiasi'likų rašytojas prieš 20 metų
pietuose.
Pietiečiai
taikosi
prie miręs, savo raštuose vaizduoja
sąlygų, jeigu
fabriko
vadovybė
yra griežta ir jiems, priimtiems ne tik žemes, bet ir tėvynes
į fabriką, primena savo nusista meilę. Gimęs 1853 m., Bazin
tymą negrų atžvilgiu. Apskritai buvo Prancūzų Akademijos na
"hillbillies" tik prisitaiko prie rys.
Ypač žinomi jo veikalai
sąlygų, bet savo pažiūrų negrų "Žeme, kuri sužeidžia", "Javai,
atžvilgiu nekeičia.
kurie kyla". Savo tėvynes mei
Priėmimas svetimos
kultūros lę išreiškė veikale "La douce
France" — Brangioji Prancū
JoBeph Eaton iš Wayne uni
zija. Laikas būtų ir į lietuvių
versiteto, tirdamas hutteritų
kalbą išversti Rene Bazin vei
sektos kultūrą, jų papročius ir
persiėmimą amerikonizmu, išsi- kalų.

A. P. Hare, Princeton universiteto
studijo-1
je
apieprofesorius,
susitarimą savo
ir pritarimą
(consensus)
įvairaus dydžio
grupėse priėjo tokių išvadų: 1)
Mažos grupės nariai, priėmę į
savo tarpą daugiau narių, ilgiau
tarp savęs nesusitaria. 2) Va
dai mažose grupėse turi dides
nės įtakos į narius. Didelių gru
pių nariai reikalauja iš savo na
rių daugiau pranašumo, ir jų
pritarimo teikimas yra pozity
viai susijęs su vado gabumais.
3) Nariai, gavę teisę dalyvauti
diskusijose, jaučiasi patenkinti j reiškia, kad, kai" lenkai, italai ir
Ką skaito prancūzai
nutarimais, nors šie nutarimai indėnai beviltiškai kovoja, norėParyžiuje labiausiai perkama
ir būtų priešingi jų nuomonei.' darni išsilaikyti kaip atskiros
4) Didelėse grupėse nariai pra- 1 etninės grupės, hutteritai yra knyga yra Heyerdahis "Kon-Tideda jaustis, kad jų nuomonė lyg kokia "palaiminta sala." Jų ki ekspedicija", kur aprašoma
kelionė keltu per vandenyną;
yra visai nereikšminga. 5) Di- j yra tik apie 8700, gyvena Jungpo šios knygos eina A. Maurois
desnėse grupčse, kaip dvylika, tinių Valstybių vakaruose ir
parašytas George Sand gyveni
yra tendencijos skirstytis į ma- Kanadoje. J. Eaton pripažįsta,
mas. Marsellėj labiausiai perka
kad hutteritų religija yra viena
žesnes grupeles.
mas Mauriaco naujausias ro
didžiausių
jėgų,
kuri
juos
paIzoliuotų šeimų gyvenimas
manas "Galigai". Lijone pir
laiko atskiru vienetu. Be to, ve mauja trys knygos: J. Giono
James St. Brown, Kentucky dybos su savaisiais, atsiriboji
"Le hussard sur le toit", P. Beuniv. profesorius paskelbė stu mas irgi labai svarbūs veiksniai,
noit "Kunigas Jean" ir A. Cadiją apie šeimas (biologine kurie padėjo jiems išsilaikyti iki
mus "Sukilęs žmogus".
prasme — tėvai ir vaikai ir so šių laikų. Tačiau, tiesą sakant,
cialine prasme — šeimų grupės) ir jų gyvenimas keičiasi, bet jie
vienoje izoliuotoje bendruome- tik iš palengvo priima šį tą nau- Pasiekė pasaulinio garso
Rašytojas T. Merton Ameri
nėje Kentucky kalnuose, Beech j 0 iš Amerikos gyvenimo (conCreek. Reikia pastebėti, kad jų trolled acculturation). Tarp jų koje pagarsėjo savo knyga:
gyvenimas ir vertybių suprati-' nesą tų visų negerovių, kurios "Septynių augštų kalnas", kuri
mas yra daug kuo panašus į ' y r a randamos visų tautybių pasiekė labiausiai perkamų knyLietuvos kaimo šeimų gyveni- antroje kartoje. Pvz. nusikalti-1 &* garbę. Dabar tą knygą išsi
mą. Pažymėtinas jų solidaru- j m ų, psichinių ir nervų ligų, ly- v e r t ė i r vokiečiai. įdomu, kad
mas, bet ir vykstą nuolatiniai tinių ligų beveik nesą. Jis no- T - Merton yra atsivertęs į ka
ri-tvirtinti, kad šios visos nėge- talikybę ir įstojęs
sunkų
kivirčai.
ifi
rovės, nusikaltimai ir ligos, yra P
"Hillbillies" ir Negrai
tai kaina, kurią užmoka visi tie,
Lewis Killian iš Oklahoma j k u r i e n o r i p e r g r e į t persiimti
Suomijos mokyklose
universiteto savo studijoje pas
Suomijoje pertvarkyta pra
amerikonizmu. Galbūt, tai yra
tebi, kad amerikiečiai pietiečiai
džios mokyklų programa. Į pro
("hillbillies" pravardžiuojami) tiesa. Tačiau lietuviai, apskritai, gramą, kaip ir anksčiau, įatvykę į vakarus uždarbiauti antroje kartoje nėra jau toki trauktas tikybos dėstymas, po
neužkrečia vietinių taip elgtis nelaimingi...
dvi pamokas per savaitę. Mo
kyklos vadovybei palikta teisė
tikybos pamokų skaičių padi
dinti.

Darbe visą dieną j ieškojau
atramos. Turiu bosą gerą. Tai
Sunki diena. Galva pilna, lygi• ne žmona. Jis man pasiūlė eiti*
kopūstu raugo Ka. reik.a ats.-j
j
^ Bet aš pasižiūketti .r dešimt žadmtuvu n.eko
. \ . ^ Jig pap,ojo m a n
nepadarytų, jei ne žmona. Ro per petį ir nusišypsojo. Eida
dos, abudu vienu laiku nuėjome
mas namo, apgailestavau to žy
gulti. Kai tik ji užmigo, aš at
gio. Puspantės be šeštadienio
sikėliau ir paslėpiau žadintuvą
negausiu. Bargan niekas man
plytoje. Uždariau sandariai, į
neduoda.
rankšluosti įvyniojau, kad nesi
Antradienis.
girdėtų. Bet rytą girdžiu, jis
Šlykščiausią diena. Arba aš
skamba ir įkyriai skamba ties
pat mano galva po lova. Aš net kam užkliuvu, arba kas man.
Vakarykštis ginčas su žmona
nepajudu. Suprask, miegu.
— Kelk, į darbą pavėluosi. dėl prideginto pieno išsivystė į
Jau seniai žadintuvas nuskam tokį barnį, kad nė vienas į antrą
Nieko
bėjo, — sumurma žmona ir ap nebenorime pažiūrėti.
taip nekenčiu, kaip neteisingo
siverčia ant kito šono.
Pažįstu savo žmoną. Jau jei apkaltinimo. Ar ne ji kalta, kad
sykį pasakė, tai neužmirš pa-1 pienas pridegė? Ji žino gerai,
kartoti nors ir tūkstantį kartų 1 kad aš pirmadieniais saldaus
ir vis tą patį. Atsikėliau ir pirš- pieno nepakenčiu nė kvapo
tų galais išėjau. Geriau be
Trečiadienis.
triukšmo. Priešingu atveju ne
Geriau, kad jo visai nebūtų.
žinia katras katrą pirma iš- Pilnas nuobodulio ir netikru
stumtume į darbą.
mo. Toli nuo visako. Nuo buvu
Valgomajame ant stalo pilna sio ir būsimo džiaugsmo. Tuščia
indų ir stiklų, o tarp jų vaka visur: galvoje širdyje ir kišenė
rykštės meilės trupinių. Buvo je. Grįžęs iš darbo sumušiau
kaimynai užėję ir dar kažką vaikus, kam jie iš manęs papra
kartu atsivedę. Bene svarbu kas šė po dešimtuką ledams pirkti.
dar buvo. Svarbu, kad buvo. Tie varliukai moka tik pinigus
V. VALIUS
Už vaikystes langu
Mes valgėme, gėrėme, mylėjo
iš tėvo kišenės išvilioti. Patys
Iliustracija H. Nagio knygos "'Saules laikrodžiai"
mės. O dabar tik gaižus kvapas
dar nemoka užsidirbti, bet jau
viso to beliko. Kai pasižiūriu į
mokosi kaip kito uždirbtus pini
išmirkusius, išpurusius palieto
gus išleisti. Kaip tyčia, jie dau nuvargčiau. Ar ne vistiek, kur sta. Kai aš turiu kišenėje čekį,
gėrimo klanuose trupinius, nori
giausia iš manęs prašo pinigų, jie gulės, viename kampe, ar ki tai turiu dvi galimybes: duoti,
si laukan bėgti. Skubu galvą
kada aš pats jų neturiu. Gal tik tame. Dėl to mano gyvenimas arba neduoti. O kai aš nieko ne
kišti po šalto vandens srove,
nepasikeis. Pagaliau, aš visiškai turiu kišenėje, — beturiu tik
pasijuokti jie nori iš manęs.
idant ji nuplautų visą mano apnesuprantu, kam jie reikalingi. vieną galimybę: laukti, kad kas
Žmona
dar
teberūgsta.
Pride
siblausimą. Man besiprausiant,
Išraityti, įvairiai iškarpyti. Te man duotų. Todėl aš ir mėgstu
gintą
pieną
surauginusi,
pie
girdžiu, žmona šaukia:
gu duotų man ir visą šimtą jų, penktadienius, nes tuomet aš
tums išvirė varškėčių. Sako,
—Paruošk vaikams pusry sveika dvasiai ir kišenei du kar neimčiau Penktadieniais visai gaunu. Kaip gera, kada turi ki
kas kita. Man viskas aišku. Ir šenėje. Tuomet gali pasirinkti
čius.
tus į savaitę papasninkauti.
Aš nieko jai neatsakau, nes Varškėčiai pakartę ir nežmoniš vinies pakėlimas man prasmin — duoti, ar neduoti. Nuo to juk
gerai žinau, kad man nors žo kai neskanūs. Tai ne vieniški gas. Be galo mėgstu penktadie priklauso mūsų visų meilė savo
Penktadieniais,
einant šeimai, artimui ir atvirkščiai.
delį pratarus, ji taip pat nenu šniceliai. Išėjau pavaikščioti pa- nius.
Studija apie Beethoveną
Dar aš lipu laiptais augštyn,
tylės. Meilė geriausia išreiškia liai restoraną, nors kvapo pa namo duoda čekį. Rodos, tik už
J. GOBIS, Cleveland, Ohio
Šiemet sueina 125 m. kaip
ma tyla. Juokingi tie poetai ir uostyti. Padavėja tokia meili ir tą dieną užmoka. Visas kitas jau žmona atidaro plačiai duris.
Iki šiol romanuose, novelėse, t sveiko humoro ir praktiškų idS mirė Bethovenas. Amerikiečiai
rašytojai, kurie tiek daug nak vikri. Visiems su šypsniu patar dienas dirbu veltui ir be jokio Ji tokia nušvitusi, patenkinta.
Svarų žiurstelį pasljuosusi. Su kinų filmose Ir operose dau r jų. Vedę žmonės toje knygoje gražiai tą sukaktį paminėjo iš
tų prarymo ant stalo, kol su- nauja. Aš pasiilgau moteriško supratimo apie darbo esmę.
rankalioja gražiausius žodžius šypsnio ir, rodos, niekuomet jo
"Beethoven:
Čekį pagaroiai sulankstau, tinka, kaip svečią. Kaip niekuo- giausia buvo rodoma meilė, tik gali rasti puikių receptų, kaif leisdami knygą
gydyti
šeiminius
skausmus.
apie meilę! Pagaliau, ar aš savo nematysiu.
Letters. Journals. and ConverGyvenimas toks dar įvynioju į švarų popierėlį, met. Pro praviras duris veržiasi. riau sakant, meilės pradžia, įsi
Ši knyga
Prancūzijoj pla sations".
žmonos nemyliu? O vaikų! Ne tuščias ir nuobodus be moterų kurį paruošęs nešioju nuo pir pietų kvapas, kaip iš restorano. Į mylėjimo procesas. Tiesa, ružodžiais taip pat aš jiems savo šypsnio.
madienio, ir paslepiu giliai į a- Ant stalo pasirinkimas. Valgyk s ų rašytojas L. Tolstojus vaiz- čiai skaitoma ir šią vasarą jos
meilę reiškiu. Įžiebiu ugnį ir užpatinę švarko kišenę, kairėje. ko tik nori, nors ir penktadie davo šeimų tragedijas, bet vai? autorius tapo apdovanotas GeMinės sukaktį
Ketvirtadienis.
kaičiu vaikams saldaus pieno.
Arčiau širdies. Aš jį noriu, kiek nis.
Išgeriu apelsinų sunkos davo taip, jog skaitytojams su orges-Courteline premija.
JAV-se ruošiamasi plačiai
Ilgesio ir vilčių diena. Ilgiuo galima ilgiau išlaikyti, nes ži stiklą.
Kai pasižiūrėjau į pieną, man
Reikia
manyti,
jog
ši
Pierre
kelia bemaž
pasišlykštėjimą
minėti 500 metų sukaktį nuo pir
bloga pasidarė. Išskyrus pieno, si tikrosios meilės ir viliuosi jos nau, kol čekį turiu kišenėje, tai
— Gal dar nori? — klausia Šeiminiu gyvenimu. Šiaip dau Daminos knyga bus išversta į mojo šv. Rašto išspausdinimo.
nieko daugiau ir nebuvo. O taip sulaukti. Skaičiuoju valandas, ir pinigų turiu. O kai iškeiaiu — manęs žmona ir pila, nelaukda
anglų kalbą ir turės tokį pat Su ta Gutenbergo išleista knyga
praeitas savaitės darbo dienas neturėsiu nei čekio, nei pinigų. ma atsakymo. Aš geriu, vistiek, guma beletristų intrigavo skai
norėtųsi kažko rūgštaus.
literatūros
kavalieriška
meile, pasisekimą Amerikoj, kaip kad Siejama katalikų
ir džiaugiuosi, kad rytoj jau Čekis, kol čekis yra mano, o pi kad ir nenorėdamas, nes žinau, tytojus
— Tavo darbas vaikus valgy- penktadienis. Paskutinė savaiypač pradine jos faze. Kai tik turi Prancūzijoj. Šio krašto di pradžia. Minėjimas koncentruo
nigai — ne mano.
kad ji nenustos man siūliusi.
sugroja jungtuvių maršas, pa džioji spauda vis dar grets sis rugsėjo 28 — spalio 5 die
dinti, — surikau užpykęs. Tren-j t ė s d a r b o d i e n a R y t o j d a r ž a d i n
Einu namo, taip šviesu, gied Kai siūloma, reikia priimti, nes prastai nusileidžia uždanga — svarbių savo politikos vadovų nomis.
kiau duris ir išėjau, palikęs ver tuvas anksti mane prikels, o
atsisakymą gali palaikyti at»
kalbų čia pat deda straipsnius
dantį pieną. Laiptais bėgte nu paskum — ak kaip gera! Aš r a ir malonu. Drąsiai žiūriu į
stūmimu geros širdies, tikrosios ir tuo poezija užbaigiama.
praeivius,
praūžančias
masinas.
Ką skaityti?
bėgau žemyn, kad manęs nepa jaučiu, kaip mano įtempti rau
Jei kuris beletristas imasi smulkiai aprašančius divorsus
meilės.
Žvalgausi
į
krautuvių
langus,
Augštesniųjų mokyklų mokyvytų žmonos plūsmas.
menys pradeda atsileisti ir iš
vaizduoti šeiminį gyvenimą, tai ir skandalus, dėl kurių kyla
Pagaliau
įgriso
man
josios
įvertinu
prekių
vertę
ir
numa
Užsukau į karčiamą, alaus iš tolo užuodžiu be rūpesčio dienų
dažniausiai tam, fead pasityčios divorsinės bylos. Iš esmės 'tojams suruoštuose kursuose,
siūlijimai.
Išsrėbiau
lėkštę
tau,
kas
man
tiktų
ir
kas
ne.
Toledo mieste, dėstytoja sesuo
gėriau. Blogumui
numaldyti kvapą,
tų iš jo, kad parodytų, jog ja imant, skandalai labai panašus
sriubos.
Ji
klausia
—
gal
dar?
Kodėl
aš
viso
to
nematau
ištisą
puspantę į kišenę įsikišau. Už
ir ne|domūs, tad rimčiau gal Rosenda priminė mokytojams,
me
jokios
poezijos
nesą,
kad
Suvalgiau
kelis
kotletus
—
ir
savaite/?
Kiekvieną
dieną
pro
Penktadienis.
ėjau į valgyklą. Užsisakiau vie
vojančiam žmogui tiesiog nesu kad jie skatintų savo auklėti
vedę
žmonas
ilgisi
kavalieriškų
vėl
tas
pats.
Ji
rūpestingai
ma
tuos
pačius
langus,
prekių
pri
Staigmenų diena. Didžiausia
niško šnicelio. Užsirūkiau. Pa
prantama, kuriam tikslui re nius daugiau skaityti Granam
ne
aptarnauja.
Išsriuobus
sriu
grūstus,
praeinu.
Dabar
aš
pa
meilės
intrigų,
kad
šeimos
gy
man
staigmena
—
aš
nubudau,
Greene,
Francois
Mauriac,
sijutau geriau, ir norėčiau grįž
daktoriai
taip
įkyriai
populiabą
atima
lėkštę
ir
padeda
švarią
matau,
kiek
man
dalykų
reikia.
venimas
jiems
tvankus,
nuobo
George Bernanos romanus ir ati į namus pažiūrėti, ar pienas dar prieš žadintuvo skambėji
rizuoja
šeiminius
skandalus
ir
kotletams.
Nukrito
šakutė,
—
Jau
pats
laikas
užsisakyti
antrą
dus.
pysakas vieton "sentimentalių
neišbėgo ir neprikepo. Bet pa mą. Svarbiausia, akys pačios
divorsus?
Argi
skaitytojams
tai
niekis,
aš
pati!
Ji
pasilen
eilutę,
žmonai
suknelę,
batukus.
Bet štai prancūzų rašytojas
Shelley poemų".
davėja meiliai nusišypsojusi, prasimerkia. Kažko aš laukiu.
tai
dar
įdomu?!
Norėtųsi,
kad
kia,
pasirėmusi
ant
mano
kelių,
O
gal
jau
pats
laikas
ir
apie
ma
Pierre Daninos susidomėjo ši
padėjo man garuojantį šnicelį. Nepaprastai. Tiesiog ilgiuosi.
ir
pakelia.
Bet
tos
pačios
nepa
šiną
pagalvoti!
Kaip
gera
apie
Virtuvėje dar didesnė staig
Viršuje jo kiaušinis, kaip ramu
ta nedėkinga tema, — susituo Pierre Daminos knyga prisidė
Naujųių kalbų įtaka
duoda,
o
išima
švarią.
Kiekvie
tai
gali
galvoti,
kai
patikrinęs
tų
prie
to,
kad
normali
santuo
mena.
Žmona
jau
laukė
su
pus
nė. Tik valgyk ir gardžiuokis.
kusių žmonių gyvenimo poezi
Amerikoje
ną
daiktą
ji
paduodama,
ar
nukišenę
jauti
čekį.
čekįs-tai
yra
ja - ir parašė knygą "Sonia, ka virstų įdomiu ir moderms2mona nieJ~"omet man tokio ne ryčiais manęs. Kiaušinienė sken
Naujų Kalbų Draugija Ameri
pa- J
KUO, švelniai
Bveimai pa•*
dalyku,
kuriuo
visuomenė
paduoda. Padavėja dėliodama di riebaluose, kaip gintaras pa- mūsų smegenų variklis. Daug imdama nuoI stalo,
ku
koje gavo $120,000 iš Rockefellėkštes, šr liūtes, kalbina mane plūdymyje. Žmona dar anksčiau dalykų mes dėl jo išgalvojame. j liečia man kairįjį petį. Taigi, ^ J £ ^ ^ __ ^ £ ž m o n a > j domėtųsi ne mažiau, kaip pra- lerio fondo ir tas lėšas sunau
atsikėlė už mane, pirštų galais Jeigu čekių nebūtų, turbūt ir kairįjį. Aš vis nuolatos patikri — kiti — tai aplinkiniai žmo- i <*ine meilės faze.
ir visokių gėrybių siūlo.
dos nustatymui svetimų kalbų į— Stal kur tikroji meilė! — vaikščiojo, idant neišbudintų O! mūsų smegenys sudūlytų, netu nu savo kišenę. Čekis guli, ir nes, o aš — tai žmogus, ku-1
takos į Amerikos literatūrą ir
meilė yra. Pagaliau ji man pa
valgydamas šnicelį, galvoju. — Ji moka tyliai vaikščioti. Kaip rėdami ko veikti.
Studija apie Leonarda
gyvenimą.
ris myli savo žmoną ir nieko
Toli nuo namų pasitiko vai sikorė ant kaklo:
Kada tik ateini: vakare vėlai, ar lapė.
da Vinci
— Gal šį vakarą eisime iš taip nenori, kaip suprasti ją.
— Ko gersi? Kavos, arbatos, kai. Jie glaudosi prie manęs ir
rytą anksti, — visuomet tave su
Claudelis rašo apie
čiauška vienas kitą perkirsda keisti čekio? Aš mačiau lange Jis nori suprasti ne kokią ak
Minėdami 500 metų sukaktį
šypsena sutinka ir ko tik pa a r kakavos? — pirmą kartą iš
Kolumbą
po apsibarimo ji prakalbo. Taip mi. Vienas už kitą labiau sten naują suknelę, — glamonėja ji tualiausią politikos ar filosofi nuo gimimo dailininko ir mok
prašai, tau paduoda.
Prancūzų
rašytojas
Paul
meiliai, atlaidžiai ir nuoširdžiai. giasi man įsiteikti ir man savo man Širdies zonoje. Aš spau jos problemą, bet paprastą as slininko Leonardo da Vinci
Kai padavėja atnešė lapelį,
Aš pasižiūriu į plytą — visi meilę pareikšti, nors, po apkūli- džiu kišenę ir jaučiu, kaip braš menybę to kito žmogaus, su prancūzai išleido apie jj knygą Claudel rašo naują dalyką, skir
kuriame pažymėta, kiek aš tu trys puodai jau garuoja. Pasi mo dvi dienas ir akių nerodė. ka mano laimė. Tyliu ir bijau kuriuo jis gyvena ir su kuriuo
"Leonard de Vinci", parašytą tą paminėjimui Kristupo Ko
riu sumokėti, aš norėjau jai pa rink, ką tik nori. Kaip restora Mano dešinė ranka visą laiką žodį ištarti, kad neprarasčiau nori būti laimingas.
lumbo.
\
Fernand Demeure.
siguosti, kad mano žmona dar ne. Ir žmona šypsosi. Kad nenu- budi prie tos švarko kišenės, tai, ką labiausia myliu.
Knyga parašyta
paprasta,
J. M. Grevillot savo naujau
lovoje tebeguli. Tegu, šį kartą kreipčiau josios šypsnio kitur, kur čekis paslėptas. Bijau pasa
— Gal rytoj! — po valandėlės lengva kalba; joje daug gyvo,
sioj knygoj "Les Grands Cou- Rusų zonos mokyklose
nutylėsiu. Bet kitą kartą — ne. aš pasirinkau visus. Geriu iš ei kyti, ko bijau. Bijau, kad vai svyravimo atsakau žmonai. Aš
Rytų
Vokietijos
augštesrants de la Pensee sontempoAš nežiūrėjau į lapelį, kiek ten lės. Pirma kakavą, paskum ka kai besiglaudydami jo neiš noriu kiek galima' ilgiau pabūti
nėms mokykloms išsiuntinėtas
parašyta buvo, ištraukiau ketu vą ir išeidamas dar arbatos sti trauktų. Gerai žinau, ko vaikai mylimu. Kai mane kas myli, tai sideda. Kai turime — mylimės, raine" nagrinėja egzistencializ- pranešimas, kad tenai nebebus
,r
^
kal.
ris žaliukus ir padaviau.
klinę. Pagal gyvenimo eigą. Kai nori. Jie nori tik gauti, ir jie jaučiu, kad turiu tai, ką ir aš kai neturime — pykstamės, ba mą, marksizmą .r k n U & o n d - ^ ^
ką personalizmą.
ramės ir nesikenčiame.
myli tave, kol gauna. O kai jau myliu.
ba.
— Gerbiamasai, ta* yra per vaikas buvau, gėrjau tik kaka
—
Gerai,
einame!
jiems
reikia
man
duoti
—
mei
— Rytoj nebus laiko. Petras
daug. Pasiimk grąžos, — nus vą, kai jaunas — kavą, o kai pa
Ir vėl iš pradžių pradėjo suk
lės
nebėra.
Toks
jau
gyvenimo
Kelione jachta
žadėjo anksti atvažiuoti ir iš
tebo ji. Aš atsikeldamas, palie sensiu — tik žolelių arbatą.
Tarptautinių santykių
tis
mūsų
meilės
ratas.
O
jei
kas
dėsnis.
Todėl
aš
ir
atsargus.
Jei
Niekuomet
aš
taip
nejaučiu
vežti
mus
iš
miesto.
Toks
dabar
čiau jai ranka truputį aukščiau
studijos
pasakytų, kad visa tai ne meilė, i G- Millar knygoje A VVhite
alkūnės, (o kokia ji švelni!), dirbamo darbo prasmės kaip gu jau mylėti, tai reikia žinoti gražus oras. Juk ir tau reikia
Notre Dame
universitetas
išviso meilės kaip tokios nėra,.Boat From England* aprašo
\
tyro oro!
palinksėjau galva — kitą kar penktadieniais., Per ištisą savai ką.
gavo $69,000 pašalpos iš RockeAš pasižiūrėjau į ją. Ji kal kad meilė tik romantikų išgal-.savo nuotykingą kelionę jachO vistik aš patenkintas, kai
tą! Ji man taip nusišypsojo, jog tę nešioju gelžgalius iš vieno
votas žodis — tegu tas pajieško,ta iš Anglijos į Viduržemio jū- fellerio fondo tęsimui studijų
buvau tikras, kad tai daroma iš kampo į kitą ir, rodos, tik tam jie prie manęs glaudžiasi, nors bėjo įtikinančiai ir svariai
apie tarptautinius santykius.
rą.
juos man duoda nešioti, kad aš| ir žinau prie ko jie labiau link-Į Mūsų gyvenimas juk iš to ir su- savo kišenėje čekio".
tikrosios meilės.
Pirmadienis.
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