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Dekadenso dvasia ir naujos gaires mūsų prozoj* 
Literatūrines mintys apie romanus, rašyto jus ir kūrybinę stagnaciją, ryšium su 

naująja J. Jankaus knyga 

Atsimindamas, kad niekad 
nėra bloga viešai patikrinti 
pagrindinius dėsnius bei bazes, 
iš kurių išeinant yra vertina
mas tas ar anas literatūrinis 
kūrinys, tariuosi, ne pro šalį 
tarti čia keletą žodžių apie šian 
dieninį romaną apskritai. 

Kaip aiškiai visi regime, mo
derniniame gyvenime romanas 
yra neabejotinai linkęs pačia 
efektingiausią ir pačia reikšmin 
giausia žodinio meno išraiška. 
Per romaną, o ne per ką kitą, 
šiandien rašytojas išsako svar
biausias savo bei aplinkumos 

ST. TAMULAITIS, Chicago, 111. 

— turjs būti ne kas kita, o tik čiai (jo nerimui, jo kontemplia 
drama. Veikiai betgi pats gy- ' eijai, jo išvidiniams kontras-
venimas paroda, jog šitoks Ii-! tams), iš antroj puses kūrybos 
teratūrinis meno veikalas dau
giau ar mažiau yra romanas 

procese ji įkvepia j auganti 
veikalo kaną gyvą žmogišką 

nis. 

Aiškui turėdamas tokias pla i sielą. Romanas, neturįs savyje 
čias galimybes plėstis, romanas j šitos žmogiškosios sielos, tėra 
liko visa galva pranašesnis už tuščias vitrinos manekenas, iš-
visus kitU3 liter. žanrus, bet statytas atsitiktinam žiūrovo 
lygiai tiek pat ir atsakominges- 'smalsumui. Charakteringa, kad 

tokio besielio ("beidėjinio") ro
manu veikėjai visuomet yra 
negyvi stabai. Jie niekaip nepa-

Rašytojas panūdes kurti ro-1 jegia giliau bei originaliau iš-
| maną — kalbame čia apie tik- į gyventi tikrovės kontrastų ir 
rus romanus, o ne apie populia-; dėl to nesuteikia veiksmui vi
riam reikalui parašytus pritai- dinėj įtampos, kurios jokiais 

epinius kūrinius, išsisukinėjimais — jokiomis in-

Kas yra rcimanas? .Jo esme 

idėjas, per jį duoda giliausius: k o m | l o s m s 

žmogaus charakterio bruožus. | n e a p i e h r t a l t a a l M l l B i t r i g o s staigmenomis, pasako 
jo pagalba, kartais net sėkmin
giau už kultūrinius . istorinius 
traktatus, nupiešiamas bet ku
ris epochinis laikotarpis, paga
liau per jį gyvai, aiškiai ir po
puliariai (nesinaudojant moks
liniais kultūrininkų rašiniais) 
galima pajusti gyvenamojo lai
ko dvasią ir pagauti esminius 
to laiko polėkius. 

šiandieninis romanas 

detektyvinius ir nuotykinius pa 
siskaitymus — turi aiškiai tu
rėti ką nors svarbesnio'bei nau 
jesnio (išvidine prasme) pasa
kyti. Galima būtų išsireikšti, 
kad prieš akis jis privalo turė
ti vieną iš stipriai išgyventų ir 
norimų išsakyti tiesų — tikro-
vių: arba idėjinę tikrovę (ži
noma, atremtą į gyvą žmogų 
ir į pasaulio daiktus) arba psi-

Nuo pat moderniojo romano c h o l ° S i n e tikrovę, arba istorinę 
tikrovę arba butinę tikrovę... 
arba kelias tokias tikrovės 
drauge, destis ką kūrėjas ro-

laikų, geriau sakant nuo 1830 
— 1870 metų, kurie savo ruož
tu glaudžiai surišti su Dikenso, | 
Steidhalio, Balzako ir Flauberto ' m a n o vaizduoja 
vardais, iki pat pastarųjų dvie
jų dešimtmečių šis epinio žan- i 
ro vaikaitis (atžala) tolydžio 
vis augo ir stiprėjo. Jis užgo
žė novelę ir apysaką, su išdidu
mu jis ėmėsi atstovauti savo 
pačio prarytą epopėją ir poe
mą, ilgainiui jis įsigeidė puoš
tis net poezijos plunksnomis, o 
betalkininkaudamas kino fil-
mui, jis padėjo žudyti dramą, 
kuri savo ruožtu vis labiau ir 
labiau nustojo pirmykščio po
puliarumo bei įtakos. Dar dau
giau: drąsiai ir ne be sėkmes 
romanas jau senokai pretenduo 
ja likti totaline — visuotine 
meno veikalo forma, forma, 
apimančia visa tai, kas esmin
giausia ir ryškiausia mene 
(nors, žinema, praktiškai jam 
niekuomet tai nepavyks pa
siekti). 

Jdomu, iš kur ta jo jėga ir 
iš kur tos jo pretenzijos? At
sakymą rasti čia ne taip jau 
sunku. 

Apimdamas visą gyvenimą, 
turėdamas neribotą laisvę pa
sirinkti priemones bei objek-

Slasys Tamulaitis 

Kodėl ? 
Pirmiausia ir svarbiausia to

dėl, kad romanas yra atremtas 
ne į ką kitą, o tik į apčiuopia
mą realybę, geriau išsireiš
kiant, į objektyvų ir veiksmin
gą pasakojimą arba vaizdavi
mą. 

jimo gudravimais ir lėkštais fi
losofavimais — neišpirksi. 

Šitokį "bemintį" ir neigiamą 
epinj karinį yra parašęs mums 
Jurgis Jankus; jo vardas — 
"Paklydę Paukščiai". 

Ketvirta, tikras romanas yra 
visuomet atremtas j laiko dva
sią. Ne be reikalo sakoma, kad 
jis yra laiko dvasine išraiška. 
Laiko dvasia savo ruožtu visa
da palenkta realiam tikrovės 
vyksmui (kintančioms žmonių, 
visuomenės, epochos nuotai
koms), dėl to ji išgali stipriai 
įtaigoti ir net savaip — net nei 
giamai, net dekadentiniai — 
nuspalvinti tą ar aną literatū
rinį kūrinį; 

Užtat ne romanas yra... 

Dabar mums paaiškėja, dėl 
ko šnekėti šnekėles, tegul labai 
įdomias ir ilgas, net su patrau
klia fabula bei šauniu stiliumi, 
tačiau be anų aiškiai apčiuopia
mų ar stipriai jaučiamų įtei
sinančių jas pradų, — dar nėra 
tikras romanas. 

Lygiai n e r o m a n a s pieš
ti banalius arba nebaha-
lius, j*et savyje uždarus (t. 
y. neturinčius augštesnes subor 
dinacijos ir gilesnio įprasmini
mo) seksualinius nuotykius, ku
rie gudresnio rašytojo papras
tai būna atremti į tariamus psi 
chologinius veikėjų išgyveni
mus. Deja, gana dažnai jau iš 
pačio motyvavimo paaiškėja, 
jog šie visi išgyvenimai yra 
dirbtini ir nieku būdu neišper-
ka tikrojo meno, lygiai kaip ne 
išperka tikrosios gyvybės puo
tos drabužiais apvilktas lavo
nas, kuris sodinamas garbingai 

Antra (genetine prasme), ro
manas yra atremtas \ rašytojo, 

tus, taip pat bandydamas—kiek I o ne retai per rašytoją į visuo- už stalo, kuriam uždegama bur 
tai leidžia žodinių priemonių ' menės, į kurio nors žmonių luo- noje pypkė ir į kurio sustingu-
galia — įsibrauti į svetimas mo ar net tam tikros klasės sius pirštus įspraudžiama kau 
meno šakas, iš kitos vėl pusės vidines ir stipriai išgyventas* 
vis labiau ir labiau absorbuo
damas savin lyriką, — roma
nas įsigijo ypatingą sau padė
tį. Naudodamasis šia padėtimi, 
jis ir priartėjo prie anos visų 
menininkų ir menų svajonių: 
likti tikrąja ir vienintele viso 
šio pasaulio — t. y. žmogaus, 
gamtos, daiktų ir idėjų - - me
ninio išreiškimo priemone. 

V. Hugo, sukėlęs 1830 me
tais didelę literatūrinę audrą 
su savo "Hernani" pastatymu 
teatre, šio istorinio veikalo įžan 
goję irgi darė aliuzijas į pana
šaus £otalinio meno veikalo 
buvimą. Jis tada sakė, kad ši
toks meno kūrinys, kuris gali 
apjungti savyje ir žmogaus 
sielos išgyvenimų visumą ir 
augščiausią realios tikrovės tu
rinį turinį, kuriame spręstų
si žmogaus prigimties bei esa
mos aplinkumos prieštaravimai 

nuotaikas. Šios išgyventos ir 
objektyvuotos nuotaikos savo 
esmėje parodo mums, jog ro
manas yra ne kas kita, o tik 
konkretus bei pastovus vidinės 
kančios rezultatas, kuris, vir
tęs nusistovėjusiu kūrėjo pojū
čiu, ilgainiui stengiasi įgauti 
grožiu bei grakštumu dvelkian
čią laukuję formą. 

Trečia, tikro romano jokiu 
būdu negalima suprasti be tam 
tikros vedamos ir realiai kūri
nyje esančios stipresnės idėjos 
(minties, turinio, pasaulėjau
tos), apie kurią visuomet su
kasi veiksmas. Ši idėja arba 
mintis nebūtinai privalo būti 
rašytojo sąmoningai suprasta 
ir ryškiau kūrinyje pabrėžta. 
Bet ji turi būti reali ir stipriai 
išgyventa, nes ji yra lemianti. 
Iš vienos pusės ji duoda ugnies 

ša3 midaus. 
Ne romanas yra ir išplėsta 

novelė (pv., Vaičiulaičio roma
nas "Valentina"), atremta tik 
į vienalytį bei nesudėtingą įvy
kį ir teturintį vien laukujus ro
mano atributus (pv., ilgesnį pa 
sakojimą, gilesnę psichologiją, 
išplėstą peisažą, jautriai išgy
ventas gamtos bei kaimo nuo
taikas), bet neturinti platesnio 
gyvenimo pavaizdavimo, aiš
kesnių bei pilnesnių (ne noveli
nių) charakterių, kiek stipres
nės intrigos, o svarbiausia ne-
parodanti gilesnio ir kiek su
dėtingesnio veiksmo rutulioji-
mo (Entwicklung, develop-
ment). 

Geras tikras romanas, kaip 
jau sakyta, apjungia savyje: 
1) tam tikrą aiškesnę idėją ar
ba mintį, juntamą išvidinėje 
kūrinio įtampoje; 2) platesnę 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
.L.PONSINA BTOBNI 

KAPINĖS, 

KURIOS ŽIŪRI 

l JŪRĄ 

Pasakykit, mirusieji, kas jums rado tokį guolį 
ir sumigdė prie skambiųjų marių? 
Tai padaręs juk žinojo, kad lavonams 
nusibodo paukščių dainos. 
Tad suguldė prie bangų jus 
poikftif, prie melsvos jūros, 
supamos kimaus gaudimo. t 

Gulite prie jūros, kuri niekados netyla, 
ramūs, mirusia klausa 
jūs girdite augimą potvynio, 
o jūra, kuri jūsų artumoje juda, 
žada jums neišsipildžiusi 
Prisikėlimą. 

Švelnus pavasario vėjas 
iš laivo tolumom plaukiančio 
siunčia jums moterų juoką... Šiltas 
pabučiavimas su šypsena eina, sunkiasi 
per šaltą uolą, lenkiasi geras 
prie jūsų veido ir paguodžia jus. 

Bet audringom naktim, kai ūžia 
Vėjas ir tolumoje 
gyvi žmonės plaukia ir virpa 
po menkučiais šalmais ir dangus kamuoliais 
per marias ritasi, 

. jūs, amžiams sustoję ir neištvėrę, 
galingos jėgos pagauti, 
galvas iš žemės pakėlę, 
kalba, lįurios nieks nesupranta, 
suiunkajt: — Ateikite, riedančios bangos, 
ateikiteismūgiai, apglėbkite mus aistringai 
mylinčiom rankom. Užliekit mus, bangos, 
išraeskit iš patalų, kuriuos gulim 
horizontalūs ir matom pasaulius 
dangumi žengiančius naktį kiekvieną. 
Įsisunkit į mūsų akis išgraužtas, 
suraskit liežuvius, kurie kitados kalbėjo, ir pajudinkit juos. 
Savo dūžiais išmeskite mus iš kapų! 

Ir jūra netikėtai išklauso nesuvaldomo 
šauksmo jūsų, kalnas pakyla į krantą 
ir užlieja jus, baisiai ištvinęs. 

Tuomet susipranta bangos, 
sustoja ir skaito akmenų raštą, išlėto 
paliečia juos švelniais smūgiais, 
išvožia, ir išlaisvina jus. 
Kaip giliai jūs tuomet sušunkat, 
koks gilus tas mirusiųjų šauksmas, kai juos jūra ima 
į savo glėbį ir meta į kraštą 
bedugnės, kuri nuolat juda! 

Horizontalaus sustingimo nuvargintos rankos; 
ilgi kaulai, besišypsančios kaukės; elegantiškos 
kojos, suraizgytos visos, 
šoka mėnulio šviesoj 
stebuklingą vandenio šokį. 

Ir kaikurių galvų plaukai palaidus 
ir šviesūs kaip saulė, kuri leidžiasi 
ir žiūri į jus, švelniom salom 
išsiskleidžia ties jūra 
ir susilieja su mažyčiais keliautojais paukščiais. 

Iš ispanų kalbos išvertė JUOZAS KĖKŠTAS 

ALFONSINA STORNI yra viena žymiausių moterų 
naujoje Pietų Amerikos poezijoje (šalia Delmiros Agusti-
ni, Gabrielės Mistral ir Juanos de Ibarbouru). 1941 m. 
tragiškai mirė Atlanto vandenyne, netoli Mar del Platos 
krantų. 

(kuro) vidiniai rašytojo kan- ir šiek tiek sudėtingesnę įvykių 

raidą; 3) platesnes bei gilesnes sinis pavergimas, įsigalėjusios 
veikėjų charakteristikas; 4) civilizacinės negerovės, na, ir 
vieno kurio nors laiko tarpą pačių rašytojų bejėgiškumas 
(nepamirštant betgi, kad tas pranokti esamą aplinkumą, duo 
laiko tarpas gali būti tik viena 
diena arba dešimtys metų). 
Vakarų romano krizes. Deka

denso dvasia 

dant tokių vertybių, kurios bū
tų atremtos ne vien tiktai į rea 
li$ gyvenimo tikrovę, bet ne 
mažiau ir į naujus dvasinius kū 

1 rėjo polėkius. * 
Jau rodos bus geri du ar trys v i g . ž y m e s n i e j i V a k a r ų l i t e . 

dešimtmečiai, kai skelbiamos r a t _ r o s a p ž v a l g i n i n k a i b e n d r o . 
įvairios Vakarų romano kriz6s.' g e i š v a d o g e B U t a r i a j o g d a b a r . 
Tų krizių versmė - skeptiškos t i n j a m e _ r i e a k a r i n i a m e i r p o 

vakarų visuomenės nuotaikos, 
vidiniai tautų sukrėtimai, dva- (Nukelta į 2 psl.) 

Prof. Regelis pasiekęs Ispa
niją buvo apklausinėtas dien
raščių korespondentų. Ispanijos 
spaudai jis papasakojo, kad bu
vo gimęs Peterburge, iš tėvų 
Šveicarijos piliečių, taigi ir da
bar turįs šveicarų pasą. Nuo 
1922 m. buvo botanikos profe
sorius Lietuvos universitete ir 
Universiteto Botanikos Sodo di
rektorius. Ispanams profesorius 
papasakojo apie žemės reformą 
Lietuvoje, žemės ūkio ir pramo
nės pažangą, kooperaciją; il
giau sustojo pasakodamas apie 
bolševikų okupaciją Lietuvoje, 
apie deportacijas, kolchozų 
steigimą. Prof. Regelis į Madri
dą nuvyko kviečiamas Vyriau
sios Mokslinių Tyrimų Tary
bos, sutikęs laikyti keturias pa
skaitas: apie klimato pasikeiti
mo įtaką į augalus, apie ryšį 
tarp Irako ir Viduržemio jūros 
augmenijos, apie pirmosios au
galinės medžiagos problemas, 
apie gumos augalus. Prof. Re
gelis yra UNESCO Pirminių 
Augalinių Medžiagų Tarptauti
nės Komisijos pirmininkas ir 
nori tos organizacijos skyrių 
įsteigti Ispanijoje. Profesorius 
jau aplankė, be Madrido, Barce-
loną, EI Estorialį ir Toledo Is
panijoje. Žavisi muzėjais, par
kais, atstatytu universiteo 
miestu, daromąja pažanga bei 
kaikuriais vykdomais moksli
niais tyrimais, pvz. prof. Gome-
zo. 

Įsidėdamas šį pasikalbėjimą 
dienraštis "Ya" jį papuošė Kau
no miesto vaizdu. 

Juozas Kėk 
4tas, šali
mais telpan 
čio eilėraš
čio vertė
jas, šiuo 
metu gy
vena Argen 
tinoje. Jis 
yra vilnie
tis, studija
vęs V i 1-
n i a u s Vy

tauto D. gimnazijoje ir Varšu
vos universitete, kur ėjo hu
manitarinius mokslus. Spaudo
je bendradarbiavo nuo 1936 
metų, kartu su kitais vilniečiais 
literatais organizavo leidinius 
Varsnos, Varpos, Vingis, Vien
kartinis ir kt. Už lietuvišką 
veiklą keliais atvejais lenkų 
buvo kalinamas, vėliau buvo 
sovietų areštuotas, kalinamas, 
išsiųstas į koncentracijos sta-
vyklas. Susitarus Maskvai su 
Sikorskio vyriausybe buvo am
nestuotas, įsijungė į britų ar
miją ir kautunėse buvo du kar-, 
tu sužeistas. Jo parašytos kny
gos: Toks, gyvenimas, Rudens 
dugnu, Staigus horizontas, 

B. Daubaro knygos "Neramu 
buvo Laisvės alėjoje" pirmieji 
egzemplioriai jau gauti Chica-
goje. ši apysaka išleista Londo
ne. Išleido Lietuvių Namų Ben
drovė. Gražu, kad tokia ūkinė 
draugija domisi kultūriniais rei
kalais, leisdama knygas. Spaudė 
"Nidos" spaustuvė: Viršelis ir 
iliustracijos dail. Kazio Dargio, 
atliktos daugiau įprastuoju, ne 
tuo modernišku stiliumi. Vei
kalo fabula mums jau buvo ži
noma, berods iš tremtyje, bene 
rotatoriumi, atspausdinto leidi
nio apie išpirktą nusikaltimą. 
Vaizduojami čia 1941 m. Lie
tuvoje. Lyda Petriūnaitė yra ta
pusi komisaro Gatkovo draugė, 
turi enkavedistės pažymėjimą ir 
dalyvauja tardymuose kaip ver
tėja, tačiau slaptai palaiko ry
šį su lietuvių partizanais, pade
da gaminti jų literatūrą, iš-

I gelbsti pasmerktuosius, tarp jų 
j ir buvusį savo numylėtąjį Ada-

J. Kėkštas 

monį, suplanuodama nuotykin
gą io "abėgimą. T.Tef nodomi 
apie s'aptą Petriūnaitės veikimą 
sukilimo metu partizanai ją su
gavę ir radę dokumentus, kur 
pažymėta, kad ji enkavediste, 
ją sušaudo. Adamonis skuba jos 
gelbėti, bet atvyksta pervėlai. 

Apysakoje yra įdomi intriga, 
stiprios patriotinės nuotaikos, 
respektas religijai, <*al kiek 
mažiau kūrybingųjų polėkių. 
Knyga 113 pusi. 

Balio Sruogos "Giesmę apie 
Gediminą" naujai išleido "Ter-
ros" leidykla Chicagoje. Leidi 
rys — tiesiog meniškas albu 
mas, 32 pusi., didelio formato. 
Dailininkas Viktoras Petravi
čius jį labai rūpestingai ilius-
trrvęs. Iliustracijos atliktos 
moderniojo primityvizmo stilių 
mi, labai gausiai panaudojant 
lietuviško liaudies meno orna 
menti ką. Knygoje ne tik labai 
gausu dailininko pieštu pa
veikslų, bet ir visas tekstas sti
lizuotomis raidėmis ranka išra
šytas ir atspausdintas ofsetu. 
Kaip žinome šis B. Sruogos kū
rinys — patriotiškas ir labai 
sklandžiai parašytas — tai ei-
liuotasal padavimas apie Gedi
mino sapną ir Vilniaus įkūrimą. 
Knygos motto: "Užsidegs nau
ji žvaigždynai (vyrų ir darbų—) 
Kad prikelsim Gedimino Dvasią 
iš kapų". Šis leidinys — įraži 
dovana jaunimui. 

LAetuvos konsti*'"' iO m^ 
tų sukaktis gęr&' paminėta nau
ju leidiniu "Lietuvos Valstybės 
Konstitucijos". Išleido Spaudos 
Bendrovė "žiburiai", Toronte, 

j Kanadoje. Knyga turi 48 pusla-
; pius ir joje yra Nepriklauaomy-
! bes Akto fotostatinė kopija, to-
j liau — Seimo priimtoji 1922 m. 
konstitucija, bei po jos sekusios 
1928 ir 1938 metų konstituci
jos. Paduodami jų tekstai, kaip 
buvo išspausdinti "Vyriausybės 
Žiniose". 

Smuikininkas Iz. Vasyliūnas, 
Popayano (Kolumbijoje) kon
servatorijos profesorius, pasira
šė sutartį, kuri jam garantuoja 
darbą dar dėl pusantrų metų 
minėtoje konservatorijoje. Nors 
atlyginimas, kaip ir visiems to 
krašto profesoriams, nėra dide
lis, bet Popayanas klimato at
žvilgiu yra vienas iš geriausių 
Kolumbijos miestų. Profesoriaus 
sūnus ir dukrelė lanko vietinę 
kolegiją, abudu gabūs ir rim
ti vaikai. 

Dr. Liaugminas Bogotoje 
(Kolumbijoje) TT Jėzuitų uni
versitete ir Mergaičių Pedago
ginėje kolegijoje dėsto filosofi
ją, psichologiją, prancūzų ir vo
kiečių kalbas; neseniai buvo pa
keltas etatiniu universiteto pro
fesoriumi. Kad suskubtų lanky
ti paskaitas Abiejose augšto-
siose mokyklose neseniai įsitai
sė automobilį. 

M. J. Šileikio piešiniai, drau
ge su keletos amerikiečių daili
ninkų kuriniais, rugsėjo — spa
lio mėnesiais išstatyti Chicago
je, meno galerijoje Wurlitzer 
Building, trečias augštas, 115 S. 
Wabash ave. Dailininku paroda 
vyksta globojama Illinois Dai
liųjų Menų Draugijos. 

Prof. F. Kemėšis, uolus vi
suomenininkas, kurio stropaus 
darbo pėdsakai ir dabar jaučia
mi JAV lietuvių organizacijų 
gyvenime, jei dar gyvas, šiemet 
spalio 2 d. švenčia 50 m. savo 
kunigystės jubilėjų. 

Liet. Knygos Klubas dviems 
pasižymėjusiems savo poetine 
kūryba ateitininkų stovykloje— 
Arv. Barzdukui ir K. Keblinskui 
— įteikė po naujai išėjusį H. 
Nagio poezijos rinkinį. 

f 
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MŪSŲ KALBA 
TVARKO 

DR. P. SKARDŽIUS IR S. BARZDUKAS 

ni atrasti naujų ir gilesnių Žmo 
gaus dvasios vertybių, o atra* 

Į dę visais savo pojūčiais jas iš
gyventi. 

Tiesa, naujas idėjas atranda 

pipmojtf vietoje pastatydama aiškiai vyrauja trys didžiosios 0 r . Donald F. Alexander |DF. Mward B. MURASKAS 

aaa: ' » ' _ • — 

73. TERMINOLOGINIAI DALYKAI 
9. I JUNGTIS ir IŠJUNGTIS 

Mūsų elektrotechniniai terminai dar nevisi kaip reikiant 
yra sudaryti. Pvz. A. Vireliūno Jvarduose ir M. Niedermanno 
Žodyne vartojamas įjungtis,-čio "įtaisas elektros srovei įjung
ti" ir išjungtls,-Člo "įtaisas elektros srovei išjungti" savo da
ryba jie atliepia rusų vključatel' ir vyključateP; galimas daik
tas, kad šių lietuviškų žodžių darybai kiek įtakos yra turėję 
ir rusų kalbos atitinkmenys. Vokiškai M. Niedermanno žody-

jusllnę pusę liko tik plokščia idėjos, kurios iš vienos puses 
vienalyte erotika, kuri daugiau pajėgia stipriau įtaigoti rašyto
jau neuždega rašytojo kurti jai )ąt iš kitos pusės nuoširdžiau 
vis naujas, vl3 nuostabesnes ir patraukia skaitytojo širdį. Tų 

irgimdo ne" tik "menininkai, vis nesibaigiančias pavasario idėjų vardai: katalikybė, egzi 
Daug dažniau jos kyla išminčių 
— filosofų galvose, o vėliau 
pasirodo ir jų raštuose. Bet 
rašytojas privalo mokėti jas 
pasisavinti. Jam negana, kaip 
eiliniam inteligentui, tas mintis 
tik suprasti, išmokti arba ge
bėti pritaikyti gyvenimui. Ib
seno pavyzdžiu, jam reikia dar 
jas — jei jos, žinoma, mielos 
ir daro didesnio įspūdžio 
— jausite jausti ir ken,-
tėte iškentėti. Iškentėti taip, tini priešai. Jie sudaro miotai-

ne uungUs verčiama | "Vornchtung zum Einschalten, Schal- d . u k t j o k ū n u i r k r a u . . » nebelieka dau-
ter", o isjungtis — į "Ausschaltevorrichtung". V. Pėteraitis . J ™ . . . * ; in dvasio* da- *' x

r o m a n e n e & e l e K a <»» 
ju, neatskiriama jo dvasios aa g i a u p a g i o pagrindinio jo sti-išjungčio vietoje vartoja tšjungiklį, disconnector, circuit-brea-

ker", o (jungiklio visai neduoda jjungčio vietoje. Norint nuo
sekliam būti, reikėtų, atrodo, vienodai elgtis: vartojant jungiklį 
(jungiklis "Schalter" V. Gailiaus žodyne ta pačia reikšme var
tojamas šalia jungtuko), šalimai3 turčtų būti vartojamas ir 

kli , & jungiklis ir perjungiklis "įtaisas elektros srovei 

limi. Tik po to jis gali mėginti 
imtis plunksnos ir bandyti šias 
idėjas sėkmingai objektyvuoti 
regimomis priemonėmis. 

dainas. ' stencializmas ir komunizmas, 
e) Vidutinis žmogus visą sa- JNežtūvint jų vertės - jų gro-

vo dėmesį sutelkė į žemę; jo ž l 0 ' k l l n ^ " o , biaurumo ar men-
tikslas — daugiau naudos ir k y s t e s — š i a n d i e J°» *&<>* v™ 
daugiau malonumų. i * a n a t o h n u o **t kokių ciniz-

jmo ir skepticizmo šunkelių. Pa-
KJI.'-I pražudo romaną? j sakytume, jos yra bekompromi 

Žinoma, tokia niūri atmosfe-! ?inf8- P i r m o J į i r t r e č i o 3i Uį jų 
ra veikia pagimdė skepticizmą, i f d a nelygstamą visų žmogaus 
Skepticizmą savo ruožtu gimdo i gausimų išsprendimą, antroji 
vidutinius jausmus, kurie, deja, l (egzistencializmas) gaji savo 
kiekvienam romanistui yra mir naujumu. Iš čia jų visų jėga. 

Jos įkvepia. Jų įtakoje sukurti 
personažai alsuoja nauju ir tik 
ru (arba klystkeliuose ano tik-

mulo ~"an3B didesnės ir a u g - į r u m o Ieškančiu) gyvenimu, 
štesnės išvidines įtampos: ano Nenuostabu, kad beveik visi 
konfliktų gilumo ir aitrumo, dabartiniai didesnieji V. Euro-
ano siekiamų tikslų vertumo P°s« ° d a l i n a i i r Amerikos, ro-
bei besąlyginumo, ano žmogaus m a n U kūrėjai yra vieną ar ki-
darbų prasmingumo, anų idėjų ^ M i d ^ ™P***» užgriebę. 

Paliestos siek tiek jos buvo 
ir mūsų emigracinėje literatū-

KOJŲ SPECIALISTAS 
1347 So. SCtU Ave., Cicero 50, III. 

Telef. OLympic 2-8200 
Prifimlmo valandos: Plrmaa. Ir ant-
rad. nuo 2 iki B ir 7 iki 9 v. vak, 
Kotvirt. nuo 10 v. ryto iki 6 v. vak. 
Penktad. nuo 10 vai. ryto iki 6 v. v. 
ir nuo 7—9 vai. v. fie&tad. nuo 1 v. 
iki 4 v. p., p. 

Tel. ofiso III-.. 4-6099, r</. IK. 6-7838 
DR. ANTANAS ALEKNA 

(ALEKNAVIČIUS) 
GYDYTOJAS m Cff lRUKOAb 

1957 W. Garfleld Biro . 
VAL.: 1—4' Ir 6—• 

fofttadlenlals nuo 1 iki 4 vai. p.p. 
•««kvnis kpfvlrtad. ir MAkmad. 

tyrumo, o per jų tyrumą — 

Taigi, sakom, be nuoširdumo 
.'e«~cr, Umsohaller" (šis pastarasis ter- idėja meno kūrinyje t<5ra tik 

-, ••' cC;c:aičio ir V. Gailiauč žodynuose) arba porceliano kriauše, kuri iskil-
JUILJUO Luretų būti ir perjungtis,-Šo. Man ro- mingai atnešama valgomajan jų jėgos, pagaliau ano tvirtės 
i ... aa jungiklis "svvitch, connector" yra vi- kambarin dekoracijos deliai. Iš nio ir nuoširdesnio tikėjimo į 
:-ua, priešo ga Uis kaip tik dažnai vartojama k i t 0 3 p u r ies jokia žmogaus vei- bet ką didžia: J pomirtinį tei- j t o fc J o s gerokai suįdomino. 

'.; u rJUJ* kuMliUt "lopetėle bulVCms kas- k t m o s r i t i s t a i p nekenčia kom singumą, į meiles šventumą, Tinkamai (netendencingai ir ne 
bei nenuoširdžių pakai i į Dievo palaimintos moteristes I įpustai) įformintos, jos pasi-

roję. Ir charakteringa: skaity-

\'T/ 

mūi'4 *rai.omoji lazdele", stūmiklii "skląstis, promisų , taip pat redJdis, skaitikli* ir kt.: antra, toks t a l ų k a i p g r o ž . literatūra, nesuardomumą, į karžygišku, j r o d o nesibijančios jokių kriti-
. .,- j a u ^ - d o nelabai tiktų, nes jau yra jnngtis,-te8 T r e č i a . m g a j a u g n ū d ienio mo vertę, į norą aukotis, į, k o s v e ^ -

O vartojant jun- s k t i c i z m o b a įg i a mas užmiršti žmogaus proto neribotumą bei > (Bus daugiau) 
anas karštas ir besąlyginis ti- didybę, į žemes rojų per mate-
kejimas meno galia ir didingu, j rijos stebuklus, į ateinančios 
šventu menininko pašaukimu, i žmonijos brolystę per socializ-

• ^engiamai, vien dėl vienodumo, tenka šalimais 
; , . . * kl», Ujuitfklj, fa- perjungikli. Tas faktas, kad fc didingu,! rijos stebuklus, į ateinančios ^ ^ s - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
" ' ^ k t ° ° f n e l a b ^ l m k f ™ v a

(
r t o ' P ^ ™ 1 -Sv n t u m e n i n i n k o pašaukimu, i žmonijos brolyste per sociali*- . • 

:»i -ua-s, specialiam reikalui, atrodo, neturėtų būti dide- *™u™ " " * y " m . J „ . J . . . «wi.*. 
..... nes įvairių pnesaginių darinių su priešdėliais vis- Pasakytume, dabartine grožine mą Xr hberahzmą ir t.t. Trum

p a i pasitaiko, pvz. įvynioki* "tai, į ką kas įvynioja- literatūra turi net palinkimo pai jie - šie vidutiniai skep-
ui , į^kaboklis "vąšas, kablys", apjuoatuvas "juosmuo", prl- v i r s t i menišku amatu (pritaiko j tiški jausmai - pakerta tai, 
juo^uvas "prijuoste" ir kt. Taigi šalia jungiklio visai gerai m . a> literatūra), o rašytojas, kas romane yra svarbiausiajr 
4dh ūkti ir įjunRildis, iš jungiklis ir nerjungMdis. j besigaudydamas aktualijų ir 

Norint visų šitų trijų naujadarų vietoj būtų galima vartoti bežengdamas "drauge su gyve-
lik vieną jungiklį elektros srovei jungti, t. y. įjungti, išjungti ' nimu", artėja į literatūrinių nuo 
ir perjungti; plg. anglų switch "a device for making, breaking taikų publicistą. 

TeL:Oftoo Vt.7-658S, rez.itB.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1—8 popiet Ir. 7—8 v. vak 
treclad ir sekmad. ofisas uždafytas 

Sefttad. tik nuo 1—8 vai. popiet 
Reztd. 8U41 W. 60TH PLAGE 

Tel.: Ofiso RR.4-6848, rc/-IIK.4-2«a4 
DR. PETER T. BRAZIS 
GYDTMTOJAS E; CHIRURGAS 

6757 So. ^"talern Ave. 
VAI . ir*":iud. Ir seštad.. pa^al su 
suctai Inu: l'.itoiiils dii nfiiiiiH auo 

2 Iki * (.ouiei. 7—€ vakare 
< »rt.HM •' r. f.Ji n l i i — V A K I - 7-M,2* 

D|. G. I. BYLAITIS 
V|fiau9. valkŲ, aervy gydytojas 

ti& K'HAS VALAITIS 
UVDNTOJAS m CHIRURGAS 

Hti& So. Archer Ave. 
• • . .iii..< HIH Ave Mnurvt.kamp.) 

Va .: antra<l 2-4, 6-8; S<;8tad. 1-6; 
piiinad. ir kotvirt. 6-8; trečiad. Ir 

ponkt, 12.30-6 tik susitarus. 

«>« 

or changing the connoctions in an eleetrie eurrent", liet. laka 
arba landa "avilio skylė, pro kurią bitės gali ne tikMžlekti, bet 
ir įlėkti". Bet norint aiškiau pažymėti specialią kiekvienos jun
giklio rūšies paskirtį, gali būti pravartus ir atitinkami prieš
dėliniai dariniai, būtent — įjungiklis, išjungiklfe ir perjungiklis. 

P. S. 
(Bus daugiau). 

del ko romaną mes vadiname 
itin intriguojančiu ir daugiau
sia mums duodančiu žanru. 

Didžiųjų talentų Žodis 

DEKADENSO DVASIA 
(Atkelta iš 1 psl.) būdingo nerimo ir nuoširdaus, 

kariniame — romane neginčija- n eP aguodiiamo liūdesio. Jų no
rai — tyčiotis iŠ žmogaus pri
gimties, iškelti jo niekšybes, 
nurodyti jo dvasinį bankrotą, 
juoktis iš jo gyvenimo bepras
mybes. 

Kodėl taip? 
Pirmiausia, kad šie rašyto

jai, būdami, kaip minėta, dau
gumoje vidutinės asmenybes ir 
vidutiniai talentai — taigi ne
apdovanoti didžiųjų talentų be> 
genijų žymėmis —- seniai jau 
užmiršo tikrosios kančios ir 

Visdelto didieji Vakarų talen 
tai ir šiuo nepalankiu metu įs
tengia dar pranokti aną suriz
gusių ir susipynusių vertybių 
chaosą. Daugiausia tik jų dėka 

mai yra įsimetę ligos mikrobai: 
mikrobai šlykštumo, nihilizmo, 
nevilties, kriminalistikos, iškrj 
pimų, cinizmo, teisingiau kal
bant, mikrobai dekadenso, ku
rie spėriai ėda romano kūną iŠ 
vidaus. 

Tie mikrobai gajūs. Dėl ano 
jų gajumo vidutiniai ir silpnes
nieji literatūros talentai (arba 
tie didieji talentai, kurių asme
nybei stokoja stipresnio ir sa-

Šituo nihilistiniai skeptišku 
keliu eidami, visi anie viduti-
nieji literatūros talentai priei
na rezultatą, kuris vadinasi de-
k a d e n s a s ( d v a s i n i s i š s e k i m a s , 
augštesnio meninio skonio pra
radimas, nedaug vykęs pameg- romanas tolydžio atg;imsta, gar 
džiojimas, "rašymas kad ra- bingai išlaikydamas paveldė-
šyti"). t į į j l ' tąjį savo epinį primatą. 

Si dekadentinė rašytojo bū-1 j e i pagal didįjį kultūr-istoriką 
sena, aišku yra labai artima- įToynbee visas kultūrines ver-
me sąlytyje su dabar t in§mis1 t y b e g _ teisingiau sakant, pir-
Vikarų visuomenės dvasinėmis j m u o s į U s j ų branduolius — ku-
nuotaikomis. i r i a ^^ didžiosios esmenybes in-

'dividualiai, tai, be abejo, šis f ak 
tas nė kiek neaplenkia ir litera-

O šios dabartinės dvasinės Va 
karų nuotaikos (kurios einar 
čia ketvirtuoju liter. dekadenso 
įrodymu) iš tiesų nėra perdaug 
viliojančios. 19 šimtmečio uto-. 
pistų skelbtasis žemės rojus 

j (per pažangą, techniką, socia
linę lygybę ir tobulesnę visuo
meninę santvarką) neįvyko., 

•firto \\ A. <» *im r** «">. i - i i*-
DR. Z. DANILEVIČIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10748 So. tfichigan Ave. 

VAL.: (l&skytua Aofttad. Ir sekuiad.i 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v 

GYDYTOJAS IR CHTRURGAU 
27M W«it 71*ft * t 

(pvlA Caltfnrnte Av* i 
LIGONIUS PRIIMA: kaadlnn nuo i 
Iki 4 Ir nuo 7 lkl 9 v.v. lefttad. nu< 
7 Iki 4 v. trefi.—pagal susitarime 

Susitarimui skamb. GRo. 6-13*1 
j«l neatsiliepia Vlnoennes 6-3P00. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 241h S t 
PriBmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
VArda 7-P77S 

Ofiso telef fonas Vlrglnla 7-iHM 

DR. AL RAČKUS 
GYDYlPOf AS IR CHIRURGAB 

4204 Archer Aveaae 
VAL.: kasdien nuo 1:00 lkl t:00 * 

trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rčmua 
4701 S. Damen Ave. Chicago, m 

Saukite — Y A 7-7381 
Priima: vakarais 6 lkl 9, sėsta d 
10 ryto lkl 4: trečiad. Ir sekmad 

tik susitarus. 
. — i 

l>i.. Ofiso YA 7-U&M, rez. MI S-2H8< 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS5 

4740 So. Ashland Aveoue 
(antras aukštas) 

OFISO VAL: Nuo 10 iki 12 v. rjrto 
auo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 Iki 8:1' 
V. v. 

DR. 1. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Naujas adresai: 1255 W. 68rd S i 
Ofiso Tel. REltonce 5-4410 
Rovkl. telef. r;iiovehill «-0«l7 

Valandos: 1-8 P. M. — 6-8 P. M. 
Trečiad. ir šefltad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L "" 
GYDYTOJAS IR CIURURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicagt 
^eštad. priima tik pagal susitarimą VAI..; nuo 2—4 ir I-—* trečiad.. Ae* 

Reztd.- 1AHS8 «o VVabash Ave, tao. Ir sekmad tir pagal sutartj 
Tel.: Ofiso YA.7-478-:, r«v.. ia|< H-IPHI 
Jei neatsilieps virsmlnfitl telefons 

(taukit" \*l(iway .voooj 

Dabartine aplinkumai 

varankiškesnio žvilgsnio i daik- i_.*.«.i-
. ; katarsio prasmę. Jie užmiršo,' 

, Žmogus neliko nei geresnis, 

a - r s * 1 * . * ^ . . ! ^ taT^j^To ukt;r«;!r! ^r^tz* S;°niS!::s 
ir laukuje kančia (skirta be iš 

šitai ligai priešintis. Savo raš
tuose jie daug mieliau kviečia , imties kiekvienai sielai) yra pa skaitytoją i laidotuves negu i. «. , ,. -_ .V1 . ' 1VJ . K

 & J.ciu pagrindiniu žmogiškojo gy-vestuves. Prikisdami žmogui i. •„ , .. .. . i 
. x. .. . .pen imo kriterijumi, o drauge 

niekšmgumą ir atsmauimimo . -.1.1- 1 1 _ L, , 
• , . . . I — P mjsle, atsakymu, tikslu 

stoką, nei patys atsinaujina,,. . * „ n n ... Tx J 
. . ' . r . . . . J , ! W... išganymu. Išeiti 1 vienat-

nei istcnTia savo krnmuose duo «- **»„„ «„^,„*- u^ -i* 
7 ;. r" Vea tyrus, pajusti beviltę rezig 

t atnruimtu ir karštesne ug - ' „•• isJ,~!l *. *^, x, . 
. . ' » . , , . & , naciją, išgyventi žmogiškąją 

•v-v :io^ n5ių charakterių. I 4 , , „ . „ 1 .. ,. ... ° . 
, menkystę, patirti netikėtą ir 
augščiausią pojūtį apie nelyg
stamą savo būties paskirtj bei 

j vertę — šiems rašytojams tėra 
jie kuria ir plktito- &£%*£ ^ ! ! * f ^ ^ 

mato prapultį Ir n a ; K a i P l r moderniajam zmo-
jic:ns p a W i t i ^ : g y v e n a s jiems atrodo 

staiga pakitęs iš esmes (o ne t 

Dekadenso šaknys 

nuotaikomis rašy--. 

nis. Be to, daugelis idėjų, ku
riomis mito romanų rašytojai, 
nustojo taip pat savo vertes: 

a) Žmogų* karžygy* (dvasiš 
kis, atsiskyrėlis, naujų žemių 
atradėjas, mokslo kankinys, 
nacionaliniai bundančių tautų 
vadas, meno kunigas, žemės ir 
gamtos laimingasis) užleido 
vietą žmogui technikui, vertel
gai, pinigų kalikui, smaguriau-

Marijos apHlrelfikimy Fatimnje 
1917 metalr apraAyraas. 

* 
128 pusi. Kaina $1.00 

Užsakymus su pinigais siuskite 

"DRAUGAS" 

Z8S4 So. Oakley Ave., 
Ol ikage R, m . 

Užsakytos knygos siunčiamos pastų 

TeL ofiflO VI. 7-0«0O. rea. VI. 7-7308 

OR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
iSpec. moterų 1 IKON i, nkuš<TiJa) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Arcner California Ave 

VAL.: 2—4 lr 6—9 p. p 
Išskyrus tu (tnadlenlus. 

TeL: Ofiso YA.7-1166, rr/..i>A.n-ii2U 
DR. J. GUDAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 Weet 35th Street 

( kampas žlalsted ir 85-tos gatv.) 
VAL. 1—4 lr 6:80—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

«.»••«»•« 

tūros. Jis pastebimas ir čia. 
Naujos kryptys, naujos apvai
sinančios idėjos, nauja temati- \ ftHGLŲ KALBOS PAMOKOS 
ka , n a u j i s t i l ia i nuolat* Surišt i . duoda tremtinys prieš karą baigęs 
au didžiųjų taten*,. vardais. j , 8 ^ ygg«£į _ ^ ^ 

M- u-**. i~u^« ui„;^:^^« Vertimui, Anketų pildymas, Jvatrus 
Žinoma, butų labai klaidinga r u š t a l angiigkai. K. KALN&NAS 

0403 S. Fntrfleld Ave., Chioag<» 29 
(3-c^ias aukštas, duris po kaire, arti 

63-clos gatvSs lr California Avo.) 

galvoti, kad šie žmones nevei* 
kiami laiko dvasios. Anaiptol. 
Laikas veikia ir juos, ne mažai 
jų pražudydamas. Skirtumas 
čia tik toks, kad: a) didieji ta
lentai įstengia kiaurai peržvelgi-
ti laiko dvasios nrigimtį bei ver *27-50 * * *>a8 B a M Ijake- I n < » a n a 

, . , . . -x i »i. toiletai, bėgantis vanduo ir t. t. Ra mrr>>TTmm * 
tę ; b) moka paimti iš laiko S y k i t e . B o x 383 .A Kw)X( I n d l a n a Į °YOTTOJAS^m CHIRURGAS 
dvasiOS ta i , k a s i t in b r a n g u , arba šaukite: Moi.terey 287 2 pas 
n a u j a ir e s m i n g a ; O j i e p a t y s Wlnnemac, Indiana 

I A T I D A R A IKI GRUODŽIO >lftN 
ii D11CNOS AHLENIU8 CABINS 

Or. ORovehiU 6-4030. r. Ililltop 5-1560 
Dr. Alexander J. Javois 

(JOVAlHAB) 
G\ RYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marqoette Rd. 
VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečiad, lr šefltad. pagal sutarti 

I T -

Tel.? DftooPR.6-S8S8, re*. RK.1-6199 
DR. A. JENKINS 

GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 
«LIETUVIS OYDVTOJAS) 
2500 West 63rd Streot 

VAJU: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 'i:80 
lkl 9 vak. Trečiad. ir Sešt. uždaryta 

GKovetiUl 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą iftskyrus trečiadienius 
2422 Weet Marąuette Rd. 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 
Neatsiliepus tel. KKdzie 3-9000 

DR. F. V. KAUNAS 

Tel.: Ofiso HK.I-212S. rtv..lML6-MH'. 

DR. V. P. TOMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAb 

Speo. ehlrurKinet* ligos 
6255 South tVestera Avenue 

VAL. kaedien 2—4 p.p. Ir 6—8 v«k 
SeStad. 2—4 p.p. Trečiad l» 

sekmadieniais uždaryta 
Tel. ofiso: PAnube «-l l2^ 

B u t o — W A l b r o o k 6-6691 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

S267 South Halrted Street 
Re*. 3247 a KMKRAtD AVE. Vai: 1 iki 4 y. p. p. Ir 6—8 v. vak 

šostadiėnHais 1—4 VT ^.,lt>.*' 

Tel : Oriso PH.6-G446 rez.HK4-315<» 
DR. F. G. WINSKUNAS 

GYD(YTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 H e s t Marquette Rd. 

VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak 
Trečiad. ' ir še&tad. oaaal sutartj 

TeL Ofiso CA 6-0257, re*. PR 6-6656 

DR. P. Z. ZAUT0RIS 
GYL>YT0JA3 IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
lii'/ld. 6600 S. Artceslan Ave 

VAL: 11 v. r. lkl 3 p.p.; 6—9 •.» 

DR. G. SĖRNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 meii| patyrimas 
l e i . YArds 7-iH?y 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
Ofisas lr akinių dirbtuve 
756 VVest S5th Street 

VAL.: nuo 10 lkl 2, nuo 6 iki 6, tre
čiad. nuo 10—12: SeStad 10—8 o.p 

išgali daugiau ar mažiau įtai
goti laiko dvaBiį sau pageidau-

oinitai . 

v 
jo^ų, nei noro. 

jama linkme. 
Bene ivenas iž charakterin-

gesnių: dabartiniu didžiųjų ta-
tojui ir "racionalizuoto" ūkio i e n tų yra S. Ėliot. Jis iškilo 
produktoriui. I viršun savo galinga dvasia ir 

b) Seimą, kuri anksčiau bu- 'nugalSjo anas visas chaotineg I y ^ m T O N A ^ l T t l t > f w W w 
vo šventa ir patraukli instituci- Vakarų nuotaikas, 
ja ir iš kurips šimtai romanistų 
em'esi sau temas, šiandien dSl 

Dėmesio, Namų Savininkai! 
n o i s i ; Olb1 RKN56-

Pagražins J^sų virtuve su 
K.1VCHEN MAIO CARINKTS 

ragaminaml pagal utsakyma sulig 
jūsų nurodymais. Nemokami apskai
čiavimai bet kur. Žemiausios kaino* 

r.aij 4-2456 
813 \v. Rldge Road 
OARY. INDIANA 

r '* 

Eliot pilnai yra pasiekęs tai, 

J 

•.srnrtyg stipriai 'aukujėse savo formose), ir d a j S v e n t u m o p a » a i k i n i m 0 | m ka prancūag poetai Baudelaire 
. f tei indami gud ° amz.mej, klau81ma l su j .eš- m o t e r g e m a n c i i j o s i r d s l ir Rimbaud veltu. roU .r ką 

vyro poligamiškų non, * * * £ * & ftg £ * W ^ 
liko pigiai kaitaUojanžia S u t a r ? , l a l m e f B : ats.palaiduoti i i pra-
timi. Ji jau nežavi, netraukia, i Kar ln l l» *%<*% PneStaravlmų 

įtakos ir, pilnai apvaldžius kie
tos bei SiurkSčios formos als» 

, bando filosofuoti . k o m 3 i s
t . a d y m a i s seniai yra 

. , .. išspręsti fizikų. 
iai.: veidais tvirti •TJ ._. . 

, . - . . „ Am ra, nūdienio : nonai epochos 
- nocho dvasiai prie* Rašytojo nepajgguma i nueSir-

tiįvm nciS^alįs. džlau Išgyventi kokios nors 
' ^ to lo beveizint, au^Stesnos idBjos. 
- : ' r5jn! t rm tik- Ar reik labai stebStis, kad 

c) Pati moteris, per sunkeny
bes ir triukšmą, išsilaisvinusi iš. 
vyrų vergijos ir i š s ikovo jus i .P a r u m * . » * r t W savo veika 

. . . . . . visur sau lygias teises (bet ne- ,lm<*.f* ««>8 bendros dvasi. 
srn išgyvena naują vi- minėtų įsitikinimų įtakojo kū- | išrovusi iš savęs įgimtų vergiš- n r s , S r a i s kos , kuri betarpiSKai 

'sutelktų gyvybSs pasąmonėje 

po8.os pagarbos, be senojo p a - 1 ^ ? ^ ^ ^ ^ ° ^ 
trauklumo ir bo anos pirmykš m u s ų a 9 , l e l l i , K 8 t u r l n i l ' ; 
tSs žavios aureolės. ' j Trys didžiosios idSjOs' 

d) MeilS, pamažu "realSda-, NOdieninSje Vakarų Europo-

Aukštos Rūšies Fotografijos 
HOSŲ SPECIALYBE 

Frecin Photo Studio, Ine, 
EDVARDAS J. ULIS. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2491 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12. Be to, antrad. "Ir 
kotvlrtad. 6::«0—9 v. v. SeStad. 10—2 
ir 4—6. Butas 1882 Su. IMti Ct. 

Telefonas: KKllanoe 5-1811 
JR. WALTER J. RIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street 

VAlu: 3—4 popiet, 6:30—8:30 vak 
Trečiad. pagal sutarta 

euotiną "veltšmercą", tik daug r€jai neišgali patys vjeni Įkų įgeidžių), keista, liko be se-
tragiškesnj ir šiurpesnį, koks 
bnvo apeme^ tūlus Europos ra

kai iš po kojų išnykusios sve
timų įbrėžtos kelio v€2§s, kai 

Sytojui 1810—1840 metais. Tik laikinai nusileidusios žemėn su-
rumoje, deja, taip neraf Naujo temos, pilnos nepramušamų 
"veltšmerco" nuotaikų juose rūkų, už kurių saulė, atrodo, 
visai nejusti, nes nejusti ano užgesusi — neišgali patys vle-

MODERNAUS AOKIO 
S T U D I J A 

A. Valeisaites ir 
Grigaliūnait£s> f^azauskienStt 

3130 S. Halsted St. 
Tel. CAlumet 5-9339 

Priimami rfoltlnlal: plrmad., antrad.. 
raa ir atitoldama nuo svar- je, neskaitant blėstančio pai' i traeiad. ir penktad. nuo 5 v. iki 8 v,v. 
besnio savo platoniško prado, o»chbloglnto romano atošvaisčių,^ 

Ofteo tolef.: IiAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia saukite Kttdzie S-2868 

DR. EMILY V, KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
, ' i 

VaL.: Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak.: Jpirnv, antr., kotvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus. 
Tel.: Ofisą YA.7-5557, rex.lU0-VI9«8 

DR. FRAHK C. KWIHM 
» (KVU061NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:80 
v v Išskyrus trečiad. lr sestad. vak 

TeL Ofiso OR 8-5S90 PR. 8-4783 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 WEST 68r4 Street 
(kampas 68 ir Arteslan) 

v"At.: 2—4 p. p, lr nuo 6—8 v. vak. 
Tred. lr fteSt. 2—4 o. P. Sekm. uždar. 

i i .. -_. . . — 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

I K/"inliuioja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETAHA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

Ali IV SPIIGIALISTAS 
1801 So. Ashland Avon ne 

^ V A U : plrmad. autrad. ketvirtad. 
\enkt*vd. 9 80—12; 1:80—8 v.v. 
trečiad uždaryta, fieštad. 9:80 lkl 

' 12: 1:80 iki 6 vai. vak. 
CAttnl 6-0528. l'latt Bldtf. 

— 

Telefonas DLympic 2-4270 
DR. P. ATKOČIŪNAS 

DANTISTAS 
1446 So. 49th Coort, Ocero 

VAL.: antr., kotv. 10-12, 2-6. 7-8 pp 
penkt. 8—6, 7—9 p.p. 

%8147 S. Halsted St , Chicago 
VAL.: pirm. treč., fteftt. 8—S p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. DRUZAS~ 
DANTISTAS 

Prifimlmo valandos pajjal susitarimą. 
4003 Archer Avenue 

Truputi { rytus nuo California 
Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2728 West 71st. S t 
Prifimlmo laikas pagal susitarimą 

Telefonas URovehlll 6-6785 

DR. ANTN0NY WILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6822 South WeKtern Avenue 
Prlimimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
TetefnaMs amvehiU 6-8«4« 
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Bažnytinis ir pasaulietinis menas 
IGN. ŠLAPELIS, Chicago, Illinois 

Pradėjus Europos vaizdiniam lavimais, kaip kad Ortodoksų 
menui t raukyt i renesansinio bažnyčios ikonografija — yra 
meno — tapybos ir skulptūros sukausty ta kanonais, o antra , 
— tradicijas, atseit, nuo im- |kai kurių modernistų mene yra 
pressionizmo pasirodymo, p ra - jdaug misticizmo ir religinio 
dėjo reikštis plyšys t a rp pašau- 'p rado , nežiūrint, kad tai išreikš-
linio vaizdinio meno ir bažnyti- ta lig šiol nejprastomis priemo-
nio meno. Padaliau, kai 20 amž. nėmis. 
vaizdiniame Europos mene bu- Morelio ir Couturicr pavyzdys 
vo pajaustas gyvas reikalas at
sikratyti nuo visokių pasalinių Pastarais ia is laikais pastebi-
kūrybos varžymų ir surast i mas 1* dvasininkų susirūpini-
naujų priemonių išsireikšti, me- nias bažnytinio vaizdinio meno 
no kūryba pasileido jieškojimų bergždumu. J ie vienur kitur, 
keliais ir šunkeliais, be vairo, ypač Prancūzijoj, daro pastan-
vadovaudamasi vien tik šio lai- gU atgaivinti bažnytinį mepą į-
ko revoliucinėmis nuotaikomis sileidžiant į katalikų šventovę 
ir pusiausvyrą pametusią dva- moderninį meną. š ios linkmės 
sia. R. Katalikų Bažnyčios vaiz- vadu reikia laikyti l'Abbe Morel. 
dinis menas liko prie senų t ra- J is visą gyvenimą studijavęs 
dierjų. Nors Bažnyčios autorite- meno istoriją ir tapybą, aplan-
tų nebuvo jokių parėdymų,! kęs daug kraštų meno istorijos 
smerkiančių r imtas moderninio! studijų reikalu, įgijęs nepapras-

Stalino gyvenimas ir mirtis Nauji vaistai nuo 
Keturiolika metų išgyvenęs SKaudOj.mo 

Rusijoje L. FiscLcr pra^j kny- P r i e Operadjį ir 6Iaip kada 
gą "The Life and DCP.VA of Sta- r e i k i a sumažinti s iausmą gydy-
lin", kurią išleido Karper and t o J a i varloja opiumą, morfiną, 
Bros. Kri t ika jo darbą įvertina kodeiną, tačiau tie vaistai įve-
palankiai. J is surinkęs gausiai, ž a m i i š R y t u Salių, sunkiau gau-
medžiagos apie Staliną, jau pa- n a m i - D a b a r amerikiečiai išra-
Siekusį 72 m. amžiaus ir svars- d o •l»Wt>nJ vaistn, numalšinan-

VI. Vijeikis PJOVftJAS 

Tiria virusus 
Yra nemažai tokių nepapras 

tai mažyčių organizmų, vadina
mų virusais, kurie įsibrauna į 

i o apie jo galimus įpjdinius. 
Autorius atranda, kad Stalinas 
prisilaiko 5ių taisyklių: visi me
todai pateisinami, jeigu jie pa
deda pasiekti t ikslo; reikia lik
viduoti žmones, kurie jau nebe
naudingi; su ta r tys ir sąjungos 
daromos ir išardomos pagal tai j mo Kompanijos duomenis apie 
kiek jos Stalinui naudingos;! t rys penktadaliai amerikiečių 

ti skausmus, kur3 puikiai atsto
ja augSčiau suminėtuosius ir 
kurs nesunkiai galima gamintis 
šiame kra i te . / 

KUR KAS CYVfeNA 
Pagal Metropolitan Draudi-

idėios neturi vertės, jeigu jos ' 
nėra susietos su jėga. Stalinas 
nepradėsiąs karo, kol nebūsiąr 

žmogaus kūno ląsteles ir ten visiškai t ik ras pergale, 
būna priežastimi ligų. Iki šiol 
mokslininkai neturėjo priemo
nių, kaip juos stebėti. Dabar 
išrastas elektroninis mikrosko-l Gydytojai 

B A U B I A N T I E J I 
RAUMENYS 

susirūpinę, kad 
pas, kurs daiktus padidina 20,- : JAV-se yra anie 100,003 žmo-
000 kartų. Su tokiu mikroskopu j nių, kurių raumenys iš kraujo 

meno sroves, tačiau praktikoj t tą erudiciją meno problemoms I bus daug sėkmingesnė kova, negauna reikiamo maisto. Apie 
naujoms meno srovėms Bažny- spręsti , dabar darbuodamasis, j prieš virusus. 50% šių žmonių yra vaikai iki 
čios durys ilgokai buvo uždary- kaip kunigas, Paryžiaus prie-
tos. 

Tiesa, R. Katatalikų Bažny
čia turi savo tikslus, skirt ingus 
n u o p a t i e s m e n o p a s k i r t i e s i r 
šaltinių. Vaizdinis menas jai vi
sada buvo priemonė savo t iks
lams siekti, todėl ir bažnytinis 
menas sultis sėmė iš savo laiko 
meno ir buvo gyvas kol ėjo ly
giagrečiai su savo laiko vaizdi
nio meno raida, kaip kad buvo 
ligi 19 amž. 

Grožis ir gėris 
Bet dabar, kai vaizdinis me

nas sunkiomis pastangomis 
jieško išraiškos 20 amž. tragiz
mui, Europos civilizacijos pa
matų svyravimui, Katalikų 
Bažnyčia savinasi vaizdinį me
ną, kuriame lyg būtų klasiškojo 
grožio atspindžių. Deja, tie at
spindžiai mūsų laiko* dvasioj, 

miesty, savo raš ta is paskaito
mis Paryžiuje ir provincijoje 
veda stiprią propagandą apie 
reikalą ir galimumą atgaivinti 
bažnytinį meną, pr i ta ikant mo
derninio meno laimėjimus. 

Kitas dvasininkas, dominiko
nų ordino, tėvas Couturier, 
drauge su kanauninku Deveny, 

į 13 metų, ir jie mirs nesulaukę 
A k t u a l i o s b r o š i ū r o s I subrendimo amžiaus, nes dar 

Neužilgo Cathechetical Guild' neras ta t inkamų priemonių 
išleis t r i s brošiūras apie komu
nizmą: 1. vysk. Sheen "Crisis 
in His tory" (Krizė istorijoje)— 
apie filosofines komunizmo pro
blemas, 2. "The Answer to Com-
munism", parašytą į katalikybę 
atsivertusio komunistų dienraš-

sanatorijos kapelionu, atkalnėje gio Douglas Hyde redaktor iaus 
d'Assy pas ta tė visai moderninio i r 3. "Blueprint fbr Enslave-
stiliaus bažnyčią ir pakvietė ment" — kur Maryknoll misio-

kaip juos išgelbėti. 

puošti ją žymiausius šio laiko 
modernistus, kaip antai Rou-
ault, Braque, Lurcat, Derain ir 
k. Panaš :ų pastangų moderniz
mo link daro Chicagos mieste 
amerikietė skulptorė, vienuolė 
pranciškonė, sesuo Thomista. 
Be abejonės, y ra ir daugiau 
panašių pastangų atgaivinti su
stingimą bažnytiniame mene. 

Galima tikėtis, kad neliks be 
kaip kreivame veidrody, tampa! p a s ė k ų s y k | p a j a u s t a s reikalas 
iškraipyti ir sulaužyti. i r p a d a r y t o s pavienių asmenų 

Graikų grožio sąvoka buvo p a s U n g o s grąžinti vienybę t a rp 
siejama su gėrio sąvoka. Gerai 
žinoma yra jų formulė: "kalos 
kai agatos" . Mūsų laikų visai 
yra paneigta ši formulė. Vardan 
meno laisvės grožį griežtai ski
r iama nuo gėrio. O grožis a ts
k i r tas nuo gėrio, tur i tiek ben
dra su graikų grožio sąvoka, 
kiek pudruoto ir ružuoto lavo
no grožis su gyvo, sveiko kū
no grožiu. Todėl gal šių laikų 
vaizdinis menas visai nebejieš-
ko tokio grožio. 

nierius, grįžęs iš Kinijos, at
skleidžia komunistų veiklą prieš 
krikščionybę. 

Skyrybos neišėjo į gera 

įvykę skyryoos t a rp bažnyti
nio meno ir reprezentacinio šio 
meto vaizdinio meno rimtų sro
vių — neišėjo į gera nei bažny
čiai, nei menui. Seniai buvo jau
čiamas gyvas reikalas pašalinti 
šią negerovę — divorsą t a rp šio 
meto vaizdinio meno linkmės ir 
religinio meno. 

Jau prieš 50 metų Maurice 
Denis įrodinėjo, kad Katalikų 
Bažnyčia nėra ir neturi būti 
archeologinių liekanų archyvas, 
senienų sandėlis: ji tur i įsileisti 
gyvą meną, kuriame tvinksi šio 
laiko gyvenimo pulsas, kad tuo 
būdu bažnytinis menas gautų 
kas ka r t naujų sulčių iš pasau
linio meno t ikrų laimėjimų, tuo 
pačiu būtų ar t imesnis bažnyčios 
lankytojams, šio laiko žmo
nėms. 

Nors y ra sunkumų padaryt i 
tiltą t a rp bažnytinio meno tik
slo ir moderninio meno siekimų, 
vis tik nėra tai negalima. Viena, 
kad R. Katalikų ikonografija 
nėra suvaržyta griežtais reika-

DEMKSIO, SAVININKAI! 

Pataisykite savo stogus Ir apmui-
kite savo namo sienas »J rudonj 
prlel kalnų pakilimą. Mes duodame 
jums geriausias, žemiausias kainas. 
Saukite po 6 Bluo Island 5. 

EART, B. JAMES ROOFINO 
2418 York S t , Blue Island. 111. 

P I N E MANOK KĘST HOME 
Poilsio namai senyviems ir sveiks
tantiems arba gydytojo pacljantams. 
Geriausias maistas ir priežiūra. Na
mų atmosfera. Savaitines ir mflnesi-
nčs kainos. 

P I N E MANOR RĘST HOME 
Rt. 1. Box 158, Mundelein, 111. 

M mylios J rytus nuo Half Day, 111. 
Routo 22 arba tel.: Libertyville 2-
4212 . 

bažnytinio ir pasaulietinio vaiz
dinio meno. 

Gaivinanti srovė 

Kaip iš šaltinių ir mažų upe
lių susidaro didelės upės, taip 
pavienių asmenų, ypač dvasi
ninkų, mintys ir pastangos, ku
rių dabar vienur, ki tur pastebi
ma, ilgainiui susilies į gaivinan
čią idėjinę srovę, kuri įgalins 
R.-Kat. Bažnyčią grįžti prie il
gamečių senų tradicijų: naudo
tis savo laiko laisvo meno rim
tųjų srovių paslaugomis, kaip 
kad buvo viduramžiais ir rene
sanso laikotarpiu. 

Tada altoriuose vėl a t s i ras 
gyvo meno pavyzdžių, reiškian
čių religinę mintį ir mistišką 
nuotaiką, vietoj pudruotų ir ru-
žuotų gražybių, įsibrovusių į al
torius pas tara jame šimtmety, 
nors jos neturi nieko bendra 
nei su religija, nei su menu. 

Lietuvos menininkai, nors at
skir t i nuo tėvynės šventovių, 
savo sėkmingais bandymais 
kurt i religinį paveikslą įsijun
gia į eiles tų menininkų ir dva
sininkų, kuriems rūpi religinis 
menas ir daro pastangų atgai
vinti jį, kad galėtų atlikti savo 
kilnią paskirt į bažnyčioj. 

BTiANEY PARK RESORT 
BI/ANEY PARK, MICH. 

67 mylios J vak. nuo St. Ignace. 
33.000 akrų Siek tiek skirtingo. VleS-
bučiai, vasarnamiai, pernakvojimui 
nameliai. deluxe motorcourt, sau Šei
mininkauti nameliai. Įžymiausia val
gių vietą Upper Mich. Appetlzer sta
las vidunakčio užkandžiai, bažnyčia, 
golfo rungtynėms aikštes, aerodro-į . . . 
mas, cocktail lounge, ežerai, plauklo- L*ay-A-way p laną . 
Jlmul baseinas, valkams žaisti aikS-1 
tės, arkliai, teatras Ir t.t. Sloje v a - ' 
sarvietSje. Matysite briedžius k a s - ' 
dien. Palengvinimas nuo SlenligSs. . 
Sezonas nuo g e j į 1 Iki gruod. 1.1 

HAROLH RTECKER, RES. MOR. \ 
(Tai dar viena 1S Joe Bachuno 

vasarviečių). 

DRMKSIO. S A V I N I N K A I ! 
CEMENTO DARBAS 

VISOKIŲ RŪŠIŲ 

Cementiniai kvadratiniai gabalai, pa
matai, namų pakėlimas, Rarotai, Ša
ligatviai, rūsiai ir plytų darbas. — 
N e m o h . m l apskaičiavimai. 

P E T E R AMERIO 
RAW?TJFFE 8-6017 

Dėmesio mergaites ir moterys! 

September Fur Special ! 
Pirmos klases rūšies kailiniai, ža-
kietai — apsiaustėliai ir Salikai 
$65.00 ir virš. Leiskite mums per
dirbti jūsų seną kailinį paltą j 
1953 madą tik už $45.00 į žakietą 
arba apsiaustėli. 

Gražus pasirinkimas visokių 
kailinių paltų. Vartokite mūsų 

AMERICAN F l | R SHOP 
Įkurta virš 25 m. 

2406-08^ %6.'&ĖDZIE AVE. 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

atdara iki 9 vai. vak. 

Ss 
SOTUS ALKANAM PADEKI 

AID OVKRSEAS, Inc., S13S S. Hnlst«,i 8t., phieago 8, tol. DA 6-3850 
Bendrove siunčia maisto siuntinius J Vokietiją ir kitus kraštus, i l -
skyrus SSKS. Pristatymas trunka apie 17 iflf, nes siuntiniai siunčiami 
is Europos sandč^ų. Pilnas draudimas. Rclkul. pilno slunt. sąrašo. 

i 

Siuntinys N r. Z — $6.2C 
4 nf, rūkytų h./.lnlų 
t av. klaulir.*'; tauku 
2 sv morgai Ino 
t av. kiaulienos m6aos 

V 

Siuntinys Nr ta — f6.10 
8 av. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 s v. degintos ' a vos 
1 sv kakavos 
1 sv. šokolado 
2 sv. cukrau* 

— Į 

Siuntiny M Nr. 19 — $9.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. . margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
4% sv, cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 

Siuntinys Nr. 8-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 s' . b. kviėt. miltų $2.60 

9 sv. gryn. klaul. taukų $6.26 

DfiMKSIO, savininkai! Bendras 
pertaisymas — Palšpes, rūsius, vir
tuves, virtuvių kabinetus. Garažus, 
mūrinius, akmeninius, cementinius, 
"tuok polnting". Naujus namus pa
statome. Nemokami apskaičiavimai. 
Galime finansuoti. Pilnas apdraudi
mas. Hams & Kaundors, Oeneral Con-
tractorH, C 9 28 Alabama Avenue, 
Haminoml, Ind. Hussell 1825. 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

Mes parduodame visas mūsų 
aukštos rūšies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų mat racus 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais . Pirki te dabar ir su
taupykite. 

P i r m a d . i r K e t v i r t a d . a t d a r a ik i 9 :30 v a i . v a k a r o 

Southwest Furniture Company 

^ 

6200 South VVestern Ave., priešais Sear's krautuvę 
Lengvo , išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito Jstalgo. 

^ : 

. 

o 
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NAUJI PLYMOUTH'AI 
Pristatomi ui $1,683.00 

Su visais t aksa is 

Važiuokite 1052 m. 

CHRYSLER'IU SU 180 
arkliu jėgos motoru 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, K A I P N A U J Ų U2 ŽEMAS KAINAS 
Lengvos Išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams ir apdraudaL 

Balzekas Motor Sales, Ine. 
4030 ARCHER AVE., CHICAGO 82, ILL. Telef. Vlrginia 7-1515 

' 0 0 1 1 0 1 X 0 ĮJMl Ii t t j j l i i i iitiitiit tifr t i t t T t t i f t t f ' » » » « « « m 

gyvena vietovėse, kur gyvento
jų mažiau, kaip 25,000. Mažiau 
negu ketvirtadalis gyvena mie3-
tuo3e, turinčiuose gyventojų 
daugiau ka 'p 250,000. Tikrumo
je net 25 USA valstybes neturi 
miestų, kurie turėtų 250,000 
gyventojų. Tai^i netikslu ma
nyti, kad dauguma amerikiečių 
gyvena dlcž uoliuose miestuo
se. 

DRMIOSIO, navininkai! Gaukite 
mflHij kalnai p lnna! Dažomo viduje. 
IS lauko; popieriuojamo Hionas; pil
imi ifitlckoruojamc. Mes pataiHomo 
JŪSŲ tinkavimą. Nomokami apskai
čiavimai, l'ilnas apdraudimas. Bamo 
and Haundcrs, donorai Contraotlng, 
fi928 Alabama Avo.. Hammond. Ind. 
Hussell 18^5. 

DftMIOSIO. savininkai: Vidaus do-
koravlmas, iŠ lauko dažymas; spe-
olalizuoJanif'H komerciniais ir indust-
riallniais pastatais. Skubus aptarna
vimas; pilnai apdrausta; nemokami 
apskaičiavimai, šaukite: W. I'ecover, 
Vtlla Park 7127 (mes užmokamo už 
tolef.) 

PftMESlO, SAVININKAI! 
Tuok polnting, murininkystė. pa

statu valymas, kaminu pataisymas. 
kamSynias. 

JOE FAVIA 
Visas darbas pilnai apdraustas 

Šadkito CBdarorest 3-C874 

PATERA'S CZECI! V I L L A G E ' 
DABAR TURI NAUJA VED8JA 

S i ū l o : 
• Antiena, — Vlftti«>na Rurbe 
• Kiaulienos kukulius 
• UflKSčiUB kopQ»tus ir žuvis 

Saukite: l i l shop 7-9775 
3*25 W. CEKMAK HOAD 

Itiikovsky, savininką*. Ifenuomavimul salfii 

' ^ 

N E L A U K I T E , N E S -
Rytoj Jau Gali Būti Pervelul 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mOsų kompaniją. Nelaimei Ifttl-
kus netur&site jokiu nemalonumų. 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Borad of Undenvriters" 

01ALLEY and McKAY, Inc. 
222 W. Adams St. Room 1043 

Telefonas CEntral 6-5208 

GENERALINIAI AGENTAI siu Kompanijų: 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
1MPERIAL ASSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY 
LUMBERMAN'S INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 

*y — ^ 

D Ė M E S I O , S A V I N I N K A I I R G A Z U I L E I D I M Ą T U R I N T I E J I 

Gaukite mūsų kainas pirma! Pakeičiame J Kazin} apSildymą Ir aliejin) 
DECHNTUVAI, KATILAI, CENTRALIN18 A P Š I L D Y M A S 

PAHAH 1)61 skubiu arba ateičiai jdgjlmu saukite STK. 3-0200 

DUTY HEATING & FURNACE CO. 
F. H. A. 1ŠSIMOKRJIMAI 

712 West 79th Street Atdara pirmad ir ketvirtad. vakarais 

40 METŲ P R E K Y B O J E 
SUKAKTUVIŲ PROGA 

KAINOS ATPIGINAMOS 

Geriausi namams baldai, televi
zijos aparatai, elektriniai šaldytu
vai, skalbimo mašinos siuvamos 
mašinos, pečiai. Deimantai, laikro
dėliai, jewelyrai. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 0-7237 
Chicago 8, Illinois 

Atidarą pirmadienio Ir ketvirta 
dienio vakarais iki 9:30 vai. 

Kudriko lejdžiama radijo valandp 
iš \VHFC 1460 kil. radlo Btotles ket 
vlrtadlenio vakarais nuo 6 Iki 7 vai 
vak. BU orkestru Ir dainininkais. 

RaffeHo's Resfaurant and Lounge 
Šeimyninio Stiliaus Pietai 

VIŠTIENA • JAUTIENA • KUMPIS 

K i e k t i k ga l i s u v a l g y t i . . $ 2 . 0 0 
Vaikams Specialus Patiekalai 

STEAKS ir ŽUVYS 
Ant Route 176, 3 mylios i vakarus nuo VVauconda 

ir U. S. 12 — saukite VVauconda 6-1081 
Kasdiena 5 vai. vak.—Sekmadieniais 12:15 v. po pieųt 

NEISILEISKIT NEPAŽĮSTAMUS ČIA!.. 
Ateikite su savo inžino problemomis pas mūsų patyrusius 
mechanikus. Mes aptarnaujame visokiu išdirbysčiu ir 
modelių automobilius. 

REO SALES AND SERVICE 

j . H. CATL0W COMPANY 
419 West Main - Bar.'mgton, III. 

Saukite: Barrington 242 

<f 
BILL K'S 

„Mr. & Mrs. \Vm. KarHval, 
S % f e > < ^ Savininkai 

% * * » 

LIQU0R STORE 
AND TAP ROOM 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 
Didelis pasirinkimas 

l l l l |M>l t U O t Ų 

^ : 

Jei mes 
patenkiname šim
tus kitų asmenų 
kodSl mes negalėtume 
patenkinti jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti 

®>. 
* * « * « Ž St" * * 

J? 

# ^ 

o N l V ^ 

INSURED 
-UPTO 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
REKORDAS... 

* Įsteigta Chicagoje 1905 metais. 
* Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus , 

ekonomines depresijas, panikas, ir krizes, ir 
savo taupytojams išmokėjo »kiekvieną sutaupytą 
dolerį. 

* Augštus dividendus išmokėjo visada be perstojimo. 
* Par t rauks im jūsų pinigus iš kitur, jei atneši te 

savo banko knygutę. 

Netaikykite — pradekite taupyt i šiandien! 

FEDERHL 
SAVINGS 

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 5 vai. 

po piety, Ketvirtadieniais nuo 9-tos vai. ryto Iki 

8 vai. vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 

\ 

A N D I O A N A S S O C I A T I O N - . 
2202 W. C«rmok Rd. • Chtcoge %t A 
JOHN i. KA2ANAUSKA\Pr«i- • T»L VI rglolo 7J74J 

^ ^ 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

38C ,' I ' ' ' ' SS5SS = w 
Šeštadienis, rugsėjo 20, 1952 

.,., 

PEDAGOGINIS SKYRIUS 
• ILLINOJAUS LIETUVIŲ MOKYTOJŲ S£JUN 

Redaguoja DR. P. MACIUOS, 6806 So. Talman Ave., 
Chlc&go, III. 

1952 m. rugsėjo mSn. Nr. 4 

nes tose mokyklose mokslas ne 
mokamas. 

KAIP AMERIKOJE IŠEITI MOKSLE 
Prof. dr. A. ŠERKŠNAS, PutnamĮ Coiui. 

1. Skirtinga pažiūra \ mokslu |Vis vaikas yra gabus. Tai ro-
.. I do ir tas faktas, kad daug mū-

Kalbu į naujuosius Amerikos, y ^ a t v y k u s i ų j ų k r a 

lietuvius, kurie dar nespėjo jsi-Į m o k y k l o 8 e turi pirmą-
gilinti į amerikoniškąją mokyk ^ ^ . ^ ^ 
los sistemą, o vaikai, vut dar, a k 

iš Europos, augte auga ir rei-, ^ „„J^LJ 8Urasti rimais, nurodymais, 
ms kelius į visus 
Pirmoje vietoje, 

Kas daryti, kai tėvai neturi 
pakankamai pinigų leisti vai
ką į augštąjį mokslą, kuris čia 
ia'bai brangus? Pinigus gali 
atstoti vaiko pažymiai, išplės
tas pajėgumas moksle ir su
formuotas geras charakteris. 
Visi trys šie dalykai, paėmus 
kartu, atstoja pinigus ta pras
me, kad tokius jaunuolius mo
ko ir išlaiko mokyklos (augš-
tosios) nemokamai. Šitas nemo 
karnas mokymas ir išlaikymas 
būna įvairiomis formomis. Mo
kyklos, paprastai, turi visokių 
fundacijų tam reikalui, iš ku
rių tie rinktiniai studentai mo
komi. Tos fundacijos kartais bū 
na paskirtos atskiroms specia
lybėms —• technikai, medicinai, 
pedagogikai, filosofijai, teologi
jai— čia svarbu tėvams žinoti kalingi mokslo. Mūsų for into ^ ^ ^ 

įpareigoti * j ą | J
0 : tm A I * * ^ K™™* aiškiai savo vaiko susiformavu

sius palinkimus specialybei ir, 
iš kitos pusės, žinoti kuriose 
mokyklose tokiai specialybei 
stipendijos yra. Gaila, kad mes 
iki slol dar neturime institu
cijos, kuri šiuo reikalu ateitų 
tėvams į pagalbą. 

jaunimo kartą išprusinti iki t g v a i 

pačių augščiausių galimumų, f ^ f " " » 
kad ji, užėmus tautos dvasios 
ir materialinio gyvenimo ba
rus, atkurtų tai, ką per ilgą 

reikalingi yra visuomenes pa
ramos. Visuomenė šiuo reikalu 
nieko nedari. Iki šiol mes ne

laiką dvidešimto amžiaus bar- turime šiam reikalui organiza-
barai bus sunaikinę. Išlavinti | cinių rėmų, kuriuose galima 
savąjį jaunimą šiame krašte Į būtų toliau vystyti visuomem-
turime puikias sąlygas, tik rei'ne pagalbą išlaikyti lietuvišką 
kia, kad tėvai žinotų kelius ir 
galimumus, kaip tai pasiekti. 

vidurinės mokyklos mokytojų, 
kur jis mokėsi, jei kalba eina 
apie pradedantį studijas, arba 
profesorių, prie kurių jis ket
verius metus studijavo, jei kal
ba eina apie norintį atbaigti 
augštojo mokslo studijas. Man 
pačiam teko parašyti nevieną 
tokių rekomendacijų, iš kurių 
klausimų susidariau vaizdą, 
kad stipendijoms atrenkami tik 
rai gerai besimokę ir gerai 
išsiauklėje jaunuoliai. Ir tik 
po tokio apklausinėjimo paga
liau, leidžiama laikyti egzami
nai stipendijai gauti. Egzami
nų daviniai, tačiau, jei yra 
konkurencija, mažiau lemia, ne 

. PEDAGOGINĖ STUDIJA . 
"Tėvynės Sargo" II tomo 

pirmame numeryje išspausdin
ta pedagogo prof. Ig. Malintus 
ko plati studija, pavadinta "Į 
būsimąją Lietuvos Švietimo 
Santvarką". Jieakodamas Lie
tuvai tinkamiausios švietimo 
santvarkos, autorius kritiškai 
pervertina buvusią Lietuvos 
mokyklų sistemą, žavisi buvu
sia jos mokytojų pasiaukojimo 
dvasia, iškelia )cai kuriuos ad
ministracinius trūkumus ir nu
rodo, kaip jie būsimoje nepri
klausomos Lietuvos švietimo 
sistemoje turėtų būti išvengti. 
Kiekvienam švietimo darbinin-

gu pristatyto pažymėjimo ir su j kui pravartu ją perskaityti, 
rinktų žinių daviniai. Nepapra-

vaiką savajai kultūrai. 

Praktiški patarimai 
Geras mokymasis daug pa- i T u r i n t i e j į pradžios mokyk-

i eina nuo vaiko gabumų, bet j Jog a m ž i a u s v a i k u s > tėvai turi 
j;al dar daugiau — nuo prie- g t e f c s t i ^ g u p r a a t i a r v a i k a s 
žiūros. Praktika ir moksliniai y r & p a k a n k a m ų g a b u m ų t o l į 
tyrinėjimai parode, kad dau- | m e g n i a m m o k s l u i e i t l> J e i g u 
giausia labai gabių, vaikų J*, ^ k u r i o j e ^ 
namų priežiūros, nueina nie- ^ U n k i m ų Pa_ 
kais, nepajėgia mokykloje pa- U n k i m u g o r i e n t u o t i ^ to_ 

'T ^ "C J"! J,Ci r * * „ Z " ^ s n i o mokslo planą, kuris Ir atvirkščiai, vidutinių gabu- f U A L ^ I Per vidurinę mokyklą (high mų vaikas, geroje priežiūroje, *~ . * - * 
* , £ 'school) visai išryškės. Turėti 

parodo kartais net daugiau, ne , ., , 
n, x L ^ visą laiką vaiką akyse, jeigu gu jis savyje turi. Tačiau ame- i * ? J ° 

, • x- i u *• .> A» i i i to reikalingas: žinoti kur 
rikiečiui yra labai svetimas da- J ° & lykas vaiką versti mokytis 
stipresnėmis priemonėmis. Va
dinamas korepetitorius, turtin
go europiečio namuose tingi-
tiems ar negabiems vaikams 

jis išeina ir kuriam laikui, su 
kuo jis draugauja ir kaip, kas 
jam mokyklos užduodama ir 
kaip jis tai atlieka. Būti kon
takte su mokykla, jeiguto rei-

- * i .mm 

nuolatinis padėjėjas mokykli- jWa. Pradžios ir vidurinėje mo-
nes pamokas paruošti, amerikie | kykloje didelių pinigų nereikia, 
čiui svetimas dalykas. Net stip 
resnių pabarimų, kaipo prievar i 5 
tos priemonių mokytis, retai. I 
imasi. Tai išeina iš amerikiečių 
dvasinės truktūros, formuotos 
per daugelį dešimtmečių. 

O vaikas lieka vaiku. Jis rei
kalingas priežiūros, paskatini
mo, paraginimo, patarimo ir, 
neretai, prievartos. Tūkstančiai 
t a l e n t ų v a i k ų t a r p e ž ū s t a be 
priežiūres. Tai gali pasivelyti 
sau didelės tautos, bet ne mes, 
kuriems kiekvienas ne tik ta
lentas, bet ir vidutinis augštai 
išlavintas tautos narys yra 
svarbus. Bendras vidurinis, 
galima sakyti, rodo, kad lietu-

Taigi, pinigų pakankamai ne 
turinčios šeimos vaikui norint 
išeiti augštuosius mokslus rei
kia dviejų dalykų: suformuo
tos asmenybes ir žinojimo, ku
rioje mokykloje galima gauti 
stipendiją. Amerikos augšto-
sios mokyklos stipendijų neduo 
da vien tik pagal studento 
pristatomą mokslo pažymėji
mą, nors jis būtų ir geriausias. 
Pažymėjime surašyti geri pa~ 
žymiai, tiesa, yra bazė, ant 
kurios pradedamas statyti vi
sas reikalas, nes su menkais 
pažymiais studentų stipendi
joms rimtos mokyklos net pra
šymų nepriima. Be pristatyto 
gero pažymėjimo, kolegija ar 
universitetai pats padaro ap-
klausinėjimą anketomis tų 
žmonių, kurie su tuo jaunuoliu 
turėjo reikalų, pirmoje eilėje, 

• • I I I ' 

štai rimtai žiūrima charakterio. 
Rekomenduotojus mokykla pra 
šo ypatingai atydžiai atsakyti 
| klausimus, kvalifikuojančius 
moralini ir socialinį jaunuolio 
išsivystymą. I rekomendacijas 
Čia žiūrima labai rimtai ir re-
komenduotojas iš tiesų nie
kad nedrįsta . rizikuoti ką 
nors perdėti ar nedadėti, kas 
paskui mokykloje išeitų aikš
tėn ir sugadintų rekomenduo
tojo vardą. 

• 

Mano patirtimi, apie 85% lie 
tuvių vaikų galėtų lengvai ati
tikti visas šitas kvalifikacijas, 
jeigu jie būtų tinkamai prižiū
rimi per jų mokymąsi pradžios 
ir vidurinėje mokykloje. Turiu į 

MOKYTOJAI - RAŠYTOJAI 
Iš 95 laisvame pasaulyje gy

venančių Lietuvių Rašytojų 
Draugijos narių 24 yra pra
džios arba vidurinių mokyklų 

DftMESIO, SAVININKAI! 
Gaukite mūsų kainas pirma 

ĮDEDAME FI«AHTIC WAL1, TILE 
Taip pat 

KDOOn TILE COVERINO 
Nemokami apskaičiavimai 

CRawford 7-6816 NAtional 2-8266 
BErkBl)lre 7-7P20 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
2156 W. 23rd St.; Y A. 7-0841 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi ir atnaujinami. Atstovybės visone 
Čikagos lietuviu kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

10-8 vai, vakaro. 
imiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMiinimv 
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DOMESIO „ B O W I J K R 8 " 
KETVIRTADIENIO VAKARO LYOA 
— 8-30 vakare. Viena 16 ratelių ly
ga arba dvi 18 rateliu, lygos. Išnau
dokite savo poilsio laiką maloniame 
Ir nuoširdžiame sporte. Rezervavi
mams ir tolimesnei informacijai pa
telefonuokite ar pamatykite Harrjr 
arba Iltuit. 

HOI;THTOWN KKCKEATION 
. 6046 So. ]falHt4il 8tr. 
Tol. KNgkroood 4-0760 

Užsisakykite baldui* 
tiesiai ii lietuviu dirbtuves 

• Pas mus galite nusipirkti įvairių rtl-
mokytojai ir 13 augštesniųjų ! | l ų baMuJi ttmq reikmenis: laidy-

NUO U2SISENEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRU ir 8KAUL2IV iAlZDŲ, Jie 
negali ramiai B6d6tl ir naktimis mle-

I goti, nes JŲ užsiHenfiJusioB žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti ta 
nlož6Jlma ir skaudėjimą senų at
virų ir skaudančiu žalzdij. ufcdflklte 
DEGULO Olntmcnt. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvinu Jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite J} taipgi nuo skaudžlij 
nudegimu. Jis taipgi pasalina niežė
jimą ligos, vadinamos PSOR1AHIH. 
Taipgi pasalina prrftejimą ligos, vadi
namos ATHLETE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos Ir perplyMmą tarp-
plrfičly. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
(IŽlustanClos ir suskilusios odos Jis 
yra gera gyduole nuo visų iftvtfftlniu. 
odos Ilgu- LEOULO 
Olntment nuteiks Jum 
pagalbą nuo nuvar-

m o k y k l ų d ė s t y t o i ų . N u o Š i m - ' *ty baldus, namų relkmenlą: •allono RUHių, perstamų Ir 
v. . . . °y^Jų' ^ U V D " " ^}Mt miegamųjų setus ir kitus b*l- nibgincių kojų. lygu
čiais skaičiuojant, mokytojai dus. 
sudaro 25,26%, o profesoriai1 ARCHER A V E N U B 
13,68% visų LRD narių. Tokiu FURNITURE CO. 
būdu mokomoji profesija yra e**, JUOZAS KAZIKAITIB 
davusi beveik 39% visų tremty Į 4140 Archer Avenue 
gyvenančių lietuvių rašytojų. Tel. LAfayette 3-351« 
U L i e t u v o j e pas i l ikus ių ' buV. i Prlos Įsigydami baldus patikrinkite 
T T ) T v M j . pas mus, gal Jums bus ekonomiškiau 
LiKD narių d a u g u m a bUVO m o - | užsisakyti tiesiai U mOsų dlrbtuvis. 
kytojai. 

lo Olatment yra par 
duodamas po 75 et., 
fl.25 Ir $8.60. Pirki
te vaistinėse Chlcago 
Ir apylinkėse, ir Mil-
waukee. a r b a a t -
siųsklto money orde
ri J 

LEOULO, Department D 
5618 W. Eddy St., Chlcago 34, 111. 

MUlberry 5-3694 Jei pageidaujate, galėsime duoti Ir 
kredrtan. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIII' i — — 

Cathechetical Guild bendrovė 
pradėjo leisti mažiesiems pritai
kytus religinius leidinius. Pir-

!moji knyga buvo "Mažasis Mi-
galvoje tėvų pnedurą. Daugu- | B o l a 8 , , a n t r a .Kri8taus gyveni
mą mūsų vaikų, tačiau, sufcda | m a S f įgieįgtas šią vasarą; šio 
amerikoniskoii gatve ir čionyk ! laidai išsisėmus dabar antru 
$tes jų pramogos. įkartu spausdinama 100,000. 

rf 

tisiNAS BENIUUS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir įvairių daiktų pervežimus 

Tat p pat persiunčiame } užslon) 
t>;d.i«'t eitus ivairauH maiHto. 

K i >-lptis. 

2554 SO. HALSTEI) STREET 
Tel. DAnube 6-3245 

S l l V A M D MASINI 1 KRAUTU 
ARCHER SEWING CENTER 

417ft SOUTH ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILJL 
Tel. BISHOP 7-1045 

parduoda, taiso bei keičia visų rūšių SIUVAMAS MASI
NAS ir RAŠOMĄSIAS MA&INELES. Didelis pasirinkimas 
senų ir naujų. Paimam ir pristatom. Vykstame į provinci
ją iki 100 mylių už Chicagos demonstravimui. .Geros išsi
mokė j imo sąlygos — tik 10% įmokant. Skambinkite į 
BIshop 7-1045 arba atsilankykite asmeniškai. i 

• ^ 

— — 
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I * TELEVUMA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA-

| tfiNOK • r-troiNrovAf «« < I R O N -

EHH* I'LOKSTELLS (HKCORUH) 
• NAMO RKTKMKNYS IR T.T. 

WE1SS APPLIANCE 
PILNAS TKLKVI7JJOK IR KAIMO 

APT iRNAVIMAS 
• 4057 South Archrr • Avenue 

TeL YArdi 7-8666, Chicago 32, Ui 

_ . m - i - i 

SOPHlh BARČUS 
I i WQK8 Hiotu-ti -• l i ; u g a 1890 

PIRMAD. iki PUNKTĄ D. 
H i:» Iki 9:30 vai. ryte 

At.ffTAD. 8:30 Iki 9:30 vai. ryte 
LifrrrviAKos VAICAIU:JI&OS 

U tos pat stotie* P . K M U M K M D 
vakare nuo . tld » vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. ROCKWKLL ST. 

Chloa«o 29, UI. HJEmJock 4-2418 

^Oip)^ldlrpuraiic«Al«Ą 
•HK 

\ M M M i l i l . l l U VlšUA ĮSTAIGA SOUTH SIDAJb, 
KUKI IkATAKNAUJA VISOKIŲ Ktft lŲ APDKAUDOSKI 

Mos ntHtovuuJnine atMakomlngtts a|MlraudOM kompanijai , todėl kiekvie
na* IIHI.MĮ Ulijt ntas vlHadoM apKaugotaa^ Jei k a m įvyksta kokia nelalmfi. 

FIRB—AUTOMOBILE—LIABUJTIES—PREVENTION 
IR ACCIDENTS. 

^ 3 

*f 

6822 SOUTH VVESTERN AVE. Telef. PRospeot 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL prieiiūroji' 

iekvienas priyalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

• 

rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Savings & Loan Associaticn 
— saugiausioje taupymo 
• • • 

įstaigoje. 

Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000.000*00 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 

: 

i 

JgtaiffOH valandos: Kandion nuo 9-tos ryto iki 4 vai. po pietų. 
Ketvirtadieniai nuo l-ten valandos ryto Iki 8 vąt. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 

"Mes Radome 

t» TAUPYMUI/ 
TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
Distriet Savings bendrovę.^ 
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta Iki $10,000.00.. ir 

\ kur sutaupos neSa aukštą 

Ogi N*w HonM 

' and Loan Awoclatl6n 
^2» S; Holifcd Si., Chk<t9^ 8 

/ 

• \ N D L O A N A S S O C I A T I O N 
O r C H I C A G O 

41^2 ARCHtR AVE., CHiCAGO 32 
PHONI i Vlrc inia 7 - 1 1 4 1 

^ 

IIIIIIIIIIIIIUIIIIIOM-lUtl.olMll .•lllil(ll|lillMllIl«iMHIMIIllhk
k<«|ll|IIIIIIIUIIIIIIII 

1 I !« T F V | A K A I S T ^ l f l A 

5AKTY OF YOUP 
SAVINGS 

TKIEWIC2 ME1 
»HtMIMIIHIIl|>HMIMIMIIMnilMIMMI>inillllUIHM>HHlUIUIMiliinmHHm»"M"»""" 
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iteper 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar 
įiavimii įskaitant paskolos namų pirkimui', žema kaina ~ skubus patarnavimas — 
ilgi išsimokejimai. 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & 
1542 Halsted Street 

LOAN ASSOCIATION 
Chicago Heights- Illinois 

PROGRESS FURNITURE CO. 
ChicajjHs IJrtuviu Bendroves Krautuve 

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

Į VIENĄ 
SU VIEŠOS KRAUTUVES OPKRAVIMO KLAIDOM 

DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

už daug daug mažesnes kainas 
Daugiau kapitalo, daugiau prekių, mažiau rendų, mažiau 

algų, taksų, šviesos ir kitu iftlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kitai Lietuvių 
baldų krautuvės Chicagojc, kuri galėtų sumušti „Progresą" 
kainas. Del kiekvienu namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės | Šią įstaigą. 

3 3 = =r= . ^ . 

4181-03 
Archer Ave. 

Lengvi i&imo&ftjimal pritaikomi visiem*. 

LAfayettt 
3-3171 

= ^ 

. * 

} 

v 
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Liaudies daina folkloriniu i 
kūrybiniu požvilgiu 

i 

ELENA VASYLIŪNIENĖ, Popayan, Kolumbija 

Lietuvoje nepriklausomybės! jį romantizmą — Čaikovskis, 

• 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
1 

laikais turėjome humanitarinia
me mokslo fakultete specialiai 
tam katedrą, kuri ruošė folklo
rininkus specialistus, moksli
ninkus, kurie liaudies dainą ty
rė kaip literatūrinį veikalą, 
žvelgė į ją istoriniu požvilgiu. 
Muzikų folklorininkų jokia J-

Smetana. Jei girdime Schuber-
tą, Bramsą — kalbame apie vo
kiškąjį romantizmą. Kodėl ? 
Kas sudaro pagrindą ir esmę, 
charakterį, vienos krypties mu
zikinius veikalus skirti tautybė
mis? Klasicizmas, romantiz
mas, neoromantizmas ir kitos 

staiga Lietuvoje neruošė. Jeigu j vėlesnės srovės yra vieno cha-
jų turėjome, kaip J. Čiurlionytei rakterio muzikinės srovės, su 
ir kitus, tie žmonės išėjo moks-j tam tikru atspalviu. Kas suda-
lus užsienyje, arba patys savo'ro jų tipingąjį tautinį bruožą? 
iniciatyva studijavo. Nenuosta
bu, kad į liaudies dainą įneša
ma daug neaiškumų. Liaudies 
daina muzikiniu požvilgiu yra 
daug mažiau ištirta ir išnagri
nėta, kaip toji pat liaudies dai
na istoriniu ir literatūriniu po
žvilgiu. Esame liaudies dainos 
rinkimo stadijoje, jos atkūrimo 
ir populiarizacijos laikotarpyje. 

Liaudies daina yra liaudies 
menas. Ji pasako apie genialią 
tautą, kuri primityviose žemės 
ūkininko sąlygose, balanai ap-
šviečiant dūminę pirkią, suge-

Kas girdėjo vokiečių liaudies 
dainas iš 17-18 šimtmečio, tam 
paaiškėjo, kaip netoli savo dva
sia ir charakteriu žymiausieji 
vokiečių kompozitoriai, kurie 
apie porą šimtų metų dominavo 
visame pasaulyje. Liaudies dai
na ir yra tas kertinis akmuo, 
tas charakteris, kuris muziki
niams veikalams uždeda nemir
tingojo skirtumo bruožą, bruo
žą originalumo ir savitumo. 

Niekas nebarė Čaikovskio, 
kad jis savo kūryboje panaudo
jo rusų liaudies dainą. Tas 

: HELIKOPTERIAI 

bėjo priespaudos laikais kurti sudarė Čaikovskio muzikos ori-
muzikinius kūrinius, primityvia, ginalumą. Niekam neatėjo į 
forma, bet giliu turiniu. Liau
dies daina pasako apie mūsų 
prosenių genialų talentą muzi
kinei kūrybai, kurio į augštes-
nes formas išvystyti neleido po
litinė ir socialinė padėtis. Liau
dies daina slepia savyje mūsų 
lietuvišką sielą, emocijas, nuo
taikas, kurios yra išreikštos 
muzikine kalba. 

galvą peikti Smetaną už jo per
dėm liaudiškais motyvais para
šytas operas, kurios dėl savo 
slaviško tipingo charakterio at
nešė kompozitoriui nemirtingu
mą. Jei mes gėrimės Griegu, tai 
dėl to skandinaviškos nuotai
kos ir gimtosios žemės liaudiš
ko pobūdžio. 

Harmonizacija 
Kuriuo keliu liaudies daina į-

eina į augštesnes muzikines for
mas? Pirminė jos forma, įve
danti liaudies dainą į platesnę, 
gyvenimišką areną yra tinkama 
liaudies dainos harmonizacija. 
Liaudies dainos harmonizacija 
yra savotiška kūryba, kuri iš 

Vyt. Kasiulis LIETUVAITĖ 
• 

uose 
ANT. BERNOTAS, Waterbury, Cona 

Viktor Hugo gimimo (1802-

kopija. Kopija stengtasi at-

\ šitokiu būdu pagerbė tos "supu-

tautoje glūdinčio turto išveda; s p ausdint i tokiomis spalvomis, 
į dienos šviesą meno kūrinį, ap-. k a i p i r originalas, c. Prancūzija 
vilktą sudėtingesniu rūbu. Kada! i & l e i d o 3 0 f r a n k ų mėlynę pašto 
liaudies daina įeis, kaip sudėti- ženklą, kurio viduryje matome! 
nis elementas, į mūsų kempei - u d a V i n c i atvaizdą, dešinėje ™ l o s v a k a ^ * * f t W i " " " ^ 
torių komplikuotesnius veika- p u s ė j e _ j o g į m t o jo miesto Flo-' 
lus, kaip simfonijas, simfonines rencijos vaizdą su Palazzo Vec-

chio bokštu, kairėje pusėje —'• 
Amboise pilį ir koplyčią Prancū-

siuitas, operas, ši kuklutė, dū 
minėje pirkioje gimusi liaudies 

Pedagoginė dainos paskirtis 

Jei folklorininkas mokslinin
kas surinko ir užrašė mūsų liau
dies kūrybinį palikimą tam, kad 
kas nors iš to kurtų mokslo vei
kalus, liaudies daina dar turi ir 
kitą paskirtį. Daina yra gyvy
bė. Perkelta į neįprastas miesto 
sąlygas, išrauta iš savo tėviš
kės kamieno, liaudies daina lie
ka kaip praeities liudininkė, 
kaip auklėtoja ir palaikytoja tų 
jausmų, kuriuos ji savyje sle
pia. Įvairūs liaudies ansambliai, 
chorai, meno kolektyvai atlieka 
liaudies dainos palaikymo ir 
populiarizavimo veiksmą. Tai 
savotiškas gyvas archyvas, kur 
liaudies daina skamba, kvėpuo
ja, gyvena ir kitus žadina gy
venti. 

Liaudies melodijas kompozitorių 
kūryboje 

šalia šių dviejų paskirčių — 
folklorinės ir pedagoginės — 
liaudies daina turi kitą, svar
biausiąjį uždavinį. Liaudies dai
na sudaro pagrindą augštajai 
muzikinei kūrybai, sudaro pa
matus, kuriais nemirtingasis 
muzikos menas remiasi. Jei mes 
klausomės klasinės muzikos kū
rinių, nusakome vienus kaip g ™ * * irj a p a ? * * * , . J

P e t r a apysaka "Apsiaustas 
ankstybuosius italų klasikus, Klaverą, kurs kiek galėdamas 
kitus kaip vokiečių klasikus. Jei padėjo perkamiems ir parduo-
žavimės- romantinės muzikos cimląm* negrams vergams 
veikalais, sakome apie slavišką- XVII šmtmety Kartagenoj. 

Šiais metais sukanka kelios 4. šiemet sukanka 150 metų 
garsių asmenų sukaktys, kurias nuo garsiojo prancūzų rašytojo 
filatelistinis pasaulis stropiai 
pamini. 

1. Šiemet sukanka 500 metų 
nuo garsiojo italų dailininko ir 
mokslininko Leonardo da Vinci 
gimimo (1452-1519). Jam pa
gerbti jau kelios valstybės išlei
do pašto ženklus: a.' Italija iš
leido 25 lirų oranžinį pašto žen
klą su L. da Vinci autoportretu, 
b. V. Vokietija išleido 5 pfeni-
gių pašto ženklą su jo vieno ži
nomiausių paveikslų "Mona Li-

2mogus jau nuo seno stengė
si išrasti tokią priemonę, kuria 
jis galėtų skristi kaip paukš
tis. Prieš pusšimtį metų broliai 
Wright įvykdė sėkmingą pirmą
jį skridimą sunkesne negu oras 
mašina. Nuskristi nuotoliai da
bar atrodo, juokingai maži, o 
taip pat ir patys lėktuvai nela
bai verti pasitikėjimo. Nors pa
žanga vyko stebėtinai greitai — 
nuotoliai kas kartą didėjo, lėk
tuvai tobulėjo — išradėjai Vis 
liko nepatenkinti lėktuvo aprėž
tais judesiais. Galop, Igor Si
korski 1939 metais suplanavo ir 
pastatė pirmąjį J. A. V. heli
kopterį, įgyvendindamas prieš 
500 metų škicuose paliktą Leo
nardo da Vinci idėją. 

• 

Helicopter kilęs iš graikiškų 
žodžių helix' (spiralė) ir pteron 
(sparnas), šis naujoviškas pa
daras, nors gana kerėpliškai iš-
rodąs, pasižymi judesių univer
salumu: gali kilti statmenai į 
viršų ar leistis žemyn, skristi į 
priekį, atgal, į bet kurį šoną 
arba kyboti vietoje, kol pasi
baigs kuras. 

Svarbiausios helikopterio da-,; 
lys yra du, trys ar keturi "pei
liai" sujungti rotoriaus "galvo
je". Rotorius, lyginant su lėk
tuvu, atstoja sparnus ir prope
lerį. 'Palenkus rotorių į priekį, 
helikopteris skrenda į priekį; 

vis dainiau vartojami kaip 
transporto priemonė sunkiai 
prieinamose vietose, miškų ge
sinimo operacijose ar sužeistų
jų gabenimui iš pirmųjų fronto 

, linijų. Skaičiuojama, kad tokiu 
kitais atžvilgiais. Užtat ir yra b ū d u j a u i š g e l b ė t a a p i e 1 2 ) 0oo 
planuojami įvairiausi modeliai, | 8 U Ž e i s t u j ų . Neapseinama be ne
siekiant pašalinti esamus trū-

P. BUTKYS, State College, Miss. 

greičio, nuotolio, pastovumo ir 

kūmus. 
Greitis 

likopterių įvairiose mokslinėse 
ekspedicijose, dujų ir elektros 

paprastai įvairuoja linijų priežiūroje, pašto prista-
tarp 70-120 mylių per vai. Tai- tyme artimuose nuotoliuose 

(Los Angeks, Chicago) bei ke
leivių pervežime trumpose dis
tancijose. Šie kerėplos naudoja
mi rūdų jieškojimui, kur sunku 
tokias vietoves pasiekti kitokiu 
būdu. Paskutiniu metu pradėta 
vartoti helikopterius žvejyboje 
bei banginių gaudymo išvyko
se. Pakilęs nuo laivo "malūn
sparnis" išžvalgo apylinkę ir, 
pastebėjęs žuvų ar banginiu bū
rius, radijo siųstuvu praneša 
laivui. Žemės ūkio darbuose he
likopteriais tręšiama žemė, 
purkščiami vaismedžiai, etc. 

pa nuo vieno iki dvylikos kėlei 
vių. Projektuojami ir didesni 
helikopteriai, kurie neštų iki ke-
turiasdešimts keleivių (tuo bū
du galėtų konkuruoti su auto
busais). Šiuo metu bent 22 nau
jo tipo helikopteriai yra pro
dukcijoje ir virš 40 eksperimen
tinėje stadijoje. Didesnės įmo
nės, oesiverčiančios šia nauja, 
bet pelninga transporto šaka, 
yra sekančios: Sikorski, Pia-
secki, Bell, Hiller, McDonnell. 

Ypatingas helikopterių pas
lankumas randa plataus pritai
kymo šių dienų gyvenime.' Jie 

— 

TORTAI ĮVAIRIOMS PROGOMS 
VESTUVĖMS — GIMTADIENIAMS — ETC. 

l'agal jūsų pageidavimą 
I'UIKOS KRKMO PRODUKTU 

Pilnas patarnavimas 
Namams, restoranams, grosernoms, delikatesų 

krautuvėms ir klubams si>eclalus mokestis 

SWEDISH HOME BAKERY 
3251 N. Clark Street LA. 5-8246 

Atdara 5:30 ryto iki 8:00 vakaro. Telefonu priimami užsakymai 

1885). Jo kūrinių yra išversta lenkiant atgal — skrenda atgal 
lietuvių kalbom romanai "Varg- , i r panašiai. Nors valdymo bū-
dieniai", "Paryžiaus Dievo Mo- d a s y r a S a n a lengvas, vartojant 
tinos Katedra" ir kt. Viktorui 
Hugo pagerbti Prancūzija dar 
nėra išleidusi pašto ženklo, bet į 
jau išleido šios valstybės: a. 
Vengrija — tamsiai lelijinį 2 ft. 
oro pašto ženklą su V. Hugo at
vaizdu, gražios išvaizdos, b. 
Sov. Sąjunga — 40 kap. dvispal
vį, labai gražų ženklą su V. Hu
go atvaizdu. Įrašai ženkle: "150 
let so dnia roždenia, 1802-1952, 
Viktor Giugo, vetykij franeuzs-
kij p i sa te j^ j^ i f fa , kad Rusija 

dainelė išeis į tiftrojo muzikinio z i j 0 j C t k u r L d a V i n c i m i r ė 
kūrybinio kelio vagą, kaip ori-1 b u v o palaidotas, d. Vengrija 
ginali inspiratorė ir mūsų kul 
tūrinių vertybių puoselėtoja 
Kiekvienas, kas įneša savo dar 
bo dalelę šioje kultūrinio gyve 
nimo srityje, ruošia dirvą pla 
čiai lietuviškai muzikinei kūry
bai. 

ji be Engelso, Karolio 
Markso ir Prancūzų Revoliuci
jos nėra savo pašto ženkluose 
pagerbusi nė vieno Vakarų kul
tūros atstovo... 

5. Pagerbti viduramžių čekų 
1.60 ft. mėlynai* pilką oro pašto j humanistą ir kovotoją Joną Hu-
ženklą su L. da Vinci atvaizdu. I S(l Čekoslovakijos paštas išleido 

i r 

vairavimo lazdą, kiek nepato
gu, kad pilotas visą laiką nega
li atitraukti rankų nuo valdy
mo instrumentų. 

Helikopteriai yra skirstomi į 
kelias klases pagal rotoriaus 
padėtį. Smulkiau nesigilinant, 
galima tvirtinti, kad kiekvienas 
t ipas turi vienokių ar kitokių 
trūkumų degalų sunaudojimo, 

mui Ispanijoj pastas dabar iš
leido 2 pez. oro pašto ženklą su 
šventojo atvaizdu. 

8. IZRAELIS išleido 2 oro 
pašto ženklus su Haifos miesto 
vaizdais, 100 prutta ženkle ma
tome Viduržemio jūros įlanką 
prie Haifos, uostą, patį Haifos 
miestą ir jį aplinkui supančias 
kalvas žiūrint į jį iš pietų pusės 
nuo Karmelio kalno. 120 prutta 
ženkle matome tą patį Haifos 

.-. si 

Filmas apie negrų 
globoją 

Žinicmis iš Bogoios viena 
lipant) filmų bendrove, ruošia-

pagaminti filmą apie negrų 

NOVELĖS KONKURSAS 

e. Lenkija — 30.15 grošų mėly
ną ženklą su L. da Vinci atvaiz
du, f. Rumun\ja — 55 bani tam
siai violetinį ženklą su L. da 
Vinci atvaizdu iš šono. 

2. Šiemet sukanka 100 metų 
nuo pagarsėjusio rusų rašytojo 
Nikolaj Gogolio mirties (1809-. 
1852). Jo raštų yra išversta ir 
lietuvių kalbon: apysaka iš Uk
rainos kazokų gyvenimo "Taras 
Bulba", komedija "Revizorius", 

Jam pa
gerbti jau išleido pašto ženk
lus: a. Sov. Sąjunga — 40, 60 
kap. ir 1 rublį, kur matome ra
šytojo atvaizdą ir vaizdus iš ru
sų gyvenimo, kaip jie buvo ra
šytojo kūriniuose aprašyti. Įra
šas ženkluose: "100 let so dnia 
smerti, velyk i j rusakij pisatel". 
b. Rumunija — 2 pašto ženklus, 
55 bani ženkle matome rašytojo 

3 ženklus. 1.50 ir 5 kronų ženk-»vaizdą su pakrante žiūrint iš 
luose matome senovine Jono Hu-, š&urės pusės. Tolumoje plokš-
so graviūrą-atvaizdą su įrašu čias Karmelio kalnas, kuris mi-
aplinkui: "MISTR JAN HĮUS". nimas šventųjų gyvenimo apra-
3 kronų ženkle matome Huso šymuose. 
garbei pastatytą koplyčią, va-1 9. USA. š. m. rugpjūčio mėn. 
dinamą "Betlemska Kaple". 11 d\ išleido 3 centų tamsiai 

6. Šiemet sueina 110 metų nuo žalią ženklą su prezidentų Wash-
lenkų rašytojos Marijos Konop- ingtono, Jeffersono, Lincolno ir 
niekas gimimo. Jos rastų y ra ,T . Roosevelto paminklu, kuris 
išversta ir lietuvių kalbon. J a i ' yra iškaltas kalno Rushmore uo-
pagerbti Lenkijos paštas išleido loję, Black Hills kalnuose, P. 
2 ženklus: 30 grošų ir 1.15 zlo* bakotoje. Apie šį paminklą ne-
tų vertės su rašytojos atvaizdu, seniai "Drauge" yra gražiai ap-

7. ISPANIJA. Neseniai Bar- rašęs dr. J. frrunskis. 
celonoje įvykusio XXXV Pašau- fcftMESI0 nuosavybių savinin-
linio Euchalistinio Kongrese \^ūmH\ SirmbinUite mums dėl vi-
f>roga IspanijoiHOaštas išleido 2 zų 'Tuckp intiig" darbų. Apžiū-

90 centtvų ženkle ma- rekif sav > dūmtraukius šiandien. 
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1. Dienraštis "Draugas" ir jo Bendradarbių klubas skel
bia noveles konkursą. Data, konkursui skiriamiems rankraš- ' atvaizdą, atverstą knygą ir zo-
čiams įteikti, yra 1952 m. gruodžio 10 d. Konkurso rezultatai vada jojanti kazoką. kaip j i sap-

lo paskelbiami apie 1953 m. vasario 16 d. 
2. Už tris geriausias novelos skiriamos šios premijos: už 

pirmąją — 100 dol.; už antrąją —80 dol.; ir už trečią—40 dol. 
3. Novelės temą ir pobūdį pasirenka rašytojas. Konkurso 

skelbėjai reiškia pageidavimą, kad novele kokiu nors atžvilgiu 
liestų lietuvių tautos buitį 19 šimtmety. 

4. Pageidaujama, kad novele būtų ne didesnė, kaip kelių 
ir keliolikos puslapių, parašytų mašinėle. 

5. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai prašomi pa
sirašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarytame voke pažymėti 
savo pavardę ir adresą, voko viršuje pažymint slapyvardį. 

6. Siųsdami savo kūrinius komisijai, rašytojai tuo pačiu 
sutinka, kad jie premiją laimėję ar nelaimėję, gali būti išspaus
dinti „Drauge". 

7. Rašytojų Draugija, "Draugas" ir mūsų dienraščio Bend
radarbių klubas teisėjais premijuotinoms novelėms nustatyti pa
rinko K. Barauską, dr. P. Celiešių, J. Kaupą, A. Valentiną ir 
O. Zailskienę. , 

8. Kūrinius siųst šiuo adresu: Novelės Konkurso Komisijai, 
"Draugą*", 2334 So. Oajsley Ave., Chicago 8, Illinois. 

t 

rašytas apysakoje "Taras Bul
ba". 1.75 lei ženkle — N. Gogo
lio atvaizdą, c. Lenkija — 25 gr. 
ženklą su N. Gogolio atvaizdu. 

3. 125 metai nuo pasaulinio 
garso vokiečių kompozitoriaus 
Ludwig xmn Bcethovm miilies 
(mir. 1827 m.). Jam pagerbti 
jau išleido pašto ženklus sekan
čios valstybės: a. V. Berlynas — 
30 pf. mėlyną ženklą su Bėetho-
veno pomirtine kauke. b. R. Vo
kietija — 12 ir 24 pf. ženklus 
su jo atvaizdu, c. Čekoslovakija 
•— 3 pašto ženklus. 1.50 ir 5 kro
nų ženkluose matome Beethove-
ną su dideliais plasnojančiais 
plaukais, kuo norėta išreikšti jo 
didelė muzikinė galia. Apačioje 
— lauro šaka. 3 kronų ženkle 
matome Prahos konservatoriją. 

ženklus 
tome šventosios Marijos Mikae-
los atvaizdą. 1 pezetos oro paš
to ženkle matome dail. Tiepolc 
paveikslą "La Eucaristia", kur 
angelas laiko iškėlęs monstran
ciją. 

Šiemet sukanka 400 metų nuo 
Šv. Pranciškaus Ksavero mtr 
ties (1506-1552). Sis šventasis 
buvo baskų kilmės Ispanijoje, 11 
metų praleido kaipo misionie
rius Indijoje ir gretimuose kraš
tuos*!, mirė ir buvo palaidota? 
dabartinėje portugalų kolonijoje 
Goa mieste, Indijoje. Jo atmini-

4 iš 7 reikalauja pataisymo. Del 
patai'ymo skambinkite: ONtario 
2 38°9 W. R. Carter. 

PrYi MS ALTKJŲ 
>KRT 3* A i' S T TiME B M.DUS 
Patarnaujama eerai ir pigiar 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJ AUS PRISTATOMI 
Baidus, ašldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

Kilimus, radio, televizijos setus, v ikiičiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir gj iai y Pagal Jūsų Užsakymą 

>v 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INO. 
Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadlouio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:10 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:3(1 vai. popiet. 
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TELEVIZM J* BEI KADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

TVi v i r i n i * 7 7007 

(guallfled englneers' servlce) 
, 3r20 ?. HaUted Street ntnttbe 6 *8fO 

Ne>a ko sielotis dei lietuviškos kultūros. 
Ji nenyksta. Vietoj to rašyk laišką Liet. 
knygos klubui Chicagojc ir užsisakyk jos 
knygų. Tada jausiesi prisidėjęs prie lie
tuviškos kultūros kūrimo ir nesėdėsi toks 
rūškanas ir nelaimingas namie. 

LIET. KN. KLUBAS 
2384 So. Oakley AveM Chicago 8, 111. 

• * PRADEK TAUPYTI PAS. 

MIDLAND SAV1NGS 
\NII !MN HSS«MT|«N 

4038 Archer Avenue Chicago 82, | | | 
Telefonas: LAtayette 3-6719 

KIIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
\ l <itJNT SAl l>lik\s. Sekretoriau 

A . 1 
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SeStadienfs, rugsSjo 20, 1952 

MINTIES IR MENO ŠVENTOVE 
Chicagos Vieloje Bibrolekoje 2,269,131 knygų. — 
Dviejų milionu rūmai, kurių išlaikymas metams kainuo
ja keturis niilionus. — Lietuviai ir didysis knygynas. 

JUOZAS PRUNSKIS 

— Knygo3, tai paveldėjimas, Kaip būtų svarbu, kad vi-
kurj didis geniju3 palieka žmo- suose miestuose rastųsi inicia-
n.jai; tai paveldėjimas, kurs torių, kurie viešiesiems knygy-
perduodamas iš l&rtoj kar ta i nams pasiūlytų lietuviškų leidi-
kaip dovana tiems, kurie dar nių. Ir mūsų knyga būtų išsau-
ncgime. .., -— šie Addisono žo- gota, ir skai tytojams patarnau-
džiai išrašyti turt inga mozaika ta, o platintojams — dar viena 
išpuoštoje Chicagos Viešojo rinka, 
knygyno kupoloje, rūmucse, 
kurių pas ta tymas kainavo du U*tuva i t t meno skyriuje 
milionu dolerių. Meno skyriuje a t radau lietu-

Kombinuotas įenesanso bei vaite Augustą Gudaite. J i jau 
naujasis graikų-romėnų stilius, septynetą metų dirba šioje bib-
spindintis marmuras su gau- liolekoje. Džiaugiasi, kad j šį 
šiais ornamentais tuos rungus skyrių ateina ir lietuviai meni-
daro patrauklius, o 74 pėdas ninkai ir architektai , kaip dail. 
gilyn į žemę suvaryti ramsčiai A. Varnas, inž. J. Mulokas. Čia 
— laidoja jų pastovumą. 

Kitado3 šioje vietoje buvo 
kar iškianu rezervuoti laukai, 
kUi* Djarborno tvirtoves vyrai 
mankštinosi, o dabar — jau 
daugiau kaip 50 metų čia stovi 
šis dvasinJs tvirtovės pastatas , 
Michigano gatvės ir VVashing-

yra 12,500 knygų vien meno 
Klausimais, skolinamos pa
l i k s i u kolekcijos, garsiniai fil

mai, y ra daugiau, kaip 50,000 
stiklų ne judomiems paveiks-' 
ams. 
S.' vadove pa visą biblioteką 

Biblioteka buvo maloni pa-
tonu ouivaro sankryžoje. Čia j siūlyti vadovę Eloise Jordan, 

Chicaj; •:-; bibliotekos rūmai 

dabar js.kūrusi keturis milio-
nus dolerių (dauguma mokesčių 
keliu surenkamų) per metus 
kainuojanti viena didesniųjų 
pasaulio bibliotekų. 

Jos pradžią sudarė tie 12,000 
tomų knygųL kurias britai po 
Chicagos gaisro 1871 m. suau
kojo Londone ir padovanojo 
mūsų miestui. Dabar šiame 
knygyne jau yra 2,269,131 kny
ga. Pastaraisiais metai buvo 
nupirkta 190,000 veikalų. 

Linksmasis bendrininkas 
Chicagos žmonės supranta 

kaip teisingas U. Barrow posa
kis, mozaikoje įamžintas biblio
tekos rūmuose: 
• — Tas, kurs myli knygą, nie

kada nepri trūks ištikimo drau
go, visuotino patarėjo, linksmo 
bendrininko ir sėkmingo guodė

jo. — 
Nenuostabu taigi, kad pra

eitais metais chieagiečiai net 
8,447,293 atvejais pasinaudojo 
savo bibliotekos patarnavimais, 
o per paskutinius trejus metus 
įsiregistravo 695,268 bibliote
kos klientai, šios bibliotekos 
lankytojai. Lyfe jie visi būtų 
išskaitę tą Plutąrcho žodį, grai
kų kalba įrašytą rytiniame 
bibliotekos sparne : 

— Patarimai , kurių net ka
raliams nedrįso duoti jų drau
gai, yra randami surašyt i kny
gose. — 

Lietuviškas skyrius 
Kai nuėjau aplankyti tą min

ties ir meno šventovę, visų pir
ma rūpėjo lietuviškas skyrius. 
Knygas net 50-jy svetimų kal
bų, jų tarpe ir lietuvių, globoja 
jau prieš daugolį metų iš Lat
vijos atvykusi p-le Celia Udell. 
J i pasakojo, kad seniau lietu
viškus leidinius užsisakydavo 
tiesiai iš Kauno, dabar pasinau
doja knygynui daromais pasiū
lymais ir lietuvių skyriuje y ra 
apie 3,000 knygų, jų tarpe Ku
dirkos, Maironio, Žemaitės, Vy
dūno, Putino, Maceinos raštai , 
net ir naujausi leidiniai, kaip 
St. Ylos "Žmonės ir žvėrys", 
Liet. Poezijos Antologija, Šv. 
Pranciškaus gyvenimas, knyga 
apie Fatimą. Geriausios litua
nistikos bibliotekos JAV-se y ra 
šv. Kazimiero seserų vienuoly
ne Chicagoje ir T.T. Marijonų 
vienuolynuose Clarendon Hills, 
111., bei Marianapoly. Praei ta is 
metais Chicagos Viešosios Bib
liotekos lietuvių skyriumi buvo 
centre ir padaliniuose pasinau
dota 12,528 kar tus . 

— Cia a tvykę tremtiniai — 
tai intelektualai, elitas, — kal
bėjo p-lė Udell ( tur t inga me
tais ir pa ty r imu) , — jie gau
siai naudojasi prancūzų, vokie
čių, rusų l i te ra tūra . .. 

kuri aprodė visus skyrius. Pa
kilome į ketvirtąjį augštą. Cia 
j i organizuotas naujas suaugu
sių kvietimo skyrius, kuriame 
be kitų dalykų — duodami pa
tarimai apie mokyklas, pasi
rinktiną profesiją, informacijos 
/e teranams, at i t inkamos kny
gos ir žurnalai. Specialus kam
barys mokytojams su jiems 
skir ta l i teratūra ir periodika. 

Perėja didžiulę katalogų salę, 
patekome į skaityklą, kur visi 
svarbesnieji laikraščiai ir žur
nalai. Cia pa t ir verslo knygy
nas. Palydovė pasakojo, kad 
daugelis ateina pasinaudoti te
lefonų abonentų knygomis, nes 
jos čia yra iš visų Amerikos 
miestų. Kad ir verslo žmonės 
nepaskęstų medžiaginiuose da
lykuose, čia išrašytas Emerso-
no šūkis : 

— Pasaulis y ra 
mintimis ir idėjomis, ne 
vilne ir geležimi. — 

"Atvirosios lentynos 

dieniais iki 5 v. 30 min. v. 

Išminčių žodžiai 
Mokslo ir informacijos sume

timais Siame Knygyne yra viso
kių ( knyį,ų ir laikraščių. Pa-
ticma knygynu besinaudojan
tiems paliekama pareiga pasi
rinkti kas geriausio, nes, kaip 
čia esančioj laikraščių skaityk
loj Fieldingn vienas šūkis per
spėja : 

— Mus gali sugadinti (blo
gos) knygos, kaip ir (blogi) 
draugai. 

Kurlink mus skai tymas turi 
vesti, biblioteka nurodo pagrin
diniame kambaryje, mozaiko
mis išrašytuose išminčių žo
džiuose : . 

— Gera knyga y ra brangus 
vadovaujančių asmenybių gy
vybinis kraujas, užbalzamuotas 
ir saugomas, kad patarnautų 
gyvenimui anapus gyvenimo 
(Milton). 

— Tikrasis visokio žinojimo 
panaudojimas y ra : tą protą, 
kurį mums Dievas davė, skirti 
naudai ir gerovei žmogaus. 

(Bacon) 
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REGISTRUOKITĖS DABAR RUDENS SEMESTRUI! 

PASINAUDOKITE AUGSTESNIO MOKSLO PROGOMIS 
PILNAI UŽTVIRTINTOJE LIBERAL ARTS KOLEGIJOJ 

SAINT JOSEPH'S COLLEGE 
CiALUMET CENTkR EXTENSI0N 

P R I E n i S H O P NOLL HIGH SCHOOL, HAMMOND 
Psychclogy of Courtship and Fundamentais of Theatre 

M r.iaga Produclion 
Introduction to Knowledge Intrcduction to Education 
Principles of Economics » ». 0„„{M^„„ »#„„„„ «* 
Educati-.nal Teit i and Measure- " Business Management 

ments Philosophy of Education 
Parliamentary Procedure Fundamentais of Speech 
Voaal Workshop Intrcdactory Spanish 
Beginning Shorthand Rhetoric and Composition 
Educational P.^ychology Industrial JHyglene for Nurses 
RAŠYKITE, TELEFONUOKITE ARBA MATYKITE — 

REV. JAMES I. BIRKLEY, C.PP.S., DIRECTOR 
1519 Hoffman S t , Hammond Tel.: VVhiting 3222 
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lapių filmus ir jie čia, mažai į taisyta autobusu vežiojama 
vietos teužimdami, ilgai laiko- biblioteka, kuri kiekvieną sa
mi. Net ir iš lietuvių laikraščių j vaitės dieną sustoja kitoj mies-
yra sudaryta pora filmų, duo- to dalyje. Pvz. Bridgeporte t a s 
dant informacijų vert imus ang
lų kalba. Žinios siekia net 1898 

knygų autobusas sustoja penk
tadieniais ties 34 PI. ir Halsted 

metus, tačiau jų parinkimas ir j gatve nuo 11 v. ryto iki 5 vai. 

DĖMESIO KLEBONAMS IR 
DVASIOS VADAMSI 

Chicagos Diecezijoje, kaip ir ki
tur bus vedamas ypatingas vajus 
rožančiaus kalbėjime per -spalio 
mėnesį. Tuo tikslu, Jo Eminencija, 
Kardinolas Stritch, DD., Chicagos 
arkivyskupas, prašė kad dienraštis 
DRAUGAS išleistų brošūrėlę. 

•Kun. Dr. Vytautas Bagdanavi-
vertimai daryti prieš porą de-1 vak. Galima knygas užsisakyti &USf M I C , p a r u o š ė tą brošūrėlę ir 
šimtų metų, depresijos laiku, I paštu, apmokant persiuntimo šiomis dienomis yra spausdina-
kaip vienas iš viešųjų darbų i r išlaidas (adresas Chicago Pub- ™> Pa&al

 T^ a r
1
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.. _ .. . . . . „ . kalavimus. Už kelių dienų galėsite 
lrc Library, Michigan & VVa- p i r k t i t i e k k i e k r e i k š i u brošūrų, 
shington ave . ) ; skubias infor- kad suįdominus parapijomis su 
macijas "referense : : skyrius šiuo reikšmingu vaiumi. Brošūros 

__ . . . J , _ parsiduos po 15 centų. 
Knygynas turi apie pusę mi- teikia ir telefonu (CEntral 6- Malonėkite siųsti užsakymus 

liono an t stiklo paruoštų pa- 5821); knygynas a tda ras kas- šiuo adresu: 
veikslų lempų pagalba rodyti dien, išskyrus šventadienius, j 
okrane (slides), nemokamai n u o 9 v. ry to iki 7 v. v., šeš ta-! 
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Šeštadienio Vakarą Rugsėjo 20-tą Dieną 
SEASON CHAMPIONSHIP 

STOCK CAR RAČE 
JEIGU LIS (VYKS ŠEŠTADIENI, RŪGS. 27 D. 

• 40 a p i b e g i m ų T i t l e R a č e — Double F e a t u r e 
• Metines Moterų Lenktynės 
• M e t i n e s N e p r o f e s i o n a l ų V y r ų L e n k t y n e s 
• P e n k i K i t i Spec i a lu s Į v y k i a i 

SOLDIER FIELD 
B e n d r a s į ė j i m a s $1.25 ( su t a k s a i s ) V a i k a m s 25c 

P i r m o s l e n k t y n ė s 8 :30 va i . v a k a r e 

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 va i . v a k a r e 

CHICAGO AUTO RACING ASS'N HA rison 7-8677 

; ^ 

4> 
parinkimas labai nekrit iškas. 

Viskas — nemokamai 

Trečiame augšte — informa
cija, knygų išdavimas ir priė
mimas bei "atvirosios lenty
nos", kur skai tytojas atėjęs 
gali knygas pavartyt i , pasižiū
rėti ir išsirinkti ne katalogus, 
o knygos lapus sklaidydamas. 

Bene gyviausias — pirmasai 
augštas . Cia dažnai būna paro
dos. Jų beveik kiekvienas sky
rius turi . Be minėto meno sky
riaus čia įdomi patentų ir laik
raščių salė. Cia galima sužinoti 
apie naujuosius patentus, kny
gų "copyright"; čia net kelios 
mašinos, vadinamos "recor-
dak", kur įdėjus mikrofilmuo

se nufotografuotus laikraščius, 
an t mažo ekrano atsišviečia iš
tisas laikraščio puslapis, natū
ralaus dydžio, aiškus skaityti . 
Didieji dienraščiai atsiunčia 
taip nufotografuotų savo pus-

skolina ne tik tą medžiagą, bet 
ir judamųjų paveikslų filmus, 
šiaip paveikslus. 

Muzikos skyriuje gausybe 
gaidų, muzikines l i teratūros, 
plokštelių, kurias čia pa t gali
ma ir išklausyti (užsidėjus au-

I sines, girdint tik vienam, be 
pagr įs tas t r u k d y m ų ki t iems). 

Specialus skyrius jaunimui, 
moksleiviams — jiems pritai
kyta l i tera tūra ir jaukus skai
tyklos kambarys su jų periodi
niais leidiniais. 

i » » 

T h e 
RIMUTE 

Važinėjanti biblioteka 
Biblioteka taip rūpestingai 

stengiasi ap tarnaut i chieagie-
čius, kad turi įsteigusi daugiau 
kaip 60 padalinių. Yra netgi 

t Į, 

Nemokamas Polio apdraudimo 
priedas dabar pridedamas prie visų 
New Juvenile Policies 
Gyvybes — Mokslo — Pajamų 
Ant "Policies" iki $2,000 

Tiktai Pilgrim, mūsų žiniomis, 
neima extra už tai. Gražus "Piggy 
Bank" nemokamai vaikui. Rašyki
te dėl informacijų. 

Viena Mylia j Pietus 
nuo Antioch, 111. , 

Dining Room 
and 

Cock.ail Lounge 
MOŠŲ SPECIALYBE 
Sunday Dinners 

2UVIS ir JOROS 
MAISTAS 

Mes aptarnaujame pobū
vius, vestuves ir bankfe-
tus. 
Aprūpiname 125 iki 150 
asmenų. 
Atdara 7 dienas j savaitę 

12 v. v. iki 12 v. r. 

Tel. Antioch 733 

D R A U G A S 
£331 S o . O a k l e y A v e . 

CM1CAGO 8, Iii. 

MARGEL KRAWCZYK 

VIRTUVES PAGAL UŽSAKYMĄ 
• Formlca viriai 
• .\/.uoli m-s splntoH 
• iMnMikliirs iv .iliiiniii.is s ienom 

koki?*. 
Mes statomo ir perstatomo 

VIRTUVES • VONIAS • VERAN
DAS • ROS1US • PASTOGES • TA
VERNŲ IR RESTORANŲ [RENGI
MUS — būsite p'.lnai patenkinti. 

Nemokami apskaičiavimai 
\VEbster 0-509(1 arba 

ARinil.-mv (1-0715 

IŠKARPA 

PILGRIM NATIONAL LIFE 
2<>!) \V. Jaekf-on Blvd. 
Chicago 6, 111. 
Pavarde 
A d r o H U B 

Tiktai suaugusių tciravlmasis 
priimamas 

— ^ — — — — — — — — . 

Tegeria kas nori bet 
kok[ skyst1 m H — o 
aš toHlgaivinsiu t i k 
lietuvišku perimu — 

W Į H I T E BEAR 
alumi, net* jo skonis 
ir verte visus kitus... 

nuvertė. 

Didesnius kiekius a-
laus gausite, Jei kreip
sitės J 

W H I T E BEAR 
BREWING CO., 

Inc. 

THORNTON. Illinois 
Pl ione: 

THORNTON 6530 

^V/^EUROPEAN STYLt Or^jf 

PilsnerBeer 
M M 

PAKEITIMAI Į 
GAZO ŠILDYMĄ 

$225.00 
Lengvi Ksimokejimai 

31 Metų patyrimas 

KROSNIŲ KATILAI 
Išvalomi ir Pataisomi 

'TIRE POTS & GRATES" 
JDEDAMI GAZU SlLDYMAS 

Nemokami, Apskaičiavimai 

CHAD UKKD 
LAKPBOAFfi <x>NTUA<rroit 

Juoda žęmfl — Humus, plovos ap-
žlūrfjlnm.s, planavimo konstrukcija, 
visokių rflllų sodinimas, vazdo pla
navimus. Pilnai apdrausta. Nemoka
mi apskaičiavimai, šaukit.- mus slun-
dieO VVc.storn Springs 6b«9. ' 

4217 Johnson. W. S. 

si4.ii i: 111 TRAVEL m m: \i 
•̂ 451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArd* 7-S278 ir 79 

K E L I O N E S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpinamo Mietus, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione suristus 
dalykus. TTUIMi: l . l l i l \\\ SKVItlt.. Pildome afidevttus. Keliones 
plunuokite iš anksto kitiems metams. Anksčiau uMsakyklte Mietus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai gausite vietas. lMr.\-
dami biletus p.i- ntus nemokėsite branjfiau ir išv^mgsite Laiko sutruk-
<lymo, nes nereikės lankytis nei f geležinkelio stoti ar aerodromą, nes 
visu tai atliksite vienoje vietoje — PAS M i s . 

< ^ ^ ^ 0 3 f e > . ^$^^^&&<~: -<?Š^ 

ABERDEEN HEATING C0. 
6891 So. Ashland Ave. 

PR G-3300 
Jei neatsilieps šaukite: BE 8-3637 

DltMUSIO SAVININKAI! 
Gaukite mūsų kalnas pirma ant vi
sų pertaisyrnyl I'aleplų ir rūsių bu-
taf; garažai — verandos ir miegam. 

Nemokami apskaičiavimai visur. 

ATlantic 5-1248 

NEPRALEISKITE PROGOS! 
Patarnavimas nemokamai 

"DRAUGAS" — geriaus'as lietuvių 
dienraštis, metams tik 9 dol., pasm 
$4.50. 

"K. K. LAIVAS" —• labai jdomuH 
rellglnčs Ir tautinės minties savalt-
raitll, metams tik 2 dol. 

"THK R1ARIAN" — mfineslnis 
puošnus anglų kai bojo fšeinųs žurna
las, metams 2 dol. 

diuos Ir kitus katalikiškus laLkraš-
dlUS Kalite užsl«ttkytl, pratęsti prenu-
meratiį. kiekvieną, sekmadionj "Mū-
šos" spaudos kiosko prlo Šv. Kry
žiaus bažnyčios Town of Lake lietu
vių kolonijoje. Slų laikraščių atsto
vas Išduos Jums pakvitavimus. 

Didelis Išpardavimas 
Gavome didelį kiekį naujų rudeninių 
rūbų ir baltinių, ir parduodame suma
žintomis kainomis. 
Taipgi turime visokį pasirinkimą reikalingų 

dalyku: vyrams, moterims ir vaikams. 
KVIEČIAME ATSILANKYTI — BOSITE 
PATENKINTI MŪSŲ KAINOMIS IR 

PATARNAVIMO 
L i e t u v i ų k r a u t u v e 

JOSEPHS DRY GOODS STORE 
3218 South Halsted Street Chicago 8, Illinois 

# • % 

•eni! *'Į^^^i<~ 

K. GASIŪNAS 
MOTERŲ RŪBU SIUVĖJAS 

I'rune.su buvusių ir būsimų klijenčių žiniai, kuri iki susirasiu dirbtu
vei iMitalpuK, priimu namuose mot. kostiumų ir paltį; užsakymus. 
16 (vairiu kailiu ti->>ui,<i> II pultai duodami lAiiiokOJtinui. Jte toli pra
lenkiu savo kokylM* jjalavuosius ir įil^lau kainuoja. 

4430 So, Hermitage Avenue 
Chicago 9, Illinois YArds 7-8729 

ca3flOTi«3ym^m,mttfi«gygBa^^ 

Jau iščjc A.ugustaitytes-Vaičiū-
nienes naujausias eilėraščių rinki
nys — 

„Žvaigždėtos Naktys" 
Šiuose eilėraščiuose kiekvienas 

skaitytojas ras užfiksuotus savo 
sielos išgyvenimus, jautriausius 
savo sielos virpėjimus. Prieš skai
tytojo akis, gyvai atsistos mūsų 
tautos nedalia, mūsų tautos vil
tys į laisvę. Visu savo ryškumu 
bei rimtumu, skaitytojui pasirodys 
Cicero šventovės Marija, stovinti 
rfnt akmenio basa ir t.t. 

126 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus su pinigais siųsti: 

„ D R A U G Ą S" 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, 111. 

Mos taisome vluj Urmų siuvamas 
masinas. Klakvu nas darbas garan- , 
tuotas. Išnuomojamos maftlnoa. Mes, 
pertaisysimo } elektrinę jūsų koji
ne masiną. PraSyklte mušu nemo
kamai jums apskaičiuoti. Didžiausia* 
pasirinkimus vartotų Slnjcer mašinų. 

SINOKK SEWING 

^ : 4* 

MACHINE CO. 
42221/, Archer Ave. 

THOMAS' TAVERN 
Geriausias Pasilinksminimas ir Pasivaišinknas 

SUMUŠTINIAI — SANDVVICHES 
Atvykite kartu su draugais ir su šeima 

404 - lOth Street W a u k e g a n , I l l ino is 

DĖMESIO, 

Namų Savininkai! 

Dekoravimo 
Patarnavimo 

* IS VIDAUS 
AR IS LAUKO 

V. R. DAVIS 
PAINTING CONTRACTORS 

19533 Halsted Street 
Chicago Heights Tel. SK 4-9496 

PRANEŠIMAS 
l>KS. H E R S H & LEUENBERGER, CHIROPRACTORS 

1542 Halsted St. — Chicago Heights , III. 
• Ofiso tel. SKyllne 4-7907 Valandos nuo pirm. iki seštad. 

Rezidencijos tol. Skyline 5-8855 » 9 vai. ryto Iki 9 vai. vak. • 
J. E. LEUENBERGER 

Treč:ad. tiktai susitarus 
B. M. HERSH 

PEGGY'S SCHOOL OF DANCING 
ŠOKIU MOKYKLA 

D61 gracijos, malonumo, Ir savimi pasitikėjimo — mokykitfis šokti. 
Pamokos: TA P • BALLET • TOE • CHARACTER. Berniukams ir 
Mergaitėms nuo 3 mč amž. Registruokitės dabar rudens pamokoms. 
3510 — 186th St. —i Lanslng, 111. Tel. liansing 1038-J 

• 
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LINKSMIAU 
Dasiprotejo... 

Sovietų okupuotos Rytų Vo
kietijos mokykloje vienas mo
kytojas nori palaipsniui savo 
auklėtinius įvesti j pamoką apie 
Neroną, kurs padegė Romą, tai
gi pasakoja: 

— Šiandien noriu su jumis 
pakalbėti apie labai suktą žmo
gų. Gal net atspėsite ką turiu 
galvoje, jeigu arčiau jį apibū
dinsiu. Tai valdovas, tironas di
delės tautos, kuris savo žmones 
įklampino į nelaimę ir skurdą, 
su fanatiška neapykanta jis per-

Rytiečių humoras 

i r - v , « l r v i o ' DĖMESIO savininkai! Saukite mus 
f ĮSIIĮ U K y j e j š iąd ien džl šildymo ir kanalizacijos 

Jonukas ir Onutė nuvažiuoja ***** * iū» JĮJJJ" S į ^ J ? ^ a į e 

JL. ,». . . . > jusu gazinj katilą? Tuomet Jaukite F. 
p a s d ė d ę l V i š t ų Ukį . j md F> piu mb$ng and Heating Service 

— Ž i ū r ė k , J o n u k , k J t o s VlŠ-, Pertaisome ir naujus dirbame. 
Patyręs apie Tamerlano garsą tos turi ant kojų žiedus, — sa-

vienas kaimietis nutarė jį aplan 
kyti. Dovanų nunešė fygų. Ta 
merlanas jį priėmė, bet kalbėda 
mas vis ėmė iš krepšelio vieną 
po kitos fygas ir sviedė į kai
miečio veidą. Dvariškiai garsiai 
kvatojo, o kaimietis vis tarda
vo: 

—.Ačiū dievui, ačm Dievui. 
Nustebęs sultonas paklausė: 
— Kodėl Dievui dėkoji, kai aš 

tau fygą sviedžiu į veidą. 
— Didingasai sultane. Aš dė

koju Dievui, kad Jis man įkvė-

ne melonus. 

sekiojo visus krikščionis... 
m

 J .v i „i i pė minti atnešti fygas dovanų, Tuo momentu iš suolo pakilo. _ i_ l . . . . 
komunistų organizacijos jaunuo
lis ir sušuko: 

— Drauge profesoriau, jeigu 
jūs dar pasakysite dabar ir jo 
vardą, tai jūs greit atsidursite 
koncentracijos lagery... 

Teisme 

Po vedybų 
Baltramiejus vedė. Po vedybų 

užsikvietė savo bičiulį Laurą 
pietų. Supažindino su savo žmo-

- - KaltinamaslB, jūsų atsa
kymai tokie vis neaiškūs. Da
bar prašau \ mano klausimus 
atsakyti tik tiesiai: taip ar ne. 

Tą išgirdęs greit atsiliepia 
kaltinamojo advokatas: 

— Aš protestuoju prieš to
kį potvarkį. Ne į visus klausi-

na. Lauras pritaikęs momentą ir m u s galima tuo būdu atsakyti. 
žnibžda į ausį: 

- Žmogeli, ką tu padarei ves
damas ją? Juk ji sena, bjauri, 
jau dantų nebeturi. 

Jaunavedis atsiliepia: 
— Gali tą ramiai ir garsiai iš

pliurpti: manoji visiškai kurčia. 

Šių laikų jaunimas 
Tramvajuje keleiviai susigrū

dę, stumdo kits kitą. 

Pavyzdžiui, prašau, pone teisė
jau, atsakyti — taip ar ne — 
į šį klausimą: "Ar jau jūs, po
nas teisėjau, nustojote imti ky
šius?" 

"Sa vanoriai" 
Baigiantis Ispanijos pilieti

niam karui, rusai atsiuntė į Is
paniją "savanorių" brigadą, ku-

- Šių dienų jaunimas visiškai i ri turėjo padėti raudoniesiems 
be išauklėjimo, — murma kaž- Atvykus brigadai į Madridą, ko-
koks pilietis. 

Betgi tas jaunuolis kaip 
tik jums užleido savo vietą, — 
atsiliepia kažkas iš keleivių. 

misaras brigadą pasiuntė į rau
donųjų vyr. būstinę su tokio tu
rinio raštu: 

"Su šiuo persiunčiu Tamstų 
Kas iš to...Mano žmona ir žiniai 200 žiauriai kariškai mi-

toliau pasilieka stovėti... siteikusių savanorių, kurie pa
dės jūsų armijai kariauti. Vir-

Bokso runatynese v c s Prašay m a n grąžyti neati-
— Dėmesio, mūsų jaunasis dėliojant... 

boksininkas Jeronimas nori pra
nešta kad tai jo pačios pirmo- Šeimos l a imę bekur i an t 
šios rungtynes. Po aštraus šeimos ginėo žmo , 

Prasidėjo. Jeronimas gavo, na skuba pasiūlyti taikos pla- : 
smūgį po smūgio. Greit sukrito, ną: 
Kai teisėjas baigė skaičiuoti iki _ Praneli, kad daugiau taip 
10, Jeronimas pašnabždėjo ką ir neatsitiktų susitarkim taip: l 
teisėjas paskelbė: — Jeronimas j e i g u m e s a b u d u bUsime tos pa | 

ko mažoji Onytė. 
— Tai tos vištoe yra ištekėju

sios, — paaiškina Jonukas. 

Kliūtis 
Jis : Mano miela, mes negali-

me šiemet prie jūros važiuoti. 
Mes turime apie mūsų neužmo-
ketas sąskaitas pagalvoti. 

J i : Ar mes negalime tai prie 
jūros padaryti? 

i 

Ne sau... 
Vienturtė panelė Zosė vaka

re meldžiasi: 
— Nieko, Dieve sau neprašau. 

Padaryk tik, kad mano mama 
gautų žentą... 

Praktiškai 
J i : Ką tu parašei savo tėvui? 
J is : Kad jis.man prisiųstų 100 

dol. arba revolverį : 
J i : I r jei jis prisius revolverį ? 
J is : Tada parduosiu. 

KodtM nepraleisti likusia vasarą ir 
rudenj pas 

T H E SMUTNKY'S. 
SMUTNBY'S LAKUSI I )K 

VASAUVI10TRJE ir PARKU 
NKW AlTBURN, WISCONSIN 

Atdara rūgs. ir spal. men. ančių me
džioklei tr Žvejybai. 

šaukite: NA S.VU-9H9 
Ančių medžiokles sezonas prasideda 

spalio 4 d. 
I II mmmmmmm i i 11 i i • 

DSmeslo, diabetikai! Turimo pilną 
pasirinkimą išbandyto 

DIABET1S FOODS 
Diabetikams maisto 

ŽKMV KATiORT.IV 
DIETIJ MAISTAI 

VISUOMET Šviežios prekes 
Dėžutėse maistas • Miltai • Pyra
gaičiai • ..Toast" • „ISrcad Stlcks". 
ŠALDYTUVE VISUOMET TUR1(M1\ 

INSULINO 
Clinltest Tabletes — Adatos — 

šprleal, t.t. 
Sąžiningas receptų išpildymas mūsų 

specialybe. 

J £ R O Z A L 
PHARMACY 

2900 W. 95th Street 

BErkshire 7-3374 

Dėmesio, T. V. aparatų savininkai! 
B E R N I E S TELEV18FON 
SALES & SERVICE 

* 19Ba Aain'.ral Ir O. E*s 
13177 S. Western Avenue 

Ji "Pakalnėje" 
BLUK 18I,AND 8802 
Bernardt (Bll l ) Wltt 

E V E R G R E E N PA It K 8590 
Nemokamas skubus pristatymas 

Atdara kas vuk. Iki 

Pttrsiukito Jflsų senus 
itiiiiiiihiN į pulkų imuja 

• paltą su kailiniu pa-
musulu 

• švarkeli 
• šaliką 
• Apsiausta 

Už žemas rudenines 
kalnas 

euBtom,Furrler 
nuo 1910 

EDWARD A. JENSEN 
FUH SAL.ON 

5713 Belmont A ve. 
NAtlonal 2-1823 

.. — _ ... . 

MER-VAL SCHOOL OF DANCING 
ŠOKIŲ MOKYKLA 

8 savaičių kursai prasideda 
Rugpiūčio 23-čią dieną 

Skyriai pradedantiems, vidutiniai pramo
kusiems ir gerai išsilavinusiems moki
niams. 

Telefonai Majestic 634 arba 
MajesUc 3431Y-1 

112 VVASHINGTON STREET 
VVaukegan, Illinois 

DfiMESIO, atostnglnlnkai! Rezer
vuokite viotą dabar! Old Vlllage Re-
sort — houst>keopinK "cottagos"; 
gražus Towline ežeras; ga/.as, elekt
ra, Šaldytuvas; bėgantis vanduo; kai
nos nuo $25 iki $45 sav. Rašykite: 
Star Rt. 2. Rhinelander. Wts. šau
kite: 981-\Y-3, Marvln Hoss. savi
ninkas. 

Nebereikia mokčti nežmonišką kalną 

UŽ TELEVIZIJOS APARATŲ 
APTARNAVIME 

Prisirašykite prie 

OLSON T V CLINIC 
Žemoms kainoms aptarnavimo planas 

Priklausymo mokestis 

D6mcsiO turintieji gazo leidimus! 
Lelskito mums pakeisti prleft Salto 
oro atėjimą. Nerūdijančio plieno 
dūmtraukio Jtleslmal. Krosnys, kana
lizacija, skardos darbai, gazo pakei
timai. , East Maine 8hect Metai 
Works. VAnderbllt 4-2434. 

J. A. CONSTRUCTION CO. 
• Namai statomi 

pagal užsakymą 
• Industrijom 

Komerciniai 
Perstatymai 

• Mūriniai 
Cementiniai 
Medžio darbai 
Mūrininkystė 

• Pastogėse ir 
rūsiuose butai 
Nemokami apskaičiavimai 

Vykstam bet kur 

Tel. CRETE 7291 
SKyline 4-7873 

328 Exchange S t , (lrct», 111. 

I)6meslo Mergaites ir Moterys! 
Atdara 7 dienas Ir naktis 9 v.r. Iki 12 v.v. 

Pasitarimai apie svorj ir figūrą 
• Pilnai moksliškas kūno ma

sažas. 

SUPIiONfcKlTE! 
Trytmental nuo $2.00 Ir 

augSčlau. • 
Pusmetiniai sušukavimai 

$10.00 Ir augSčlau 
• John M. Postl's garinės ..cablnot" maudynCs. 
• Hollywood Rexlax-0-Therapy 
• Infra-raudona lempa 

P o asmeniška vadovybe panelfa THKLMA KOSTI ;K 
,,Air condltloncd" jūsų patogumui 

BONNIE RAYS HEALTH & BEAUTY SALON 
S837 N. BtOmĄmmf WKllin«ton 5-8886-7 

DĖMESIO SAVININKAI! Mes specialiazuojames visuose statybos bei cemen
to darbuose — žema kaina, taip pat naujus namus pastatome pagal užsakymą. 

JOHN P. HAN&ON and SONS 
General Building Contractors 

Gollege S t ree t Crys ta l Lake -1249 

$10,00 METAMS 
Priklausant prie šio ekonomiško 

aptarnavimo plano polnysite daug 
dalykų Aiose srityse: 

Šaukimai Visi aptarnavimo 
tiktai $1.95 
20% nuolaida ant visų dailų 
įdedama Antonna . 
Pilnai su Antonna) U $40.00 
Kaina $5.95 už darbą ant visų 
modelių, kurie 

JŪS GALITE TĘSTI TOLIAU 
MOKSLĄ 6Į RUDENĮ 
LINCOLN COLLEGE 

Lincoln, veikianti nuo 1865, yra 
'pilnai kredituota "liberal ar ts" 
kolegija, kuri siūlo asmenišką 
pagalbą ir patarimus. j į 
Priimame bet kurį asmenį, ku-1! 
ris nori tęsti akademišką moks- -
lą. 
Del kitų informacijų rašykite: 
Registrar 

LINCOLN COLLEGE 
Lincoln, Illinois, arba šaukite 

SUperior 7-2680, Apt. 700 

Chinchillas! Chinchillas! 
Aukštos rūšies veisles! 

Patinukai ir patelės 
Tikrai pelningas biznis nuo pal 

pirmojo meto. Auginkite- juos Jūsų 
namuose. Skambinkite arba rafiyklte 
susitarimui. Privatus asmuo. S. Olds, 
1107 Sbermer Road , Glenvlevv, 111. 
Tol. Gl«nvlo\v 4-1X41. 

D&MK8IO, NAMŲ SAVININKAI 
MES f DEDAM F 

Septlc Tanks. Ory Wells. Field Tile, 
(}rease Traps. Visokių rūšių kanali
zacijos (dėjimai. 

IIACON BROS. 
15 PADDOCK STKKKT 

Saukite Crystal Lake 749-K 
arba 1372-R-l 

Mes aptarnaulame visų, McHcnrj 
County 

AUTOMATIŠKAS APŠILDYMAS 
Įtaisomas už žemas kainas 

ARMSTRONG STEEL 
Gazą ar aliejų kūrenanti krosnis. 

Ši krosnis įtaisoma jūsų t o r t e 
namuose nuo $ 3 9 5 

C0NTR0LLED AIR HEATING 
1715 W. 6£rd St. GRovckill 6-9312 

•^s-

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

THYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Heimitage Avenuo 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South Caliiornia Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMDULANCE DIENA IR N A K T | 

iB Si 

KMMBSH 

ANIHONY B. PETKUS 
IAJDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 1410 S. 5 0 * A VE. 
CICERO. lUL. 

Sis Jekalto viKokUiH radijas, phono-
11 '**• grafus, telnvlttljąe Ifcflt. t., prikiau-

Hantictns nariui. 

s a k o , k a d t a i j o i r p a s k u t i n e s 
rungtynės. 

Jaunas poetas 
Vienas jaunas poetas papra

šė Bairono, kad tas pataisytų 
jo eilėraščius. Po keletos dienų 
atgavęs rankraštį iš džiaugsmo 
šaukia Baironui: 

— Ar tai jūs neradote reika
lo pataisyti, nei vieno kryželio' nedalinu. 
pridėti. — Tai nors leiskite \ jus ge-

Ką, ar norėtumei, kad iš rai įsižiūrėti, kad mano apeti-
jūsų rankraščio kapinyną padą- tas pranyktų. 
ryčiau? 

č i o s n u o m o n e s , t a i t a v o b u s 
teisybš. o jeigu mūsų nuomo
nės bus skirtingos, tada tegu 
būna mano teisybe. 

Pikta šeimininkė 
Nuskurdęs vyras priėjęs prie 

virtuvės durų prašo valgyti. 
— Keliauki toliau. Aš nieko 

. , , , h « . o 

Gm6u$twneen 
PRISSURE BURNER) 

THE GRIAUS'. ACHIEVfcMF.NT 
IN 011 BURNfR r-MSTORY! 

Telefonas 
Zinai, telefonas tai tikra 

palaima. 
— Kodėl? 

Dabar ir aš galiu žmonai 
savo nuomonę pasakyti. 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
T a VVAIbrook 5-9209 

____ 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžininga;* Ir garantuota* darbas. 
Aparatai nemokamai paimami tr 

prtMtatoml J namus. 
DARBO V A L A N D 0 8 : 6 v.v.—10 v.v. 
deitadlenlals: 8 v. ryto—1 o v. vak. 
M KiMKi s . 4119 So. Franclsoo. 

Telef. YA l - ! 0 9 » 

DEPENOABLE 
ICONOMICAL 

PERfORMANCS 

Namams ir Industrijai 
PARDAVIMAS - APTARNAVIMAS 

Tiesiai ii dirbtuves 
COMBUSTIONEER DIV. 

of STEEL PRODUCTS 
' ENGINEERING CO. 

1532 S. MICHIGAN 
WAbash 2-0060 

Vakarais šaukite: FRanklin 2-7100 

DRMKSIO. savininkai! Užsakykite 
sau cemontą dabar. Gatavai sumal-

paįmaini J dirbtuvę Sytas išliejimui! Mes pristatome kas
dien Ir sekmadieniais. C. R. Concrete 
Co. Centrinis gatavai sumatftytos ce
mentas. Šaukite Crcwn Polnt 1502 
jflsij reikmenims cemento srityje. At
vežamo su troku. 

1)51 didosnių Informacijų išplldykl-
te feių iftkarpij arba Saukite! 

OLSON T V CLINIC 
2810 N. Muimheim. GI iulsU>no 5-8700 

Melrose Pa rk , Illinois 
Pavardo 

GatvS . . . 

Miestas 

Telefonas 

Televizijos 

Modelis 
iSdirbystC 

G. LeRoy Lehr 
Nauja, moderni "air-condi-

tioned" laidotuvių koplyčia. Pil
nas laidotuvių aptarnavimas. 

Modernios patalpos 

LI-IIIK FUNERAL «()MK 

6040 So. Pulaski Rd. 

POrtsmouth 7-7676 

SO. WESTERN AVE. 
CinCAGO, ILL. 

GRovehUl 6-0142 

HEmlook 4-2644 
TOwnnall 8-2109 • i 

1 « . . — *-, *j 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0H 
— savininko — 

Si. Casiinir Monumcnt 
lany 

3914 West l i l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklam* 
*»Iang PaftlrinklmaH lOėste 

Telef. CEdarciest 3-6335 

S T A T Y B A I I R N A M Ų 
P A T A I S Y M A M S 
P R I S T A T p M E 
VISOKIŲ Rf'Sl V 
MEDŽIAGĄ 

CARR MCX)DY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTWINAS> Prez. 
S039 8o. HALSTED ST 

Tel. V l d o r y 3-1272 
APKAINAVIM4 IR PREKIŲ PRI 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAAT1N6 ATIDARYTA kasdien nu< 
8 vai. tyto Iki 6 vai. vakaro Ir 
&<&tudi£nlal8 Iki 'i vai. vakaro 

a s s a tnir" ^ a 

TAUPYKUE SAUGIAI IR PELNINGAI l ! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti tavo taupomus pinigus į Chtcago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena iš 

smarkiausiai augančių taupymo ištaigų visoj Chicagoj. Pat mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agcncy of the United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji i i anksto neprižada, bet 
visada iimoka aukštą dividendą. * 

MCSŲ TURTAS SIEKIA ARTI ES MILIJONŲ DOLERIU ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 Western Ave. Chicago 

JOII1N PAKEL, President 
Phone GRovehiU 6-7575 

J J 
L I Ū D E S I O V A L A N D O J 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

6845 So. Western Ave. Air Condltioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieto 

Tlema, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau iusų namų. 

SEKANTĮJĮ YRA NARIAI CHI€AGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AmbulatiKų patarnavi
mas y r a telkiamas 
dieną Ir n a k t į . Rei 
kale Jaukite 
mus. Jtt 

Mem turtme koplyčias 
Hoselando dalyse 1 r 
v i s o s e Ghtaago* Ir 
tuojau^ palai -
naujam. 

STEPONAS C. UCHAVVICZ 
2314 West 23rd PLACE Trf. Vlrgini* 7-6673 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUUman 5-1270 

P. GURSKIS 
659 We*t 18th STREET Tel. SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VARCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008 

r " p 0 V . L A S J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephon« YArds 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. L I T U A N I C A A V E . Tel . Y A r d a 7 - 3 4 0 1 

— , » . 

LIETUVIŠKA Valandos: Pirmadieniai* nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po piety. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais ušdaryta visą dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po piotu. ' 

T " i ' • • — * * • MII U I II W 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. VAnb 7-118»—1189 

~ JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CAUFORNIA AVE. TeL I.AfayeMe 8-3812 

LEONARDAS A. E2ERSKIS 
Uilti \VKST 46th STREET Tel. VArds 7-0181 

» • • • • Į « ' • • • • » 

• i" n ! • > • 

Draugo prenumerata - visuomet pniki dovana. 
• m i 

• 

• 
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DESPOTŲ 
PROF. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Dame 

Vieną gražią dieną užtikau pribaigė "be aneksijų" Sovie- užpaklyje stovinčios J. A 
liko baisios 

V. at-
išdavystės aktą Bibliotekos skaityklos lentyno- t a i - I r dar: 

se kelis tomus naujos "Didžio- "Pirmą kartą savo ilgų am- )akt čudoviščno£0 predatelstva) 
šios Sovietų Enciklopedijos" iVt'&V istorijoje Chiva ir Buchara eekodovakų tautos atžvilgiu, 
ėmiau vartyti jos puslapius. | susivienijo į vientisas nepriklau- leisdami Hitleriui pagrobti Če-

— . . . somas tautines valstybes, ku- ko^lovakiją. O kaip pavadinti 
d 2 1 V?1? STUTI S U " ' r i o s gavo savo tautinį sovietinį 1945 metų išdavystę? . 
& ^L^!^x!L°.^^'valstybingumą (p. 402). Reikia Į "D. Britanija ir J. A. V. ska-

suprasti, kad Buchara, paga
liau, išsivadavo iš...Rusijos im
perijos globos! 

Užtat kitų valstybių politika 

žinių rinkinys, rašoma ir reda 
guojama rimtų ir bešališkų ži
novų. Nuo dienraščio ar žurnalo 
enciklopedija skiriasi tuo, kac! 
jos duomenys turi atlaikyti il
gesni laiką, nes ji tegali būti 
pakartota po kokių 20 metų: 
tiek metų trunka vienos laido*, 
paruošimas. Tuo atžvilgiu buvo 
nelaiminga pirmoji Sovietų En
ciklopedijos laida: keli tomai 
vis buvo perspausdinami, o se
nieji surenkami ir naikinami. 
Mat, pakanka "iš tautos didvy
rių patekti į užsienio liokajus" 
ir netekti gyvybės, ir jau Enci
klopedijos tonas nebetinka: juk 
negalima mulkinti liaudies ne
tiksliomis informacijomis. Jdo-
mu, kaip greit "pasens" dabar
tinė laida? 

Enciklopedija užsimota labai 
plačiai, iliustruota, ant gero po-
pierio. Beje, tornų metrikoje pa
žymėta, kqd popierių gamina 
Jul. Janonio fabrikas. Tik kaž 
kodėl 7 tome jau matome Pet
rašiūnų fabriką, o 8 tome — Pe-
trušanų. Matyti, Janonį "de
maskavo" (Jis mirė 1917 me
tais), o mūsų Petrašiūnus "su-
rumunino". 

tino japonų militaristus, kurie 
1927 metais įsiveržė j Centrinę 
Kiniją ir okupavo Šanchajų. 

kad ir Mussoliniui 

1 

K. Varnelis LIETUVOS ŽMONRS 

Pasirodo, visada buvusi agresyvi Angli- j u ž R į m .. l e i d o b p i t a i i p 

f : „ ? ^ ^ d a l y . V a U d a n l a K r y T amerikiečiaL.Visi prisimename kare 1854 metais, siekusi ne tik 
susilpninti Rusiją, bet ir dali
mi ją suskaldyti (6 t. p. 264): 
mat, vienas to karo šūkių buvęs 

dviveidę Sovietų politiką 1939 
metais. Pažiūrėkime, ką rašo a-
pie tai istorijos falsifikatoriai: 

"Veidmainingas kapitalistinių 
diplomatų manevras...Dvigubas 
imperialistų žaidimas buvo at-^ 
spėtas Sovietų vyriausybės, ir 
Maskvos derybos suiro (6 t. p. 
275). Tada Sovietai derėjosi su 
anglais ir prancūzais, ir kartu 
su vokiečiais: jie pasirinko tą, 
kuris daugiau pasiūlė. Mes tu
rime tam t ikr ) vardą šios rū
šies etikai! 

Šventraščio paroda 
Washingtone 

Ryšium su 500 metų sukaktu
vėmis nuo pirmosios knygos — 
feventraščio-išleidimc Kongreso 
knygynas VVashingtone turės 
parodą. Joje bus išstatyta dau
gybė biblijos rankraščių, kurių 
knygynas turi arti 2,000. Paro
da tęsis iki spalio 30 d. Kon
greso knygynas turi ir vieninte
lį tobulai išlikusį Gutenbergo 
spausdinto Šventraščio egzem
pliorių. Paskolindamas jį pa
naudoti per televiziją, apdrau
dė $300,000. 

Įdomu, kad šiai sukakčiai patikras revoliucionierius Wagne- ansamblio dalį, kuris architek-i liokajais (Brazilija). Sovietų 
ris nuvainikuotas, todėl kad tūros pavidale ryškiai pabrėžia'sąjungos piliečiui visas politi- j žymėti JAV paštas išleidžia 
Lohengrine mėgino įgyvendinti vieningos Maskvos valstybės; nes laisves garantuoja "tobu- į SpCcįaių pašto ženklą, ^ventraš-

konstitucija. | gį0 p a r o d 0 j e seniausias ekspo-Stalino žemėje kaž kokį krikščioniškai- galios ir nepriklausomybės idė- liausią" 
riterišką "teisingumą" (taip ir ją (3 t. p. 161 ir 210). 
atspausta svetimženkliuose, ka-j Apie senuosius carus ir gene-
dangi tas žodis nebeteko pras- rolus rašoma su respektu: ka-1 vedybų draudimas tarp Sovietų 
mės Sovietuose!), o Parsifalyje rihė istorija dėstoma labai pa-| ir kitų valstybių piliečių (6 t. p. 
priėjo prie visiškos idėjinės de- našiai, kaip caro laikų karo ,44). Neaišku, ar ir su "laisvų" 

Tarp tų laisvių yra negirdėtas | n a t a s b u s I z a i j 0 knygos rank-
niekur pasaulyje ir istorijoje j r a š t i s i š k etvirtojo šimtmečio. 

Prcf. St. Kolupaila 

Lietuva Sovietų Enciklopedijoje 

Okupuota Lietuva dažnai mi
nima Enciklopedijos straips
niuose. Yra ir paveikslų: Tau
ragės aps. "Laisvės" kolchozo 
radiofikacija, Kauno Botanikos 
sodo palmių oranžerija, Vilniaus 
vaizdai (Karininko namas Ku-
tuzovo aikštėje: carų laikais tai 
buvusi Muravjovo aikštė, o rū
mai — vad. Napoleono), Pilies 
bokštas, sovietų (?) atstatytas a g e n t a m s : «užgniaužkit svy-
iš lietuvių paminėti V y t a u t a s , ^ a v i m u s negailestingai (bespoš-

Lenkijos išlaisvinimas. Bet ta
me pat puslapyje yra ir kitas 
faktas: šlykščiai išdavikiška 
Anglijos politika lenkų laisvės 
judėjime 1863 metais. Kur lo
gika? 

Kitas "taikingos" užsienio po
litikos faktas: 1919 metais ru
sai paruošė komunistų sukilimą 
Vengrijoje, kur jie ėjo išvien su 
socialdemokratais. Išsigimėlis 
Leninas siunčia instrukciją sa-

Despotų garbinimas 
Vienu atžvilgiu Sovietinė En

ciklopedija užims skirtingą vie
tą tarp kitų tautų enciklopedi
jų, tai begaliniu, lygi pamiši
mo, savo despotų garbinimu. 
Kiekviename tome randame po 
vieną ar kelis didelius Stalino 
portretus, ar kaip menininko 
pavyzdį, ar kokį įvykį paminint, 
ar kokią "nepriklausomą" res
publiką aprašant, ar kurį titu
lą pagerbiant... 

Atsimename, kad 1917 metų 
revoliucijoje Stalinas vaidino 
labai menką rolę, kad Leninas 
nekentė Stalino, kol buvo gy
vas, kad žiaurusis gruzinas iš
kilo vėliau, klastingai sunaiki
nęs visą Lenino "gvardiją". 
Naujojoje Enciklopedijoje tėra 

gradacijos (6 t. p. 500). 
Tie patys lipkajai, kurie taip 

saldžiai garbina vieną despotą, 
moka įžūliai smogti kitam des
potui, pirmojo gabiam moki
niui : 

"Jugoslavijos valdytojų vir
šūnėlė, vainikuota savo tautos 
išdavikų, Amerikos žvalgybos 
samdinių, užsienio šnipų Tito ir 
Rankovičiaus, teroro metodais 
įvedė šalyje fašistišką režimą 
(7 t. p. 195). Ar mums neatro
do, kad klastingas autorius, tuos 
žodžius rašydamas, galvojo apie 
pirmąjį despotą? 

Užtat garbinamas ukrainiečių 
tautos išdavikas B. Chmielnic-
kis, kuris tikrai už rusų pini
gus įvykdė "savo tautos praam-
žių svajonę susijungti su broliš
ka Rusija" (5 t. p. 341). 

Priešamerikinė propaganda 

Naujoji Enciklopedija skiria
si nuo pirmosios laidos griežtai 
antiamerikiniu tonu ir turiniu. 
Prie kiekvienos amerikiečio pa
vardės pridėtas epitetas: Sovie
tų priešas, žvalgybininkas, ka-

mokyklose. Būdinga smulkme-1 šalių piliečiais vedybos drau-
na: be senųjų rangų, titulų ir Į džiamos, ar tik su nelaimingais 
uniformų, grąžinami seni var-j kapitalistų vergais! 
dai kai kuriems miestams, va 
dintiems "dienos didvyrių" var
dais. Taip, Ordžonikidzegrad 
vėl vadinamas Biežica, Krasno-
armejsk, kurį laiką buvęs 
Trock, vėl vadinamas Gatčina: 
Vladikavkaz, ilgai vadintas Or-
džonikidze, dabar yra Dzaudži-
kau. 

Patriotizmui paskatinti tai
komos tokios žinios, kad dviratį 
išrado rusas Artamonov 1801 
metais (7 t. p. 343), o tekinto
jas Bykov 1950 metais išdirbo 
25 metines normas (6 t. p. 426). 
Suprantama savaime, kad gyve
nimas Sovietų sąjungoje yra 
sotus, turtingas, patogus ir tu
riningas. Miestų vaizdai — Va
karų Europa, nepalyginti su 
skurdžiais Amerikos laužais. 
Tiesa, kai kurie kolchozų bei įs
taigų rūmai labai primena bu
vusių dvarų ir vienuolynų pas
tatus... 

O kaip su kalėjimais? 

čadno!)". Būdinga, kad vyriau
sias Lenino agentas Vengrijoje 
— žiaurusis Belą Kuhn arba 

kuris "atstovavo stambių feodą 
•u interesams", Basanavičius, 
buržuaziniai - liberalinis visuo
menės veikėjas ir mokslininkas, 
dalyvavęs buržuazinę diktatūrą 
Lietuvoje stiprinant (!), Venc
lova, Sovietų kompozitorius ir 
pianistas Stasys Vainiūnas, 
Baltramaitis, bet nėra Baltru
šaičio. 

Nuostabiai naiviai aprašoma 
Lietuvos okupacija 1940 me
tais (8 tomo p. 270-280): Sovie
tų vyriausybės diplomatinių 
žingsnių rezultate iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos vyriausybių 
buvo pašalinti nedraugingi SS
SR ministrai. 1940 metų Birže
lio mėn. įvykdyti (!) demokra
tiniai rinkimai, nauji seimai pa
skelbė sovietų valdžią ir pasi
prašė priimami į Sovietų Sąjun-

Sovietų užsienio politika 

Kaip ir tenka laukti iš to
kios Enciklopedijos, Sovietų 
užsienio politika atvaizduota 
labai idiliškai: 

"SSSR užsienio politikai ab
soliučiai svetimi bet kurie eks-
pansionistiniai tikslai. SSSR ne
sistengia grobti svetimas terito
rijas, įsigyti kolonijas ar kurti 
priklausomas teritorijas" (8 to
mo p. 257). 

O dabar pažiūrėkime, ksip 
tas dėsnis taikomas, pvz. Bu-
charoje, kuri neteko nepriklau
somybės 1920 metais (6 tomo p. 
395): 

"Buchara buvo daug kartų 
puolama ir teriojama Persijos 
šachų ir kitų (?) užpuolikų. 
1868 metais Buchara faktiškai 
įėjo į Rusijos imperijos ribas. 
1920 metais, tautos sukilimo 
laimėjimo rezultate emiro val
džia buvo nuversta. Įkurta Bu-
charos Tautinė Sovietų Repu-
blika..." 

Toliau skaitome: sukilėliams i anglų tauta tik laukia Sovietų 
suteikė pagalbą Raudonosios! paramos susigrąžinti savo ne-

dvi galimybės: ar Leninas su pitalo agentas, karo kurstyto 
Stalinu, ar vienas Stalinas po 
Lenino mirties.* Kitų vadų lyg ir 
nebuvo. Žymiausias partijos i-
deologas, ilgametis partijos or
gano redaktorius Bucharinas iš 
viso Enciklopedijoje praleistas. 

Kohan — nėt nepaminėtas. J u o į Tik straipsnyje apie Brastos 
das nedėkingumas tarno atžvil
giu. 

Istorijos falsifikatori?i 

Dažnai Enciklopedija taiko 
tą pavadinimą, žinoma, kapita
listų pasauliui. Pažiūrėkime, 
pvz. plačiai parašytą Didžiosios 
Britanijos istoriją. Karalienė 
Viktorija, nors ji nebuvo žymi 
Anglijoje, paminėta 1 kartą, 
ministras Glądstone 4 kart, ne
moralus Henrikas VIII net 3 
kart, "karo kurstytojas" Chur-
chill 5 kart. Daug svarbesnis 
Anglijos istorijai buvo...Mark
sas, radęs prieglaudą sau ir sa
vo kaulams Anglijoje ir ją bai
siausiai šmeižęs: jis figūruoja 
tame straipsnyje 18 kartų, jo 
satelitas Engels dar 3 kart. Ma
ža to: Leninas vieną kartą bu
vęs Anglijoje, paminėtas 20 
kartų, o Stalinas, Anglijos nie
kad nematęs, buvo svarbiausias 
jos istorijoje asmuo, paminėtas 
nemažiau kaip 23 kart, pralen
kęs Leniną ir Marksą, aštuonis 
kart reikšmingesnis, kaip Hen
rikas VIII. (6 t. p., 253-281). 

Keletas istoriško "objektin-
gume" faktų: 

"Laboristų valdžia stengiasi 
apmulkinti angių tautą mela
gystėmis, stengdamasi ją įtrauk 
ti į naująjį karą, organizuojamą 
J. A. V. valdančių sluogsnių 
(6 t. p. 281). y 

"Išdavikiška prieštautinė an
glų vyriausybės politika, kurios 
pasekmėje Didžioji Britanija 
praradusi savo nepriklausomy
bę, susilaukia pasmerkimo tarp 
plačiųjų anglų tautos sluogsnių 
(ten pat, ir dar duoti demons- ręs 1827 metais 1 Jis nepapras 
tracijų vaizdai!). Atrodo, kad 

taikos derybas trumpai paminė
ti partijos ir tautos išdavikas 
Trockis ir Bucharinas, jo šali
ninkas. 

Per visus Enciklopedijos pus
lapius mirga Stalino vardas su 
įvairiais garbingais titulais ir 
epitetais. Vietomis atsargiai 
vartojamas "vožd" titulas, t. y. 
Fuerer, Duče, Chan...: Partijos 
ir Sovietų tautos vadas (3 t. p. 
220). 

Stalinas visur iškeliamas, 
kaip žymiausias pasaulio...mok
slininkas, kaip gabiausias isto
rijoje karo vadas, kaip išmin
tingiausias ir įspūdingiausias 
oratorius, kaip humaniškiausias 
žmonių draugas, meno ir moks
lo mecenatas, taikos apaštalas, 
tautų globė jas...Teko skaityti, 
kad okupuotos Lietuvos moks
lininkai pripažino nepaprastai 
didelius Stalino nuopelnus...lie
tuvių kalbos mokslui! Ir išgal
vok tu man ką nors panašaus! 

Enciklopedija stengiasi įti
kinti skaitytoją. Labai ilgame 
straipsnyje apie atomą (3 t. p. 
394-472) yra toks skyrius: To
limesnis atomo teorijos plėtoji
mas remiantis Lenino ir Stalino 
mokslu (p, 417). Panašiai yra 
ir straipsnyje apie biologiją. Už
tat straipsniuose apie politiką, 
istoriją, ypač apie karą, visur 
tik Stalin, Stalin, Stalin...Objek-
tingam skaitytojui atrodo, kad 
tai nesyeiko proto kliedėjimas, 
arba giliai paslėpta autorių klas 
tinga mintis — išpūsti vado 
garbinimą ligi absurdo. 

Ar jūs patikėtumėt, kas buvo 
žymiausias Sovietų kompozito
rius? Nagi — Beethovenas, mi-

jas, liaudies, engėjas...Amerikos 
miestai, kąjp Wąshington, at
vaizduoti, kaip griūvančių lūšnų 
kaimeliai, vjsur ubagai, netur
tas, nešvara.: 

Straipsnyje apie venerines li
gas, kurių, pasirodo, jau "nebė
ra Sovietų šalyje", duodama tik 
J. A. V. statistika, ir dar sako
ma, kad tikrovė dar baisesnė. 
Vokietijoje per paskutinį karą 
ligonių skaičius padidėjo 20 
kartų, o Rusi joje...sumažėjo 20 
kartų: 1940 metais keliose gu
bernijose nebuvo nei vieno nau
jo ligonio. Tuo norima sudaryti 
aliuziją, kad venerines ligas 
platino Vokietijoje* amerikie
čiai. (6 t. p. 421). 

Enciklopedija plačiai naudoja 
Amerikos spaudos citatas. Lais
voji spauda išpučia" įvairias ne
geroves ir duoda puikią medžia
gą šališkai interpretacijai. Ne
apsimoka čia tų pasigardžiavi
mų minėti. 

Kuo galima paaiškinti tokią 
nežabotą šmeižto kampaniją 
prieš vakarykštį sąjungininką 

Atrodo, tokioje humaniškoje 
ir taikingoje valstybėje, kur pi
liečiai gyvena vien meile savo 
dievinamam vadui, tėvui ir mo
kytojui, jokie kalėjimai nerei
kalingi. Jie buvo tik praeityje. 
Dar ukrainietis ševčenko vaiz
duoja "žiauriausios patvaldy s-
tės (skemoderžavija) priespau
dos ir kareivavimo (soldatčiny) 
naštos gyvenimą (6 t. p. 435). 

Yra straipsnis ir apie Butyr
kų kalėjimą Maskvoje (6 t. p, 
392), kur caro laikais "režimas 
buvo kraštutiniai griežtas ir 
žiaurus": per 1907-1913 metus 
už pasipriešinimą tam režimui 
buvo nubausta mirtimi net 11 
kalinių. Baisus buvo caro kalė
jimų režimas! Enciklopedija nu
tylėjo, kad 1919 metais kiek 
vieną naktį Butyrkuose buvo 
likviduojama po 200, kartais li
gi 600 piliečių, be teismo, be 
kaltės, be reikalo. Tą papildys 
kita Enciklopedijos laida, kada 
bus suvestos visos sąskaitos. 

Matyti, kad Sovietų sąjungo
je nėra nė koncentracijos sto
vyklų Sibire, poliarinėse tun 

Tarp kitų pilietinių laisvių 
yra ir tikėjimo laisvė. Sovietų 
gramofonas, atsiprašau, Enci
klopedija, sako, kad SSSR pilie
čių tikėjimo laisvei gaiantuoti 
bažnyčia yra atskirtu nuo val
stybės. Bet pats straipsnis pa
vadintas "Antireliginė propa
ganda" (2 t. p. 511), kur sako
ma, jog netrukus galutinai ir vi
siškai bus likviduotos religinės 
liekanos ir visi SSSR piliečiai 
bus padaryti sąmoningais ko
munizmo statytojais. Atrodo, 
kad tada bus įvykdyta tikra ti
kėjimo laisvė, kuriai dabar dar 
trukdo kunigija (utončennaja 
rafinirovannaja popovščina). 
Enciklopedija teisinasi, kad ka
ro metu paprastai atgyja religi
nis atsilikusių sluogsnių supra
timas: teisinasi tam, matyti, 
kad dabar vėl eina generalinis 
šturmas prieš tikėjimo laisvę, 
kuri paliks ateičiai, kaip tos 
"tobuliausios"- konstitucijos ci
nizmo įrodymas. 

Vartydamas Enciklopedijos 
lapus nežinai, kuo daugiau ste
bėtis: melu, tendencingumu, 
cinizmu, vadų garbinimu, trum-
paprote dialektika, etikos stoka, 
ar baisiu atsilikimu už geleži
nės uždangos, kuris veda į vi
duramžius. Atsigauni, kai 
straipsnyje apie Byroną randi 
dvi citatas, nukreiptas prieš 
niekšingus tironus... 

Pagerbė laikraštininką 
Veteranas laikraštininkas W. 

Graves, besidarbuojąs prie "St. 
Paul Journal", apdovanotas Sv. 
Gregoriaus ordinu. 

ŽIŪRĖKITE ! 
Kas Yra Mošų Pirkėjai! 1 
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Geriausi Žmones, kaip, 
eiliniai taip ir prote- j 
sionalai iš arti ir toli 
lanko 

METRIKIU 
|FARM FOOD CO. 

KRAUTUVĘ 
1804 West 47th Str. 

Arti Wood Str. 

VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ 
VALGIŲ BCSTINE 

Armijos daliniai. O dar toliau 
duotas karinių operacijų pla
nas...Ko nepajėgė caro valdžia, 

priklausomybę... 
"Didžiosios Britanijos bei 

Prancūzijos vyriausybes ir jų 

tai išgarbintas Enciklopedijoje. 
Kuo remiantis? Vieną kartą Le-
nin išsitarė, kad jam patinka 
Apassionata. Dėl to IX simfoni
jos finalą pasirinko vienam 
svarbiam įvykiui pažymėti. O/dra sudaro didingo Kremliaus 

ir gelbėtoją?, Aišku, tik tuo,|drose, taigoje. Straipsnis, apie 
kad Sovietų skriaudžiamos tau
tos tikisi išganymo iš amerikie
čių ir laukia jų. Propaganda 
stengiasi žmones atgrasinti nuo 
perdidelių simpatijų Amerikai. 
Jos žodžiais, Amerika užpuolė 
demokratinę Korėją, Amerika 
rėmė visus Sovietų priešus; net
gi lietuviams liepia kartoti, kad 
jų priešai buvo amerikiečiai 
nuo carizmo laikų. Straipsnyje 
apie vandalizmą duotas pavyz
dys: Amerikos kariuomenės el
gesys Korėjoje. 

Rusų nacionalizmas 

Jei seniau buvo smerkiamas 
bet koks šovinizmas ir tautišku
mas, dabar pasirodo pirmieji 
"pragiedruliai". Kartojami Sta
lino žodžiai, kad karą laimėjo 
Sovietų tauta, pirmoje vietoje 
rusų tauta. 

Carizmo laikus primena tokie 
išsireiškimai, kaip kad Krem
lius įkūnija tautinės nepriklau
somybės ir Maskvos politinės 
galios idėją, Archangelų Kate-

Verchojanską kiek atskleidžia 
paslaptį. Rytų Sibire, Janos u-
pės slėnyje, yra šalčiausia pa
saulio vieta: žiemą oro tempe
ratūra čia nukrinta ligi — 68° 
Celzijaus ar ligi — 90° Faren
heito. Tą žiaurią vietą caro val
džia buvo pasirinkusi politi
niams kaliniams naikinti: retas 
čia išlaikydavo žieiną (7 t. p. 
540). Palyginus su 1917 me
tais, kada buvo likviduota caro 
valdžia, Verchojansko gyvento
jų skaičius išaugo šešis kart. 
Galima suprasti, kiek čia nelai
mingų kalinių žuvo per tuos 35 
laimės ir džiaugsmo metus... 

Piliečių laisvės 

Visas pasaulis Enciklopedijo
je ryškiai padalytas į tautinės 
demokratijos šalis ir kapitalis
tinės vergijos kraštus. Prie 
"laisvųjų" priskirti Rusija, Len
kija, Čekoslovakija, Vengrija, 
Rumunija, Albanija*, Kinija, Ko
rėja ir Vietnam, visi kiti pa
vergti Amerikos kapitalo ir va
dinami satelitais (Anglija) ar 

Vaistas iš pamidorų 
Naujai išrasta vaistas korti-

sonas buvo daromas iš gyvulių 
tulžies. Tačiau tai labai bran
giai kainuoja. Dabar mokslinin
kai susekė, kad jį galima pada
ryti iš pomidorų (tomatų) stie
bų. 

MetrikaitC 

SŪRIŲ KARALAITE 
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P r i c š - A d v c n t i n i s 

Spaudos Balius 
SU KAUKĖMIS 

Dienraščio "Draugo" Naujų Mašinų 
' Fondui Paremti. 

M I D W E S T BALLROOM 
MIDWEST H0TEL 

(Hamlin Boulevard ir Madison Street) 

Lapkričio 29 d., 1952 m. - 8:30 vai. vak. 
Spaudos valsas... kaukės... meniški kostiumai... ver

tingi pryzai... graži Jurgio Akelio orkestro muzika... žy
mūs šeimininkai viešpataus... skanios vaišės... žymūs sve
čiai... tokia bus programa šiame prieš-adventiniame ba
liuje lapkr. 29 d., 1952 m., kai dienraščio Draugo admi
nistracija pradės sukelti fondą pirkimui naujų spaustu
vės mašinų, kad patobulinus spausdinimą laikraščio. 
Rezervuokite tą dieną Spaudos Baliui. 
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