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"Ugnies pardavėjas" žemes rankose 
(Sakiniai BALIO RUKŠOS poezijai) 

A. AUDRIUS 

AI ntskraidiiau. Sielą, pa
vargusį kūną 
Kankino pernykštis ruduo ir 
**pnai... B. Rukla 

Neteisu būtų manyti, kad vie
nintelis kelias poezijos išlikimo 
nustatymui yra josios patvaru
mas laike. Tikroji poezija palie
čia mus pirmajame mušu susi 

vylusio, pavargusio, kiek iro-: jimu tenka laikyti ii skaitytojo 
niško ir bohemiško, bet nuošir- atmintin krentančius paskirus 

BALYS RUKŠA 

daus žmogaus pasisakymas ir 
nedidelis bei nepergiliausias 

žodžius ar posakius. šlagerinis 
"jieškojau žemėje dangaus" pa 

jungimo momente, kuris kiek-jdo turėjimas bei pakankamas 
vieną kartą (skaitant net ir to' (daugiausia temos traktavimo 
paties autoriaus kūrybą) gali j - prasme) originalumas (ne indi-
vairuoti priklausomai nuo skai
tytojo temperamento, charakte
rio bei nusiteikimo. Jeigu nove
lę ar romaną pažinti dažnai pa
kanka vienkartinio skaitymo, 
tai poetinei kūrybai pilnai su
prasti jo yra per maža, nes nuo
taika yra gal pati būdingiausio-
ji poetinio esamumo savybė. 
Jokios, netgi kraštutiniausios 
poetinės srovės, įnešusios daug 
prozinės tematikos bei prozinio 
elemento, nėra savo nuotaika 
objektyvios, bet kiekvieno skai
tančio išgyvenamos individua
liai savitu nuspalvinimu ir pri
ėmimu. 

pasyvus nepasitenkinimas dėl sitaiko net keletu atveju ("Be-
savo trapumo žemėje ir aplin-j varde" ir "Mėlynieji vande-
kumoje. Pirmasis žvilgsnis į nys"). Sangvinikas: "Draugys-
"Ugnies Pardavėją" dažnam tėję", "Poetai ir ruduo" bei 
bus klaidinantis, nes savito vei-| "Vienatvėje". Nepavyko Rukšai 

ir antroje knygoje išvengti sa-

NAKTYJE 
Tu kinai — aš atėjęs nuplaučiau 
Nuo tavęs rudens purvo šlakus, 
Kaci švari tu sutiktumėt aušrą 
Ir per mirusio tėvo lauktis 
fteŠtutn rudenio karčiąją gėlą 
Į šaltinio bevardžio gelmes, 
Ir sugrįžtum atgal be šešėlio, 
Be kančios ir nelaimės dėmės. 

. 

Poezija, būdama lanksčiausia 
muzikinio garso ir jo elemen
tų nešimui žodinėje kūryboje, 
anaiptol, negali būti laisva nuo 
pagrindinės žodžio privilegijos 
— minties, išeinančios į prasmę 
ir sąvoką. Poetas, kaip ir kiek
vienas žodžio kūrėjas, pirmoje 
vietoje privalo būti (ir išlikti) 
rašytojas. Tuo pačiu ir poetinės 
idėjos reiškimas vaizdais gero
je poezijoje yra apribotinas, nes 
kaip plastiniam menui nepakan
ka peisažo, kaip muzikai nepa
kanka liaudies kūrybos harmo
nizavimo, taip poetinei kūrybai 
privalo nepakakti vaizdo apra
šinėjimo ir skambesio. Ir dide
lis formos tobulumas yra ne kū
rybingumo esmėje, bet prityri
mo ir įgudimo ženklas. Todėl 
forma pati savyje negali būti 
poezijos, ir aplamai meninės 
kūrybos, išlikimo tikrumu. 

vidualumas!) sudaro gilumos 
įspūdį. 

Rukšos poezija savo mintimi 
stovi ant paviršutiniškumo ir gi
lumo ribos. Poeto sugebėjimas, 
rodos, pilnuose kasdienybės 
reiškiniuose rasti naujų išreiš
kimo galimumų yra neabejoti-

chartniškų frazių (a la "ilgesio 
blakė"): "rudenio smuklė", 
"praeities laivai", "neviltim pa
kaustyti arkliai", "nerimo lai
dotuvės", "žvilgsnis nuorūka", 
"praeities vanduo" ir t. t. Lie
taus purkštimas (ne Rukša šio 
vaizdo pirmasis) pastebimas 
bent dviejuose gabaluose "Prie
kaište" ir "šermenyse". Arba: 

.. 

nai talentingas. Todėl Rukla Jj; kryželis netyčia Pakaltas 
bus suprantamas kiekvienam Į <66 P s U tai vis nedidelės smulk 
(ir vidutiniam) poezijos m y i ė . 'menos, jsirėžiančios savo gausu-

daugumos nui' kuriems nusikratyti butų tojui ir, manau, 
skaitančiųjų mėgstamas. reikėję tik laiko ir apdairumo. 

Dar kartą jirisimenant "Strė-

Jau beveik aišku tariant, kad 
Radausko "Strėlės Danguje" 
pasirodymas yra palikęs nema
žą žymių mūsų dabarties poe
zijai. Toji žymė, kaikuriais at
vejais iškyla tik labai netiesio
giai, dažniausiai, muzikinio ap-
dirbino bei muzikinės formos 
jieškojimu; lyg pastanga for-
miškai atsinaujinti. Kaikur šio
ji žymė skaitytina įtaka. Muzi
kinis elementas esmiškai jokiai 
poezijai nėra naudingas ar 
kenksmingas, tačiau poeto at
neštas minties kūrybon tampa 
sveikintinu, nes minimasis ele
mentas pilną prasmingumą pa-į 
siekia tik poetinėje sąvokoje, (šauksmas, Keleiviai, Ilgesys, 
(Pvz. H. Nagio "Saulės Laikro-. Ugnies šokis, Banga, Žvaigždės, 
džiuose" — "Vilgomos šilto Užburtam rate, Sesuo, Gundy-
šiušenimo šakos šnabždėdamos .mas ir keletas kitų), 
šneka"). Tačiau, prieš prade-1 "Ugnies Pardavėjas" yra pa-
dant kalbėti apie Balio Rukšos siekęs žymiai platesnių formos 
poeziją pastebėtina, kad jo ant-' laimėjimų. (Netaisyklingas kir-
rojo rinkinio vertė būtų žymiai lis ir čia palieka dažnas). Poe-
didesnė prieš "Strėlės Danguje" tas šiame rinkinyje jau stato 
pasirodymą. 

Rukšos debiutas 1950 metais 
daugelio buvo palankiai sutik- j nusikratyti kaikuriais banalu-
tas. "Žemės Rankose", nežiūrint Imais arba juos paslėpti; rūpes-
kaikurių šešėliavimų, turėjo sa- tingiau skverbiasi žodin, bet 
vo spalvą, veidą ir nuotaiką; jau dažnai kartoja save, kas y-
nors kai kurie knygos gabalai 
susiliejo į vienumą, bet kiti į-
strigo atmintin savo poetišku
mu ir nepozavimu. Iš tokių eilė
raščių minėtini "Šauksmas" ir 
"Keleiviai", kurių vienų jau 

ra nemaloniausiu konstatavimu 
šalia tam tikros įtakos šešėlia-
vimo Balio Rukšos antrajai poe
zijai. Savęs kartojimo iliustra
cijai prisiminkime anksčiau mi
nėtą "Šauksmą" ir palyginkime 

būtų pakakę Rukšos poetinio,jį su "Išsigynimu" (67 psl.). 
talento įrodymui. Anuomet pu-1 Tematikos neišorinis panašu-
sėtinai smarkokas bei aštrokas Imas yra gana aiškus net ir rit-
pasiginčijimas dėl didesnio ar miniu traktavimu. (Pastebė-
mažesnio debiutanto gilumo ga- tina, kad ritmas nėra 
lutinai galimas išrišti šiandieną toks pripuolamas dalykas, 

"Žemės Rankose" ir "Ugnies 
Pardavėjas". Koks gi kokybinis *C Danguje" reikia apgailestau 
skirtumas tarp šių dviejų Ruk-,ti, kad daugelis šiaip visai gerų 
šos poezijos knygų? žingsniai Rukšos eilėraščių atspindi "Strė 
tobulėjiman ar sustingimo po-! lės" autoriumi. (Gatvių myli-
žymiai, atsiradę laiko ėjime ir maste. Laukų atsakymas, Mer

gaitė ir medžio šešėlis (!), Ka
da nepadeda dangus, Pirklys 
Smith ir hula hula, šaknis, Aso-
nansų lietus, Priemesčio skam
besys, Ruduo virš galvos, Me
lagis ir kt.). Bet reikia pripa
žinti, kad Rukša vistik turi ir 
savo vagą, nelabai plačią, bet 
padedančią išsilaikyti savitu
me. Nežiūrint smarkokos įtakos 
pavieniuose eilėraščiuose, auto
rius savo kūrybinėje visumoje 
nesileidžia supainiojamas su ki
tais poetais. Iš dalies šiame rei
kale gelbsti charakteringas 
Rukšai smukliškų terminų pa
mėgimas ("tingiosios poezijos'* 
žymė), iš dalies saviškas eilė
raščio melodingumas ir neblo
gai pavykstantis miglotos nuo
taikos sukūrimas. (Šiais savu
mais pažymėtinas "Sugrįži
mas" su tikrai rukšiškai pavar
tota nepilno pasikartojimo figū
ra). Savitos melodijos turėji
mas pagrįstai verčia reikalauti 
iš autoriaus daugiau negu jis 
yra davęs iki šiol savo dviem 
poezijos knygom. 

Rukšos eilėraštis trumpas, 
bet nevisuomet kondensuotas. 
Jausmas iššaukiąs jame eilė
raščio gimimą nevisuomet yra 
be išprotavimo. (Pvz. vienas iš 
gerųjų "Akmuo po kaklu", ku
rio tik dvi antrosios strofos ei
lutės yra tiesioginio išgyvenimo 
ištartos), žinoma, eilėraštis 
niekuomet neateina visai ir at
baigtai. Ir tyriausioji lyrika yra 
jausmo ir proto sintezė. 'Palai
das jausmas yra banalus, nes ir 
pats jausmingumas yra pavir
šutinis dalykas. (Plg. "Valka
ta" 86 puslapyje). 

Artimiausiais poetui eilėraš
čiais atrodo būtų: "Sugrįži
mas", "Vergas", "Duonos ir vy
no šventė", "Piligrimas", "Nak
tyje", "Akmuo po kaklu" ir ga! 
dar vienas kitas. Blogais tenka 
vadinti: "Valkatą", "Mėlynuo
sius vandenis", "Ramybę" (!), 
"Šermenis", "Nerimo laidotu
ves" ir kt. 

aip ateiti, jei tūkstantis myUų, 
O naktis ui akių, už akių. 
Jei net tie, kurie ilgis ir myli, 
Ne visuomet ateina laiku. , 
Aš tarp tyrlaukio vėtrų išaugęs, 
Tarp vijoklių aštrių ir skaudžių, 
Tu žinai — aš tik tolimas draugas, 
A& ne gretimis tavo esu. 
Belsk kur nors į duris. Ten pastogę, 
Tenai guolį ir duoną rasi. 
Ir galbūt atsiskyrėlį žmogų, 
Kurio j ieško pavargę visi. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
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PO KAKLU 

iMtkas neturi prasmės. Juk kalnynų viršūnės 
Saulę suiikdamos junta, kad aro sparnai 
Prieš rytmetį buvo audros palaužti. 
Aš neskraidžiau. Sietą, pavargusį kūną 
Kankino pernykštis ruduo ir sapnai, 
Kaip kalnynų viršūnės, šalti. 

Laikas neturi prasmės. O kalnynuose ugnys. 
Pro ugnį negalima grįžt į namus, 
Tik išvysti kur guli akmuo. 

Akmuo po kaklu. Ir greičiau ligi dugno. 
Ir į dugną tvirtai atsimušt, 
Ir akimirksniui grįžti namo... 

(Iš neseniai pasirodžiusios poezijos 
knygos "UGNIES PARDAVĖJAS"). 

Balys Rtik&a 

sąlygose arba net kritikai vei
kiant? Poetinis išgyvenimas ir 
sprendimas palikęs ir toliau iš
silaisvinimo jieškojimu, kurį 
Rukša randa tik egzistencijos 
nutrūkime. (Plg. "Išsivadavi
mą su "Išsilaisvinimu" "Že
mės Rankose"). Tematika siau
rėja atvirkščiai proporcin
gai techniškam eilėraščio 
apvaldymui, kuriam jau kartais 
(to nebuvo pirmiau) aukojama 
sąvoka ar mintis. Pirmoje kny
goje prasikišo nemažas skubo
tumas, bet ir didesnis įvairumas 
bei mažesnis tematinis pasikar
tojimas. Medžiaga sunkiai išsi
laikė eilutėse ir vietomis tvino. 
Nebuvo pakankamai poetiškai 
apvaldyta (neišgyventa?). Ta
čiau, geresnių eilėraščių suma 
"Žemės Rankose" yra didesnė. 
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Teatras Paryžiuje 

Populiariausias dramos veika 
Kinas dr. P. K. Shin savo a t - ' l a s Paryžiuje šiuo metu yra 

sivertimo istoriją aprašė nese- austrų rašytojo Hochwaeldler 
niai iš spaudos išėjusiame vei- "Kaip danguje, taip ir ant že 
kale "From Confucius to 
Christ", kuriam įžangą parašė 
F. Sheen. Knygą išleido Sheed 
and Ward. 

Kiek žmonių aplanke 

>?i„»» 

šv. Rašto vertCjas J. E. ar-
klv. J. Skvireckas dabar užim
tas Šv. Rašto II laidos parengi
mu. Berods šiais metais šven
čia savo 50 metų sukaktį nuo 
pradėjimo dirbti prie šv. Raš
to vertimo į Lietuvių kalbą. Be 
to šiais metais Arkivyskupas 
jau pradėjo savo 80-tus jubilė-
jinius metus, rugsėjo 18 dieną 
atšventė savo 79 gimtadienį. 
Gimęs 1873 m. rugsėjo 18 d. 

Senojo Testamento II laidos 
paruošimo darbas jau toli pa
žengęs ir pirmasis tomas jau, 
rodos, atiduotas ppaudai Ro
moje, kur darbą prižiūri vys
kupas Padolskis ir prel. Tula-
ba. Skubiai baigiami paruošti 
tolesni tomai ir pats tekstas 
jau visai baigtas perrašyti. 
Dabar dirbama prie komentarų 
paruošimo ir iki Kalėdų tiki
masi visai baigti. Tuo būdu iš
eis Senasis Testamentas net 
dviejose laidose: viena laida su 
lietuvišku tekstu ir plačiais ko
mentarais ir antra laida, kurio
je bus visas Sen. ir Naujasis 
Testamentas lietuviškai viena
me tome su trumpais komenta
rais ir kurj pasiryžo išleisti 
prel. Mendelis. Taigi Arkivys
kupo jubilėjaus proga bus pa
daryta didelis darbas. Tiesa, 
pirmąjį Sen. Tęst. tomą su 
plačiais komentarais leidžia ir 
finansuoja kan. dr. J. B. Kon
čius, o kitiems tomams jis yra 
pasiryžęs surasti kitus leidėjus. 

M. Vaitkus rašo atsiminimus 
apie Maironį. 

Bern. Brazdžionis, Bostono 
Liet. Rašytojų Klubo pirminin
kas, persikSlS \ naują butą: 19 
Old Harbor St , So. Boston, 
Mass. šiuo metu jis rengia nau 
ją literatūrinę programą litera
tūros vakarams Chicagoje ir 
New Yorke, kur skaitys lyrinę 
poeziją iš rinkinio "Vidudienio 
sodai", satyras bei lyrines isto-

muziejų 
Mokslo ir Pramonės Muzie- waeldlerio 

jaus valdyba skelbia, kad per 
tris mėnesius — birželio, liepos 
ir rugpjūčio — tą ištaigą ap
lankė 789,985 žmonės. Iki šiol 
niekada per tuos mėnesius tas 
muziejus nebuvo sulaukęs tokio 
gausaus lankytojų skaičiaus. 

mes". Centrinė veikalo proble
ma — dangiškosios karalystės 
įkūnijimas šioje žemėje. Veik
smas vyksta Paragvajuj ir api rijog giesmes "Šimtmečių žing 
ma tenykštės jėzuitų valstybės sniai". 
bujojimą ir žlugimą įsikišus 
ispanų valdžiai. Šią žiemą Hoch 

veikalas pasirodys 

Maironio kūrybos pirmasis 
tomas, išleistas Romoje, jau 
pasiekė JAV-bes. Jame telpa 
visi "Pavasario Balsų" eilėraš-

sau (ypač formos atžvilgiu) di
desnius reikalavimus ir bando 

čią poziciją, kad šį rinkinį skai
tant ne kartą atrodė, jog Ruk
ša nedaug ką turėjo pasakyti, 
jog jo vidujinis išgyvenimas su
siaurėjo ir suplokštėjo. Nuola
tinis savęs kartojimas yra skau
dus šauksmas ne tik Rukšai, 
bet ir visiems apie save neapsi-
žiūrintiems. Tikrasis poetinis 
išgyvenimas nėra gausus ir be 
jo nėra įmanomas joks įvairu
mas, nes vienos temos (vieno! 
išgyvenimo) skaldymas varian
tais toli gražu nėra pakanka
mas jokiam talentui. Tuo labiau 

svarbieji veikalai — Monther-
lant "Santiago mistras", Sart
re "Velnias ir Dievulis", Ber-
nanos "Karmeličių Giesmė" ir 
kt. — sprendžia metafizinius 
klausimus. 

JAV-ėse. 
Paskutiniaisiais metais pran-. 

cūzų drama pergyvena vad. J * Vgįl* k u n m a i s ' f to" 
metafizinį" laikotarpį. Visi' m u s . s k i r t a i s s P a u d m t l t l k P° 

yo mirties, ir eilėraščiais bei 
satyromis, paimtomis iš perio
dikos. Leidinį redagavo Bern. 
Brazdžionis. Išleido Lietuvių 
Kolegija Romoje, finansuojama 
prel. P. Juro. Geras popierius, 
puiki spauda. Knyga iš visų 
buvusių laidų (septyniolikos) 
didžiausia. Rengiamas spaudai 
II tomas, kurin įeina poemos. 
Jame bus ir pirmą kartą lietu-

Studijuoja senelius 
Vienoje Baltimorės ligoninėje 

gydytojai praveda nuodugnias 
studijas grupės senelių, norėda- viškai spausdinama poema, ra
mi pagrindinai pažinti senėjimo 
vyksmą ir pratęsti žmogaus 
amžių, padarant žmogų darbin
gu ilgesnį laiką. v 

Nauji profesoriai 
Šiais mokslo metais J Notre 

jo turėtų nepakakti ir Baliui Dame universitetą priimti 
Rukšai. nauji profesoriai. 

syta lenkiškai, 
kalno". 

"Nuo Birutės 
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Užversdami paskutiniuosius 
"Ugnies Pardavėjo" puslapius, 
matome ir toliau juos esant že
mės rankose. Apie jų autoriaus 
talentą, kaip anksčiau minėta, 
nėra jokios prasmės kalbėti. 
"Žemės Rankose" atnešė vie
niems mažesnį, kitiems didesnį 
džiaugsmą, o atskirai apie 
"Ugnies Pardavėją" kalbant 
jau tenka nuliūsti, šioje knygo* 

0* W 

teigiant, jog Rukša jau tikrai kaip iš karto galėtų atrodyti, 
nėra joks metafizinės gilumos Į bet glaudžiai vidujai surištas su! je įgudimas (įsispecializavTfc 
poetas, kad jo kūryba yra nusi-|poetine medžiaga). Savęs karto- maš) pradėjo užimti vyraujan 
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A. GALDIKAS Pajūris prie Šventosios 

A. J. Ružancovas, Lietuvių 
Bibliografinės Tarnybos Vado
vas, atsiuntė sveikinimą Lietu
vių Žurnalistikos Institutui. Sa
vo laiške pulk. A. J. Ružanco
vas rašo: Teprisimena visada 
spaudoj rašantieji šv: Povilo 
Apaštalo patarimą laiške Titui: 
"Tavo žodis tebūna sveikas ne
peiktinas, kad priešininkas gy
dytųsi, neturėdamas nieko pik
ta pasakyti apie mus". Žurna
listikos Instituto reikalams A. 
Ružancovas atsiuntė pluoštą 
bibliografinio laikraščio "Kny
gų Lentynos". Savo laiške taip 
gi kelia mintį apie reikaią su
organizuoti periodinės spaudos 
parodą. 

Geologijos daktare Zoeke 
Marga, klaipėdietė, kuri dirbo 
Paryžiaus Gamtos Istorijos Mu 
zėjuje, yra sunkiai susirgusi, 
gydoma dr. Chanez. 

L. Žitkevičius buvo kiek su
sirgęs. Dabar jo sveikata gerė
ja ir vėl ruošiasi daugiau spau
doje dalyvauti. Rašytojas džiau 
giasi, kad vis daugiau atsiran
da kūrybingų žmonių, kurie at
siunčia rašinių jo redaguoja
mam "Spyglių ir Dyglių" sky
riui. 

Paryžiuje dabar studijuoja 
šie lietuviai: Jonas Baltrušaitis, 
Rič. Bačkis, Ugnė Karvelytė, 
Danutė Lanskaronskytė, A. 
Markevičius, Leonas Pabedins
kas, Albinas Švirnickas, Birute 
Venskuvieriė, Adolis Venskuc; 
menininkai: Gailius, Kasiulis ir 
MončVs. 

"Gyvoji Dvasia", kun. J. 
Vaitkevičiaus paruoštieji mąs
tymai, jau baigta spausdinti. 
Išėjo visi keturi tomai. Auto
rius stengėsi šv. Tomo Sumoje 
sukoncentruotas mintis, kiek ap
linkybės, leidžia, pertiekti mąs
tymų formoje lietuviams. 

Skulptorius Antanas Moncys, 
gyvenąs Paryžiuje, padaręs re
stauruojamai bažnyčiai Kris
taus Kryžiaus kelių stotis, ku
rios yra moderniško stiliaus ir 
pasižymi gilia religine nuotai
ka. 

Strasbourge, Laisvosios Eu
ropos Kolegijoje, šįmet studi
juos šie studentai: R. Garba-
čiauskaitė, S. Garbačiauskas, 
K. Jasutytė, P. Klimas, J. Ma
cevičiūtė, J. Norkaitis; Kviete-
laitis jau baigė. 

Dr. Aleksandravičienės sūnus 
Strasbourgo universitete studi
juoja techniką, o pati daktarė 
dirba seselių ligoninėje Mulhou 
se, Prancūzijoje. 

Birute Strankauskaitė Pary
žiuje lanko dramos mokyklą; ji 
paskutiniu metu susilaužusi 
ranką dirbdama kino studijoje. 

Jonas Ivaškevičius studi
juoja mediciną Nancy mieste, 
Prancūzijoje, ir kartu dirba li-
goginėje eksternu. 

Ponia Kintaityte tariasi su 
prof. Krėvė-Mickevičiumi dėl jo 
kaikurių knygų vertimo į pran
cūzų kalbą. 

Dail. V. Kasiulis gavo iš Laią 
vosios Europos dalinę stipendi
ją; jis dabar studijuoja ir ku
ria. 

A. Matuk&ityte iš Kanados 
atvyko į Paryžių pagilinti mu
zikos stu3ijų; ji yra pianistė. 

A. Mtorkevičius verčia į lietu
vių kalbą Camu^o veikalą 
"L'Etranger" (Svetimasis). 

Nukankintųjų laiškai 
Prancūzijc;** išleista knyga 

"Derniere Lettres de Martyrs", 
kurią suredagavo L. Riffland. 
Čia sudėta 45 laiškai mirčiai 
pasmerktų prancūzų dvasinin
kų, kurie atsisakė prancūzų re
voliucijos laikotarpy nusilenkti 
valstybės prievartai ir prisiek
ti civilinei dvasiškiu konstituci
jai. Kitados Paskalis yra pasa
kęs: "Aš tetikiu tik toms is
torijos tiesoms, kurias liudyda
mi žmonės gyvastis paauko
jo", šių kankinių liudymas yra 
dar vienas krikščionybės tiesos 
patvirtinimas. 

Negrai visose mokyklose 
VVllmingtono Del. diecezijoje 

į visas katalikų mokyklas pri
imami ir negrai moksleiviai. 

* 
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MŪSŲ KALBA 
TVARKO 

DR. P. SKARDŽIUS IR S. BARZDUKAS 

74. KREIPIMOSI LYČIŲ VARTOJIMAS 
t » Del P. Joniko "Neįrodytų priekaištų 

Savo rašiny "Dėl kreipimosi mo" keliii ir duodu daugiau mū-
lyčių vartojimo" (Draugo bir-jsų kalboj vartojamų pavyzdžių 
želio 21 d. Mūsų Kalbos skyrių-j su neivardžiuotinėmis kreipimo-
je) pasisakiau dėl dr. P. Joniko 
teigimo "Gimtojo žodžio baruo
se", kad kreipimosi forma Bran
gus Jonai nėra teiktina. Ten iš
kėliau du dalykus: 1. šitoks vi
suotinis apibendrinimas yra 

si lytimis. 
Visų pirma jų imu iš kitų pa

sakų rinkinių. A. Giedriaus Tė
vų pasakose (Memmingen 1951) 
randame: mielas karaliau 84, 
108, mano mielas sūnau 85, mie 

^ f F ^ i , . * : , T * £ L k ^ J ' j V ^ n a T ' l 4 5 T J . Svarsto"Aukso šalia įvardžiuotinių lyčių bran 
gūsis Jonai ar mieloji Onyte ly
giai plačiai vartojamos ir ne
įvardžiuotinės brangus Jonai ar 
miela Onyte, tad abejos lytys 
yra lietuviškos bei taisyklingos | 
ir todėl turėtų būti leidžiama 
abejomis kreiptis, skiriant tam 
tikrus atspalvius. 

Į tai atsiliepė P. Jonikas raši
niu "Neįrodyti priekaištai'* 
(Draugo liepos 19 d. kultūrinia
me priede). Ten jjs tarp kitų 
iškelia šiuos dalykus: 1. teigia, 
kad aš pasisakau prieš jo teikia
mas tokios rūšies lytis, kaip 

kirvyje (Chicago 1952): didin
gas karaliau 109, sūnau mano 
mieliausias, senuk mieliausias, 
tėvuk brangiausias 130, švie
siausias karaliau 160 ir t. t. 

Toliau kiek pavyzdžių ir Iš ki
tų mūsų žodžio barų: rcdaktorė-
li, pau^tuž i brangus ( \ . Ku
dirkos Raštai II 265); Juoda 
Žeme, Šventa 2eme! (Vaižganto 
Pragiedruliai III 15, Kassel — 
Mattenberg 1948), ak, vėjeli, 
papūsk, mieliausias (t. p. 20), 
geriausias Dieve (t. p. 25); se
nas žmogau (V. Krėvės Dan
gaus ir žemės sūnūs 30, Augs-

brangusis Jonai (laiške), mie-jburg 1949), dabar kelkis, mano 

DEL LIETUVIŠKOS ENCIKLOPEDIJOS 
0-

ST. MAZILIAUSKAS, So. Boston, Mass. 

Lietuviškos enciklopedijos 

vartojamos ir neįvardžiuotinės". 
Mano perversti kaikurie šalti
niai, kaip matėme, duoda daly
kų išimtinai tik su neįvardžiuo-
tihėmis lytimis, todėl atsirado 
palyginamasis pasakymas, kad 

lygiai plačiai" vartojamos įrjišleidimas šiuo metu kiekvieno 
neįvardžiuotinės lytys. Bet nė- lietuvio turi 'būti džiaugsmingai 
ra juk esminis dalykas P. Joni- sveikintinas \r remtinas, ir gali 
ko "rečiau" ar mano "lygiai", j būti skirtingos nuomonės tik 

del jos apimties ir pobū
džio. Jos gausesnį išplitimą nu-

duomuo. Taigi abejos lytys ir l e m a n e t i k l f e t u v i š k a s s e n t i . 
vartotinos. Imentas, bet ir kiti įvairūs prak 

c) Jei vartotinos — tai iritiški sumetimai. 

Esminis dalykas yra tai, kad 
abejos lytys yra gyvas kalbos 

teiktinos. Tik kaip anksčiau sa- Siuo metu įvairių kalbų uni-
kiau, tai ir c abar pakartoju, jog j v e r s a i į o s enciklopedijos yra pa 
kalba čia skiria tam tikrus • £ g ^ j į ^ milžiniškos apimties 
spalvius - vienais atvejais fr liku9iQE ^ ^ ^ ^ b įb_ 
linkstama daugiau vartoti var- { ._ ^ ^ 

džiuotines, k i t a - "T £ £ £ (priemone. Salia jų yra leidžia-
džiuotines lytis. Prie šitokios * |_C_J I • 
fšvados yra priėjęs ir L. Dam- ™ s jvairausjobudzio paranki-
briūnas savo dr. P. Joniko čia nes enciklopedijos, atskirų mok 
minėtos knygos recenzijoje, slo sričių enciklopedijos ir dar 

Pavyzdžiui, tuo atveju nėra 
reikalo skirti atskiros vietos 
Einšteinui, kada galima trum
pai jo asmenį paminėti, kalbant 
apie reliatyvizmo teoriją. Ta
čiau kuri Lors įa&elbinė rodyk
le turi padėti lengvai surasti 
paaiškinimą apie jį, kada atsi
randa klausimas tik, kas tas 
Einšteinas. 

Dr. Donald F. Alexander Dr. Edward B. MURftSKAS 
KOJŲ SPECIALISTAS 

1347 So. 5Qth A ve, Cicero 50, III. 
Telef. OLyniplo 2-82O0 

Prlamlmo valandos: Plrmaa. Ir ant
rad. nuo 2 Iki 6 ir 7 iki 9 v. .vale 
Ketvlrt. nuo 10 v. ryto iki 6 v. vak. 
Penktad. nuo 10 vai. ryto iki 6 v. v. 
ir nuo 7—9 vai. v. Bestad. nuo 1 v. 
iki 4 v. p. p. 

Tel. ofiso H K. 4-61(09, re*. PH. 6-78:*? 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(AI.KKNAViniIJS) 

GYDYTOJAS IR CHIRUHGAb 
tW7 H. Garfield Biro. 

V A L : 1—4 ir «— t 
4eAt«dl«>nisls nuo 1 iki 4 vftl. p.p. 

lfiskyrus ketvirtad. Ir •ekmad 
Itel.: Ofiso VI.7-658S, rex.ttJ5.7-78«8 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cerraak Road 

loji Onyte, gerasis dėde; 2. pa
aiškina savo vartojamus termi
nus teiktinas, leistinas, drausti-
nas; 3. dalį mano duotų pavyz
džių atmeta, o kitus laiko nepa
kankamais ("papašiotais"); 4. 
siūlo įrodyti, kad ir pasakose 
"lygiai" plačiai sutinkamos, ne
įvardžiuotinės lytys. 

Dėl visų šių keliamų dalykų 
reikia kiek plačiau pasisakyti. 

1. Nesutinku su P. Joniko 
teigimu, esą aš pasisakiau prieš 

dukra <t. p. 36), melas jūsų lū-

kur mums rūpimu klausimu ra 
šo: 

"Neatrodo man peiktini posa
kiai nė 'brangus Jonai', 'miela 
Onyte' ar 'mieli radijo klausy
tojai', vietoj 'brangusis Jonai' 
ir t. t. Abeji posakiai geri, nors 

siauresnių mokslo sričių vadi
namieji žodynai. Žinoma, lie
tuviai jais taip pat daugiau ar 
mažiau naudojasi. 

Dėlto yra lauktina, kad 
mūsiškėje enciklopedijoje būtų 
tik lituanistiniai ir juos palie-

v. vak 
trečiad ir fcekmad. ofisas uždarytas 

SeStad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
He/.UL 8241 W. 66T1I PI \ t l 

Be to, ši enciklopedijos dalis 
yra taip pat labai svarbi vieta 
lietuvių kalbos, pritaikymui įvai V*AL,: I—S oopiot ir 7—8 
rių mokslo sričių sąvokoms iš
reikšti. Čia taip pat yra kalbi- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ne kūryba ir mūsų kalbos tur- Td.: Ofiso HE 4-5849 r«. HE 4-2324 
tėjimas. Dėlto yra labai svar
bu, kad visa medžiaga būtų tin 
karnai suredaguota ir lietuvių 

įkalbos atžvilgiu.. 

savo reikšmės atspalviu kiek ir, čiantieji dalykai universaliai ir 
skiriasi. Kreipiantis laiškuose i r pilnai surinkti ir sudarytų ne-
kitur, būtini įvardžiuotiniai būd 
vardžiai ar dalyviai, jei jie vie
ni (Brangusis! Gerbiamosios ir 
gerbiamieji!), bet jei sakomi su 
daiktavardžiais, galimi, atrodo, 
ir paprasti būdvardžiai. Praktiš
kai šie pastarieji vartojami, ro
dos, net dažniau" (mano pa-

pose, pabaltinti kapai (t. p. 62), b : a u k t a ) (Aidai, 1952 m. 6 nr. 
ne, mielieji nauji mūsų draugai | 2 8 1 DSj \ ' S. B. ne, 
(t. p. 95); brangus tautieti, 
mielas skaitytojau (A. Gied
riaus Tėvų pasakos V) ir t. t. 

NB. P. Jonikas, norėdamas 
savo tvirtinimą paremti, tarp ko 

ir kt.) sakoma: mielas Povilai, 
mielas drauge ir kt. 

4. Mano pasakymas, kad gy
vojoj kalboj šalia įvardžiuoti-

įvardžiuotines kreipimosi lytis. ,nių lygiai "plačiai kreipimuisi 
Tokio pasisakymo mano f^Siny! vartojamos ir neįvardžiuotinės 
nėra. Tai toliau patvirtrrtt* ir j lytys, Susilaukė tokio P. Joniko 
pats Jonikas mano rašinio cita
ta. 

2. Terminų paaiškinimas mū
sų byloj yra naujas dalykas. 
Tai jau sukimas į šalį. Bet jis 
tuo naudingas, kad leidžia pri
eiti prie tų pačių išvadų. P. Jo
nikas rašo: "teiktinos man yra 
tokios lytys, kurios visuomenei 
siūlomos pirmoj eilėj; leistinos 
tokios, kurios tik antroj eilėj te-
vartotinos". Ir toliau: "Pagal 
tai aš ir teikiu įvardiuotines 
kreipimosi (su šauksmininku) 
lytis, t. y. jas siūlau pirmoj ei
lėj; bet tai nereiškia, kad 
draudžiu (mano pabraukta) ne-
vardžiuotines, nors jos mano 
nestatomos lygiomis su įvar
džiuotinėmis". 

Jei taip būtų buvę parašyta 
ir "Gimtojo žodžio baruose" 84 
psl., būtų neatsiradę mano pa-

Jei dar nepakaktų - pavyz-, k i t a p r i s i m e n a " i r "Gimtosios 
dzių galėčiau ' papašioti" ir dau-, K a l b o s » r edagavimo laikus: ta
šiau. Ir žmonių (ryt. augštaičių, d a j i s r 3 d a k c i n ė a komisijos na-

rys, pats tokias įvardžiuotines 
lytis teigęs, ir tam jo teigimui 
nesipriešinę kiti du nariai, tarp 
jų ir Draugo dienraščio "Mūsų 
Kalbos" redaktorius. J tai ga
lima trumpai atsakyti! P. Joni
kas, tiesa, buvo redakcinės ko
misijos narys ir net atsakoma
sis redaktorius, bet iš tikrųjų 
pagrindiniai redaktoriai tebuvo 
du, kurie pakaitais ir "Gimtąją 
Kalbą" redaguodavo — tai vie
na; antra, jie, tiedu redaktoriai, 

pasmerkimo: "Autorius, papa-
šiojes po kelis pavyzdžius vienų 
ir antrų lyčių, dar neturi teisės 
manyti, jog jis statistinic meto
do keliu tą 'lygiai plati; vartoji
mą' jau įrodė". Statistinio me 

mažiau dviejų trečdalių visos 
enciklopedijos. Tačiau taip pat 
yra svarbu, kad mūsų enciklo
pedijoje būtų aiškiai, sistema
tizuotai ir kiek galima pilniau 
nušviestos visos mokslo sritys. 
Šiai sričiai galėtų būti pritai
kintas ir kitoks enciklopedinis 
metodas, padarant labiau kom
paktišku ir akivaizdžiai susie
tu, neišbarstant, laikantis abece 
linės tvarkas, dčl paaiškinimų 
apie atskirus daiktus, gyvius 
ar žinomus asmenis. Čia galėtų 
pasitarnauti ir įvairūs pagelbi-
niai indeksai, išnešimai ir k. 

Modernizmo mirtis 
Žymus anglų poetas Stephen 

Spender praėjusio mėn. "N. Y. 
Times Book Review" tvirtina, 
kad modernistinis judėjimas li
teratūroje esąs išsisemęs ir mir 
štąs. Modernistai, kurių esminė 
idėja buvusi sukilimas prieš vi
suomenę, dabar tos visuomenės 
esą priimami ir tapę jos dalimi. 

GYDYTOJAS ER CHIRURGĄ;; 
H5© W e * 7Ut S t 

< prie Callforeli Ave. ) 
C-tOONIUS PRIIMA: kaadlen uuo • 
tkl 4 Ir nuo 7 Iki 9 v.v. fiostad. nuo 
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Susitarimui skamb. Gito. 8-1821 
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DR. A. NARBUTAS 
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2216 W. 24th St 
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3130 S. Halsted S t 
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todo aš nevartojau. Bet mano n i e k a d o s n e n e igė ir dabar ne- ' 
pasakymas nėra ir iš oro pa-. n e i g i a g Q d n ų k a l b o s duomenų.' 

i |gautas. Sakydamas žodį "ly- J e i g u s B i g k e l i a p l u o š t ą n e . 
* ;giai '\ galvoj turėjau štai kokius |v a rd*iuotinių būdvardinių ly-

duomenis. Pvz. dr. J. Balio Lie- č i ų g a l i a šauksmininkų, tai rim-
tuvių tautosakos skaitymuose ; t a s k a l b i n i n k a s turėtų jas visų 
(Tuebingen 1948) įdėtoj pasą- p i r m a i n terpretuoti , aiškinti, o1! 
koj "Kalvio sūnuje" randame 2T n e i š d i d ž i a i bendrais posakiais 1 

kreipimosi lytis — ir iš jų nėra neicrt[ 
nė vienos įvardžiuotinės: hvie ' 

I PRADEK TAUPYTI P A S . • 

MIDLAND SAVINGS 
AND 10AN ASSOCIATION 

Archer Avenue Chicago 32, III 
Telefonas: LAiayette 3-6719 

KIIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

MOKAME 3 % DIVIDENTŲ 
AUGUST SAJLDUKAJS, Sekretorius 

šiaušias karaliau, mano mielas 
žmogeli, mielas poneli 22, mano 
mielas meisteri 23, nelaimingas 
kūdiki 25, mano mylima drauge
le 29 ir t. t. 

Todėl P. Jonikas, kalbėdamas 
apie mokslo knygas, straipsnius 
ir mano "straipsnelį", be reika-sakymo, jog dr. P. Joniko "vi 

suotinis apibrendrinimas yra ' lo , man rodos, taip niekinamai 
pergriežtas". j J jį žiūri. Jei mano įrodinėjimas 

3. Bet byla eiha#ne tik dėl to. 'pagal jj tik tariamasis, tai tik-
P. Jonikui užkliuvo ir mano iš tų ir jam įrodyti, kad mano 
įvairių Šaltinių duoti pavyz
džiai. 

Dalį pavyzdžių (devynis) jis 
atmeta: "visus jo cituojamus 
dainų pavyzdžius su neįvar-
džiuotinėmifl lytimis tenka iš
braukti, nes ten įvardžiuotinių 
lyčių vartojimas suvaržytas dai
nos metrikos". — Išbraukti ga
lima viską, bet negalima iš
braukt? paties fakto buvimo. 
Tyrinėtojas mokslininkas netu
rėtų praeiti pro jį negirdomis, 
nors gali įvairiai jį interpretuo
ti. Man šitoks "išbraukimas" 
vėl būtų "pergriežtas apibendri
nimas". 

Iš pasakų (iš dr J. Balio Lie
tuvių tautosakos skaitymų, Tue
bingen 1948) esu tedavęs 3 pa
vyzdžius su nejvardžiuotinėmis 
lytimi*. P. Jonikui jų nepakan
ka — jie tėra tik "papašioti". O 
kitus mūsų žodžio barus aš esąs 
visai praleidęs. 

Netenka ginčytis dėl būdo, 
kaip pavyzdžiai yra renkimi. 
Svarbu, kad jie būtų tikri (iš es
mės 
Taig 

duodami kalbos faktai yra ne
tikri ar prasimanyti. O jei jie 
tokie nėra, tai jiems paskirti 
ir atitinkamą vietą. 

Baigiant tenka pasidaryti iš
vadas. Jos tokios: 

a) Abejos kreipimosi lytys 
(įvardžiuotinės ir neįvardžiuoti
nės) yra lietuviškos ir taisyklin
gos, abejos mūsų kalboj plačiai 
vartojamos. 

b) P. Jonikas, pasiremdamas 
"baltų bei lietuvių kalbotyros 

Nedaug ką padeda ir P. Joni
ko rėmimasis A. Bezzenbergeriu 
bei J. Endzelynu: viena, sen. 
lietuvių raštų kalboje įvardžiuo
tinių lyčių vartojimas yra gana 
mišrus, ir A. Bezzenbergeris ci
tuojamoje vietoje įvardžiuotinių 
būdvardinių lyčių ne tik plačiau 
nenagrinėja, bet ir nesieja jų su 
šių laikų vartosena; antra, da
bartinėj latvių kalboj senosios 
įvardžiuotinės lytys yra beveik 
išnykusios, o slavų kalbose ank
sti sumišusios su neįvardžiuoti* 
nėmis, todėl (tuo būdu visai ne
galima paremti ar pateisinti šių 
laikų liet. įvardžiuotinių lyčių 
vartosenos. P. S 
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Tel.: Ofiso YA.7-1100, rez.DA.6-1126 

0R. J. GUDAUSKAS 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat 35th Street 
( kampas Halsted ir S5-tos K«tv.) 
VAL. 1—4 Ir 6:»0--8:30 p.p. kas-
i i e n išskyrus troOiadlenius. Atdara 
" r ' fiėsradl'enlals' 1 —4 ' Vai. 

Ke/. 3247 S UMKIIAM) AVE. 

Tel. Ofiso F l 3-O000, buto CO 1-0190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadvvay 
MELROSi: IMK K. ILIJ. 
(Dr. W. V. Norak ofise) 

Vai. 6:80-9 vai. vak.. išskyrus sekm. 

Ofiso telef fonas Vlrginta 7-i88« 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 1:00 v 

trečiad. ir sekmad. tik nusitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. fi. 
Tikrina akis; pritaiko fM"1"-, 

keičia stiklus ir i-Cmua. 
4701 B. Damen Ave. Chicago, 111 

ftauklte — YA 7-7881 
Priima: vakarais 6 iki 9, ie i tad. 
10 ryto lkl 4: trečiad. Ir sekmad 

tik susitarus. 

I i i 

Premijuotas skulptorius 
Indianou valstybinėje meno 

parodoje dvi premijas laimėjo 
skulptorių*, kun. A. Lauck. Jis 
yra skulptūros profesorius Not-

mokslo priimta ir lig šiol nepa-Įre Dame universitete, {domu, 
keista "pažiūra", mano, kad lie
tuvių kalboje vyrauja įvar-

kad | Notre Dame universitetą 
pakviesti kalbėti Eisenhoweris 

džiuotines l y t y v nors "rečiau1 ir Stevensonas. 

Jr = 

^arbu, kad jie būtų tikri (iš es-
ės apie tai Ir reikėtų kaM ' j), 
aigi einu ir toliau "pr ji-i ^ 

A. LIKANDER'IS 
BU V. DAINAVIMO MOK. KAUNE ATIDARO NUO 

SPALIO MfiN. 6 D. 

DAINAVIMO STUDIJA 
Apie sąlygas sužinoti 
4817 SOJ Rockwell Str. 

arba tel. FR 6-4476 
• • 

J A I A T I D A R Y T A 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 

53-CIŲJV MKTŲ MODELIO SALIONO BALDAI; KILIMAI; 
miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai; virtuvėms stalai; 
virimui ir apšildymui pečiai; šaldytuvai; moderniškos skalbi
mo mašinos; stalo lempos; rašomi stalai; knygoms spintos; 
rašomosios mašinėlės. •> 

Lietuvių Prekybos Namo Valdyba ir vedėjas JUSTAS LIBPONIS 
kviečia visus lietuvius aplankyti šią naują įmonę ir įsitikinti 
prekių kokybe, bei ypatingai žemomis kainomis/Viskas leng
vais išmokėjimais. 

| M O N f t A T I D A R Y T A : 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vakaro 
kitomis dienomis iki 6 vai. vakaro; sekmad eniais nuo U vai. 

ryto lkl 5 valandos po pietų. 

FURNITURE CENTER, INC, 
3224 So. Hakted ŠSt. ' VI 24226 

— 

O t GHovehlU 6-4020. r. l l l l l top 5-1500 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquetie Kd. 

VAL: 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečiad Ir šofllad. pagal sutarti 

ivt..• t>rteo rii.c-»K:<H, rez. KI :.7-mu» 
DR. A. JENKINS 

GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDYTOJA8) 
2500 West 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. Ir V:30 
lkl 9 vak. Trečiad. ir SeSt. uždaryta 

<; Kovoti III «-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ IJGŲ SPECIALISTfi 

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

susitarimu išskyrus trečiadienius 
2422 We*t Marquette Rd. 

Ofiso ir bato tel. OL. 2-1381 
Neatsiliepus tel. KFdzio 8-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th CtM Cicero 
Kasdien 10—12. Be to, antrad. ir 
ketvirtad. 6:30—9 v. v. Šestad. 10—2 
ir 4—6. Butas 1832 So. 49th Ct. 

Telefonas: R O l a n o e 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 YVost 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet. 6:80—8:30 vak 
Trečiad. pagal sutartį. 

Ofiso telef.: LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia saukite KKdzlo 3-2808 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

4146 S. Archer Ave. 
VaL.: Kasdien popiet nuo M2-2:80 v 
Vak.: ptrm., ant.r., ketvlrt. 6-8:80 • . 

Trečiadieni tik susitarus. 

Tel.: Oflsa YA.7-ftf»57, rez.KK-?4966 

OR. FRAMK C. KWIHN 
(KVTE61NS&AS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v v. ISskyrus trečiad. ir SeStad. vak 

Tel. Ofiso OR ft-S3»» P R 0-4732 

DR. A. MACIUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 WKST 63rd Street 
(kampan 68 Ir Artostan) 

VAL: 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. Ir šefit. 2—4 o. p. Sekm. uždar. 

TeL: Ofiso YA 7-0554, rez. MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) >> 

OFISO VAL.: Nuo 10 Iki 12 v. ryto. 
nuo 2 lkl 4 v. p.p.; n u o . 7 lkl 8:80 
v. v. 

DR. J, J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 6SrdSt 
Ofiso TeL REliance 5-4410 
it./Jd. telef. GRoveUlll 6-0617 

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

DR. STRIK0L 
GYDiYTOJAS «R CHIRURGAS 

4645 So. A.shim:<i Ave, Chicago 
VAI/.: nuo 2—* if 6 -8: trečiad.. se* 

tad. Ir sekmad. tir pagal sutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, re*. PR.6-108* 
Jei neatsilieps virSmlnfitl telefoną' 

kaukite: Mlilway k-OOOi 
Tel.: Ofiso HE.4-2123, res.PIt.0-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS) 

Spec. chirurgings ligos 
6255 South M'cstfra Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p.p. Ir 6—8 vak 
SeStad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 

sekmadieniai* uždaryta. 

l Tel. odap: DAnube 6-1126 
' 'Buto ^ 'f\VAlbi»ook- K-««»l 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai: 1 lkl 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieninis 1 - 4 v p. v 

Tel.: Ofiso Pft.6-6446 ro/.>lKY»:H5o 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marquette Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak 
Trečiad. ir SeStad. na irai sutart) 

Tel. Ofiso CA 6-0257, re*. PR 6-8AA6 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
tlezkl. 64(00 S. Attesslan Ave. 

VAL.: 11 v. r. Iki 8 p.p.; 6—» v.?. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

*i% merų patyrimas 

*į& 
l e i . Y Artis 7-183U 

F'ritaiko Akiniur 
Kreivas Akis 

IStalso 
Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 We»t 35th Street 

VAL.: nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre 
člad. nuo 10—12; SeStad. \n—X p p 

!<Ig2aminuoja 
Akis 

Pritaiko 
AklaJus 

DR. J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIV SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

V A I , . : plrniad. antrad. ketvirtad 
penktad. 9 30—12; 1:»0—8 v.v 
trečiad uždaryta, sestad. 9:80 lkl 

12; 1:80 iki 6 vai. vak. 
OAnal 6-0328. Platt llldg. 

Telefonas OI«ymplc 3-4478 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A N T I S T A S 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: antr.. ketv. 10-12, 2-6. 7-» py 

penkt. 8—6. 7—9 p.p. 
8147 S. Halsted St , Chicago 
VAL.: pirm. treč., fteSt. t—H p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. DRUZAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos paąal susitarimą 
4003 Archer Avenue 

Truputi j rytus nuo Californls 
Tel. YArda 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2728 VVest 7lst. S t 
PriUmlmo laikas pagal susitarimą 

Telefonas ORov«>|iIII 6-678IV 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
9822 South We»tern Avenue 
PrtAmlmo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Teieinuas GrovehiU 6-ft€4» 
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i aiSkinimas (203 p. II d.), žiau
riai griaunąs vieną iš gražiausių 

!l-mos dalies vietų ir paliekąs 
| suglumus] skaitytoją su "pri
siūta barzda"? Argi autorius 
negalėjo, skaitydamas veikalo 
korektūrą, Šitą mažą apsirki-
mą išbraukti ir gana pigiu bū-

Pradejes prieš 13 metų savo susirasti sau kelią J pasaulinio j du išgelbėti romr.no kompozlcl-

RAŠYTOJAS 
Kritikos mintys apie naująjį Jurgio lankaus romaną 

'Paklydę Paukščiai" »»i 

ST. TAMITLA1TIS, Chicago, IU. 

literatūrinę veiklą (su romanu 
"Egzaminais"), Jurgis Jankus 

ją (dalinai ir inlrigą) nuo šito 
skaudaus priekaišto. Deja! Tas 

vardo kūrinių tarpą. 
Visdėlto tam tikra riba yra 

iki šiol f pSjo stipriau atkreipti j ir čia. Negalima J romaną jterp Kunigo paaiškinimas čia būti 
j save visuomenes deme?į ir]ti tokių stambių tikrovės nuc-inai reikalingas. Jis Jdetas Štai 
kiek ryškiau įbrėžti savo vardą, laužų, kurios iš vienos puses, kam: Tik paneigus Girininko 
j naujausios mūsų literatūros nira organiškai susietos su vi-1 rolę, o drauge išbraukus vua 
puslapius. ,su veikalo kūnu, iš kitos pusSs tai, kas su Girininku surišta, 

Kūrybinis šio rašytojo akty
vumas mus tik stebino. Kliū
tys jam rodėsi nebaisios. Epi-

— tesaugo mus nemirtingieji 
dievai! — klaidintų ir už nosies 
vedžiotų skaitytoją. 

nis jo rašymo pobūdis, dedant Ryškiausia tokia nuolauža 
pagrindan ne statinį vaizdą, j a n ) { a U 8 r o mane yra 42-jų pus-
peisažą, charakteristikas ar sti- l a p i u ( 7 Q _ 1 0 2 psl. ir 11&-124 
liaus įmantrybes, o gyvą įti- p i l | i . m o j e dalyje) epizodas 
kinantį pasakojimą ir įdomiai a p i e Daivos Viltrakienės kilmę,! 
pinamą intrigą, daugelį skaity- k u r p u s i a u atidengiama šios I B e t t a i n e v t o k M- N e t .ir *uo 

tojų privertė juo tik gėrėtis.;
 p i r m 0 3 r o m a n o nežinomosios a t v §Ju ' k a i m**** e p i l ° l

d a s 

Jį pirko. Vieną ir kitą jo kū-' paslaptis. Epizodą pasakoja b ū t * b e š i t o s k l a i d o s ' Jis **lnai 

rinį net atžymėjo premija. Kri- Kunigas, antras svarbesnysis n e » u s i h e t u s u *** v e i k a l u or" 
tika, neišskiriant nė pačios aug romano oersonažas. Pats sa- S a n i n § n v i e n y ^ n - Net ir tada 

pagaliau įsiteisina aiški ir ne
dviprasmiška Kunigo padėtis 
romane Tik per aną gyvų — 
autentiškai kalbėjusių ir plačiai 
veikusių — žmonių sunaikinimą 
tekyla mums tikras ir aiškus 
paskutiniojo Nežinomojo vaid
muo. 

SSB • * * • 

mef turi teisės netikėti. Užtat Į neapibūdina ?avo veikėjų pilnu* 
daryti iš čia kokią atomazgą 
arba jos dalį yra antras iš pirš
to išlaužtas veikalo triukas. 
Kaip vėliau paaiškės, šioji "hi-
pokrizinė" atomazga net psi
chologiškai nedaug teįprasmin-
ta. 

Kūrinio fabula, kaip ir visuo 
se Jankaus veikaluose, gyva, 
judri, tekanti. Ji ir įdomi. Gai-

tinai, pasitenkindamas tik 
trumputėmis laukujėmis cha
rakteristikomis. Veikėjų pra
eitis ir net jų dabartinio veiks
mo siūlai slepiami, leidžiant tik 
iš lengvo juos atvynioti. Šitaip 
bekeliaudami veiksmo srove 
linkui žiočių, veikėjai pamažu 
patys save išryškina, drauge 
išryškindami įvykius ir greti 

ia labai, kad vėliau daugelyje :mUs personažus. Turime pasa-

sis atstūmė Daivą? dėl ko Dai
va žudėsi? o gal ji visai nesi-
žudė? Kam Kunigas metėsi po 
auto ratais? Kam buvo reika
linga Ramunė?... Šie visi keisti, 
o dalinai ir dirbtini (tyčiomis 
sudaryti) klaustukai, be nebus 
tik palikti "naujamadės" intri
gos (efekto) dėliai. Atseit, ir 
užvožės knygą skaitytojas pri
valo dar galvoti ir svarstyti, 
kaip gi ten pagaliau tikrenybė-

štosios, išsijuosusi jį gyrė. 
(Gyrė, žinoma, aklai .ir bukai: 
su dideliu dvasios pakilimu ji 
konstatuodavo autoriaus darbų 

romano personažas. 
vyje šis epizodas yra vienas iš t § i s e P i z o d a s l i k t u D e v''8*1 * f 

kusi a intarpą: a) dėl savo il-gyvenusių ir gražesnių kūrinio 
vietų, bet romano eigoje, deja, 
jis darosi visai beprasmis. Ko 

privalumus, nagrinėdavo jo iš-.del? T o d g l k a d v i g ą g i t ą n u 0 . 
leistu knygų ypatybes — kaip i tikį apie Daivos gimimą ir gi
tai daroma su mirusiais ar pa- Į rinįnko meilę Daivos motinai 
senusiais autoriais bet visai Į autorius to pačio pasakotojo, 
užmiršdavo nurodyti jaunam Kunigo, lūpomis—pačioje veik-
kūrėjui naujus, daug platesnius smo atomazgoje, prie Daivos 
ir augštesnius, jo veiklos kelius 
tiek tematinėje, tiek idėjinėje, 

lavono (202 psl. ir 203 psl., 2-
5 eil.) — keistu būdu išbrau 

gumo ir platumo; b) dėl antra 
eilė^ — taigi nebūtinos — reik
šmės veiksmo eigoje; c) dėl 
šalia stovinčio (141—168 psl., 
I d.) antro gana ilgo Daivos 
epizodo, einančio per 28 pusla
pius ir taip pat liečiančio vei
kėjų praeitį. Nors šis pastara
sis epizodas konstrukciniu po
žiūriu yra visai tvarkoje, vis-

tiek stilistinėje, tiek pagaliau kia iš viso veikalo lauk, tardą-j?1*', stovėdamas greta ilgojo 
žanrinėje srityje). Ir šiandie, 
kai J. Jankus jau pilnai su
brendęs amžiumi ir greičiausia 
kietai įtikėjęs į visus sau pa-' stovėjo irstovi kiek kitaip.*'At-• veiksmo tėkmę iš normalios pu 

mas: tas viskas, gerbiamasis, i Girininko-epizodo ir drauge su 
buvo tik melas; nebuvo jokio ! Juo sudarydamas lygiai 70 pus-
girininko; tikrovėje dalykai I laP iu- — i S m u š a 1"1Tlos d a l i e s 

_.•.-„«. • * -. i . . ,..!._._ »A
 (veiksmo tėkme iš normalios mi-

lankios kritikos raštus, jį var
gu bus galima išjudinti į anas 
literatūrines augštuma3, kur 
jam seniai — nuo pat abiturien 
tiškų egzaminų laikų — buvo 
likimo skirta keliauti. 

"Paklydę Paukščiai", išėję stabos apie girininką, kunigo 
šios vasaros pradžioje — 2-jo-' moralizavimas mokytojo žmo-

seit, girininko, mokytojo ir siausvyros. Išmuša taip, kad 
mok. žmonos dialogai, jų visų skaitytojas daugiau ar mažiau 
sprendimai, jų įvairūs veiks- i m * pasimesti ir nesusigau-
mai drauge su girininku, jų iš- *rti, Ju o b a k a d a b u m i n § t* ePi" 
vykos su rogėmis, nušovimas i zodai pasakojami dialogų for-
ožio, miestelio paštininkės pa- mofc i r n e t visiškai tuo pačiu 

mis atskiromis dalimis, yra, re 
gis, 11-ktasis šio rašytojo kūri
nys. Ar tai yra romanas? 

Tituliniame knygos puslapy
je, deja, apie tai niekuo nėra 
atžymėta, greičiausia tyčiomis 
leidžiant jos žanrinę metrikaci
ją nustatyti pačiam skaitytojui. 
Antra vertus, pats autorius ir
gi neįpareigotas pedantiškai 
nusakyti specifinį savo veikalo 
pobūdį knygos viršelyje. Va
dinkime tad knygą romanu, 
taip kaip darė spaudoje jos 
leidėjai ir visi ankstybesnieji 
jos recenzentai, ypač kad šiai 
veikalų rūšiai ji tikrai artimiau 
sia. Tik gale straipsnio, jei bus 
galimybės, prabėgomis mes dar 
kartą pasisakysime šiuo reika
lu iš esmės. 

Nūn pati knygos aptarimą 
tektų pradėti nuo jos turinio 
atpasakojimo. Mat, šio romano 
konstrukcija, intriga, persona
žai ir kiti dalykai veiksmo tek-

nos, pagaliau (115—124 psl.) 
girininko — nebuvėlio ilgos šne 
kos su Kunigu ir netgi mokyto
jo žmonos (nėščios antrą kartą 
nuo girininko) pasiskandinimas 
Palangoje — viskaa ir' viskas 
tėra tik gryna fikcija ir išsi
galvojimas. Kitais žodžiais ta
riant, tai tik cirkinis triukas, 
ištraukiant iš tuščios kepurės 
žvitrų ir besispardantį triušį, 
skirtą neperdaug akylai publi
kai, kad po valandėlės sušu
kus: "O dabar štai, mano po
nai, veizėkit, jokio triušio nėra! 
Kur dingo triušis?!... 

To maža. Nuo kalno paleis
tas akmuo, anot Jankaus, rieda 
nesulaikomai, išjudindamas ir 
kitus akmenis. Kunigo pasiaiš
kinimas prie Daivos lavono yra 
toks skubus ir tartas su tokia 
geliančia širdimi, kad skaity
tojui susidaro natūralus įspū* 
dis, jog čia, toli gražu, dar ne 
viskas atidengta. Skaitytojas 

būdu. kaip ir normali veikalo 
eiga. Trumpai: veiksme gauna
si kitas per ilgas veiksmas. 

Mūsų išvada: romanas Šia 
prasme nebuvo iš kalno gerai 
sukomponuotas. Klaida įvyko 
greičiausia .ryšium su šaunia ir 
kritikų teisingai išgarsinta apy 
sakaite "Velnio bala", kur 
anas melagystės motyvas, iš 
tiesų, buvo vykusiai kompozici
niu atžvilgiu įteisintas. 

• 

Antaviliai konstrukcijos 
nelygumai 

Be šios minėtos stambios 
klaidos, veikale justi ir daugiau 
konstrukcinių vingių, kurie, ži
noma, skirtini jau* į antraeilę 
reikšmę. 

Pirmiausia mums krinta 
akysna Ramunė. Kaip regime 
iš romano puslapių, jos padėtis 
romane stiprokai išryškinta. Ji 
daroma svarbia antraeile veikė
ja. Visdėlto veiksmo tekm'eje 
ji deramai neįprasminta hv 
,kaip personažas, kam nors svar 

kia pati dėl savęs. 
ir tokių krioklių, jog, nesant lutinai dalyką taip sau išaiš-
prieš akis ryškesnių viso veika
lo kontūrų, bus sunkiau įtikėti 
mūsų premisų bei sprendimų 
tikrumu. Visdėlto. būdami ap
riboti vieta, nuo šio dalyko mes 
atsisakome, pasitikėdami skai
tytojo atmintimi arba akivaiz
džiu šios kritikos ir pačio vei
kalo suderinimu. 
Veikalo konstrukcijos klaidos 

Romanui (ar šiaip didesniam 
epiniam kūriniui) nėra besąly-
ginai būtina turėti gerą ir griež 
tą konstrukciją. Sis besąlygi-
numas, kaip žinome, pirmiausia 
taikytinas tik novelei, eilėraš
čiui ir dramos veikalui. Sušlu
bavęs išplanavimo ir simetri
jos darbuose, romanas gali būti 
atpirktas kitų jo pagrindinių 
elementu dorybėmis. Dar dau
giau: šios dorybės gali būti 
taip puikiai išbaigtos ir tobu
los, kad pats veikalas — ar ne 
stebėtina? — su šia šlubuo-

kina: 
Jei tik kunigas būtų turėjęs 

laiko ir didesnio pasitikėjimo 
anuo nedaug pažįstamu vyruku, 
jis būtų pridėjęs: 

"Nebuvo ten jokių moky
tojų ir jokių mokytojo žmonų, 
o buvo tik jauna ir elegantiška 
miestelio siuvėja, iš kurios ir 
vestina tikroji Daivos kilmė". 

Aišku po šitokių Kunigo pa
reiškimų (grynų ar "papildo
mų") skaitytojas jaučiasi lyg 
būtų gavęs veidan su šlapiu 
skuduru. Atsidusęs jis klausia 
savęs: Na, tikrai, ar vertėjo 
man tikėti anuo gražiu auto
riaus pasakojimu, kai štai vis
kas netikėtai nučiuožė i velnio 
balą; ar neišėjo gudresnis ta*, 
kuris "P. Paukščių" neskaitė ir 
netikėjo ? 

Kai kas, galbūt, čia mūsų pa
klaus: Betgi, iš tiesų, jei jau 
taip, tai kam tada kūrinin įterp 

Ji graži, gabi ir be galo mo
kyta (su 24 m. amžiaus bai-Į jas realiai netiki ir, pasakysi-
gianti antrąjį fakultetą), ta
čiau, kaip moteris ir asmuo,! ^ = 

pilkutė, be savos skirtingos in-[ 
divklualybės, visai tokia pat, 
kokios yra vi&os "P. Paukščių" 
moterys. Ramunėa niekas giliai 
nemyli. Tik ji pati, šioji Alek
sio meilužė ir išlaikytinė, kaž 
kodėl po 2—3 susitikimų vei
kiai įsimyli Rašytoją, pagrindi
nį romano veikėją. Įsimyli, at
rodo, tam, kad romane susida
rytų efektinga meilės grandi
nė: ji myli tą, tas myli aną, 
ana myli kitą ir dar vėliau ki
tą, o šis kitas (Aleksas) jau 
nieko nemyli ir iš visko skeptifc 
kai juokiasi. 

Kur dirbta gale Ramune, ne 
aišku. O kai yra neaiški kiek 
svarbesnio veikėjo padėtis kū
rinio atomazgoje, lygiai neaiški 

Dali. VI. SUnčJtaite 
Pasaka "Gintarinė klumpaitė" 

jo padėtis pačiame veikale. Be
je, paskutinėse romano eilutėse 
per pusę lūpų užsimenama, 
būk, užsienyje matę tūlą mote
rį, vaikščiojančią drauge su 
Aleksiu: gal tai buvusi Daiva, 
gal Ramunė, o gal šiaip pana
ši persona į anas. Mes linkę 
fla tvirtinti, kad Ramunė ten 
tikrai negalėjo būti. šitoks mei
lės meisteris, kaip Aleksis, mo
kąs keisti merginas, it kakla
raiščius, Ramunes negalėjo iš
sivežti užsienin, nes jos tvir
čiau nemylėjo. Antra, tokia jau 
visų donžuanų prigimtis: jiems 
reikia vis naujos, būtinai nau
jos. 

Antras dalykas: Romane tai 
čia, tai ten justi per didelis 
epizodų ištęsimas, leidžiant be 
reikalo veikėjams plepėti. Be
maž kiekvieną smulkmeną au
torius bando vaizduoti dialo
gais, dėl to vietoje 5—6 sakinių 
nejučiomis pasirašo 2—3 pusla
piai. Bet gyvindamas šiais at
vejais veiksmą, Jankus gauna 
tik priešingą rezultatą — negy-
vumą. 

Romano ekspozicijoje be aiš
kesnio reikalo įdėtas epizodėlis 
apie išdidų Rašytojo pašnekesį 
su seniu leidėju. Paaiškėjus vė
liau, kad Rašytojas tėra tik 28 
metų vyriokas anas pašnekę- Sa» Pa™dant joje ką nors neti-
sys darosi ne labai įtikinamas k 5 t a i n a uJ° i r svarbesnio). Vie-
ir nereikalingas. na> k a s š i oJe JvykiU Pynėje yra 

Apskritai, Jankus įžangas s t i P r i a " Pabrėžta, tai krimina-
mėgsta. Tą matome "Velnio ! ' e r o t i ! Veil įle viso 
baloje", "Namukyje", "Moruo
se" ir kitur. Visdėlto jis neap
siviltų, jei šią 18—19 šimt. ra
šytojų manierą pakeistų į nū
dienį betarpišką priėjimą apie da 
lyko, panašiai kaip moko mus ir 
didysis senųjų amžių literatūros 
teoretikas Horatius savo vei
kale "De arte poetica", patar
damas kūrėjui iš sykio mestis 
iii medias res, t. y. įvykių sū-
kurin. 

Romano atomazgos dalis, 
kur rašytojas įkrinta nervų 
priepuolin ir bene dyi savaiti 
kliedi lovoje, gana ir gana ne
vykusi. Nors čia veiksmas irgi 
tęsiamas, norint (kaip ir "Nak
tyje ant Morų") surikiuoti ir 
surišti visus įvykius aiškesnėn 
visumon, bet skaitytojas į šias 
pagrindinio veikėjo halucinaci-

Fabula ir intriga 
vietų ji mus neįtikina savo 
epiniu realumu, teisingiau sa
kant, savo loginiu, tikroviniu ir 
psichologiniu pagrindimu. 

Daivo3 motina nėščia pasis
kandina Palangoje, nuoširdžiai 
mylima tikro savo vyro ir mei
lužio Girininko; Viltrakis nei 
iš šio, nei iš to nušauna nekal
tą studentą ir pakliūva kalėji-
man; Daiva keisčiausiu būdu, 
net be jokio logi* io įteisinimo, 
pati randa sau mirtį Nemune; 
senasis Kunigas pasakoja savo ! 

gyvenimo nuodėmes pusiau te-
pažįstamam 28 metų vyriokui, 
Vėliau šoka po auto ratais ir 
ten žūva; Rašytojas, nebūda-. 
™or. *~i nAMiittinMni ~~' i~v~: mininkautl nameliai. {žymiauBia val-
mas nei nervingas, nei labai lg[ų viotą Upper Mich. APPetizer gta-

kyti, jog U Jankaus maniera ! je įvykiai baigėsi ir kur anie 
savo esmėje yra ir patraukli ir 
natūrali. Ji primena mums kai 
kuriuos geresnius populiariuo
sius vokiečių ir prancūzų roma
nus. 

Bet šiuo sykiu, kaip jau buvo 
užsiminta, ne visur autoriui pa
vyko tas nežinomybes atideng
ti. Gavosi tam tikrų spragų. 

Knygos pabaigoje, kai jau 
daug kas paaiškėja; irgi susi-

keli personažai dingo... 
Gelbėdamas skaitytojui susi

vokti padėtyje, pats autorius 
bando šį dalyką savaip įpras
minti. Paskutinėse romano ei
lutėse (224 psl., II d.) Rašyto
jo lūpomis jis sako: "Daugelis 
tikrų dalykų susipainiojo su iš
likusiais kliedėjimais, ir aš 
nieko tikrai nebegaliu teigti..." 
Vadinas, žinokis, skaitytojau, 

daro įvairių neaiškumų. Mes I galvok, kaip nori!... 
čia stebimės ir klausiame: kam ! Visdėlto, pasakysime, tuo maža 
gi taip staiga ir griežtai Alek (Nukelta į 4 psl.) 

BTJAN&Y TARK m>»ORT 
BLANI'A P ARK, MICH. 

07 mylios J vak. nuo 8t. ftrnace 
33,000 akrų Siek tiek sktrtinro. Vleft 
bučiai, vasarnamiai, pernakvojimut 
nameliai, <leluxe motoreourt, sau šei 

j a u t r u s , SUSerga n e r v ų piiepUO- I " vidunakčio užkandžiai, bažnyčia J ' • "• • r " I golfo rungtynėms uikfttfls, aerodro 
liu, na, ir t.t. 

Užmirštant net anas kelias 
konstrukcijos klaidas, šie fabu
los slenksčiai ir kriokliai daro 
mums romaną gerokai įtartiną. 
Iš tiesų, kokiu tikslu jis para
šytas: meno tikslu ar pigių įs
pūdžių vaikymosi tikslu? Daug 
kas rodo, kad romanas kaip tik 
parašytas šiuo pastaruoju (efe 
ktų gaudymo) tikslu, paliekant 
išvidinę ir meninę rašytojo sie
los būtinybę toli už durų. 

Lygiai būdinga, kad visa ši 
suminėta ir nesuminėta įvykių 
pynė nepersunkta kokiu nors 
augštesniu turiniu (stipresne 
pasaulėjauta, nuoširdesniu jaus 
mu, karčiu liūdesiu, šviesiu gy
venimo optimizmu, gilesne — 
tegul ir eiline — mintimi, gerai 
sustatyta konstrukcine atomaz-

nias. eocktail lounK*'. ožeral, plaukio
jimui baseiną*), vaikams žaisti aikš
tės, arkliai, U-atras Ir t.t. šioje va 
sarvieteje. Matysite briedžius kas
dien. Palengvinimas nuo šienl'gfis. 
Sezonas nuo r. • r. 1 iki gruod. 1. 

HAROiiP STI:« 'KI:K, mos . M O R . 
(Tai dar viena IS Joe Bachunc 

vasarviečių). 

DSmesio savininkai, Šaukitės mus 
prie pirmos progos d81 gerai atlie
kamo darbo dažyme ir puoftime. 18 
lauko Ir vidaus dažome. Einame bet 
kur. Nemokami apskaičiavimai. 
R. .1. PAINTINO & DKCORATfNG 

CO. 
Lincoln 9-9793 Mncoln 9-H1.15 

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 Ext hange St, Crete, Dl. 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiihiiiiiiiiiiiiiiiiimi 
L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 

5AFETY OF YOUR 
SAVINOS 

toPJ " 

TKIEWICZ mi 

6 staigios mirtys: 3 nužudymai 
ir 3 savižudybės. 

Veiksmo gale, kur romanas 
eina prie atomazgos, skaityto
jui taip pat ne viskas darosi 
aišku, t. y. ne viskas lieka psi
chologiškai ir logiškai įteisin
ta. Bet plačiau apie tai užsimin 
sime vėlesnėje pastraipoje. 

Nežiūrint šitų visų priekaiš
tų, autoriaus naudai galime prî  
minti, kad pasakojimo tėkmė 
romane slenka su epine ramy
be, su epiniu sodrumu ir su 
juste juntamu didesnio talento 
skoniu. 

"P. Paukščių" intriga, kaip 
ir kituose šio rašytojo kūri
niuose, yra atremta j kelias ne
žinomybes, kurios ilgainiui pa
mažu ir laipsniškai atidengia
mos. Priešingai daugeliui mūsų 
rašytojų, autorius pradžioje 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlIlIlMlIlIlIli^^llllllllllllllllllllllllilIilIltUlllllll 

ALBERT'S numuša baldų kainas! 
Žmonės pasakoja, jog buvo laikai kada už dolerį galima buvo 

pirkti daug daugiau kaip Šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuos baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais". Užeikite šiandien pat 
ir įsitikinsite! 

DIENĄ 
SOFA 

NAKTĮ - LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

Sukonstruota iš sunkiųjų spyruoklių 
ant puikaus darbo rėmų. Parinkta iš 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
iš pavaizduotų pavyzdžių. Sofos-lovos 
su aukštesnėmis atramomis. 

Abiejų kainos po $OQ-00 
Nereikia įmokėti v O 

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDĖJAS 

AlktiM FURNITURE & 
APPLIANCES 

2318 ROOSEVELT ROAD J ? 0
b & k ° t » e . 

Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki 5 

jančia klaida kartais įstengia, tas šisai trumputis Kunigo pa- — neįprasminta ir benaudė 

Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse mėty! Daug patar
navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas —-
ugi įssimokejiniai. 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street . Chicacju Heights. Illinois 

= 

http://romr.no
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RAŠYTOJAS KRYŽKELĖJE 
(Atkelta iš 3 pusi.) • tiški ir net f Misteriškai ciniški. 

, ! Meilės jausmas "P. Paukščių" 
kas telaimima. Skaitytojas gal-, r o m a n e i r g . n e v i s a į į t i k i n a m a s > 

voja praktiškiau ir logiškiau. | J i g a r b a p e r d a u g degraduotas 
Jis sako: "Kai ateityje bus su-j a r b a n e r e a l i a i (dirbtinai) veikė-
kurti nauji literatūriniai d e s - | j 0 išgyventas. 
niai, tai tada ir kritikai tokias 
pabaigas girs ir skaitytojai bus 
prie jų pripratę, o dabar tai, 
žinot, nei šis, nei tas..." 

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CI1ICAGO, ILLINOIS 
i II i 3 = SS - ^ - L - J U . ar= 

Šeštadienis, spalio 4, 1952 

Erotika. Vieton tikro m 
jausmo autorius daug kur var
toja meilės erzacą: pigią, ne vi
suomet nuoširdžią erotiką. 

Šia erotika arba jos kvapu y-
ra apsėsti bemaž visi "P. Paukš
čių" veikėjai. Net Rašytojas ir 
tas nelaisvas nuo šios nuodėmės. 
Sekant romano dvasia, susidaro 
įspūdis, kad tikroji vyro ir mo
ters meilė jokiu būdu — net ir 
laikinai — negali gyvuoti dva
sinio prado priedangoje, bet kuo 
grėčiausiai ir būtinai turi būti 
apvaldyta juslinio savo kompo-

ir "dėl to priversti duste \ n e n t o . k u r i s v i s a m e dominuojąs, 
dusti savo niekingoje r o l e ^ ^ Z ^ F r ^ ^ ^ ^ 
(pv., Kunigas, Ramunė, Dai 

Veikėjai, idėjos, erotika ir 
cinizmas 

Beveik visi romano veikfcjai, 
pradedant pačiu pagrindiniu, 
Rašytoju, ir baigiant Sužadėti
niu, yra arba negyvi stabai ar
ba plokšti, banalūs, be savo 
kūno ir kraujo (be aiškios in
dividualybės) žmonės. Kai ku
rie iš jų, atrodo, nebeturi visai 

ne iškraipymas tikrovės? 

va, dalinai ir Rašytojas). Pen
ki ar šeši iš jų, kaip rodo ro
mano eigos faktai, buvo net stu 
dijave arba baigę augštąjį mok 
slą, visi kiti, išskyrus 2—3 ma 
žiau teveikiančius, yra gimna
zijų ir seminarijų absolventai. 
Pridėjus prie to dar pačio au
toriaus duotus šių veikėjų api
būdinimus apie jų atliktus dar
bus arba turimas mintis (pvz. 
gilus tikėjimas į Dievą 

Cinizmas. Antra toji erotika 
romane visur panaši: ji plokš
čia, sekli, įkyri, o vietomis sek-
suališkai ciniška. Kai kur šis 
cinizmas virsta net filisterišku 
nešvankumu (41 psl,, 13 ir 16-17 
eil. ir 68 psl., 18-22 eil., I d.; 127 
psl., II d.). Ir būdinga: jis kas 
antram veikėjui vis ant liežuvio 
Nuo jo nelaisvas nei Rašytojas, 
nei eilinė moterėlė, vilos šeimi-

Popierius ii mumijų 
Civilinio karo metu vienas 

amerikietis popieriaus pramo
nininkas Gardinere, Me., visiškai 
pritrūko žaliavų popieriui ga
minti. Jisai tada iš Egipto par
gabeno keletą laivų mumijų, nuo 
jų nuvyniojo drabužius ir papy-
ruso lapus ir panaudojo popie
riaus gamybai. Ant kaikurių 
mumijų buvo net arti 30 svarų 
drobines medžiagos. Visdėlto 
tai atrodo panašiai žiauriai, kaip 
kad faktai apie kai kuriose na
cių stovyklose mirusių kalinių 
odos panaudojimą lempų abažū
rų gamybai... 

t TELEVIZIJOS BEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS t 
o : u, m I I coiflny 

Z120 S. HaUted Street - DAnube 6-tm 

J 

Rokiškio bažnyčia 
• • 

Televizija kontroliuojami 
keltuvai 

Įregistruotas patentas, kaip 
įrengti dangoraižių keltuvus, 
kurie būtų iš tolo kontroliuoja
mi televizijos pagalba. Vienas 
žmogus galėtų valdyti daugelį 
keltuvų. 

• TELEVIZIJOS 
tlumM \ t-atlo.s np.simoUrs pirkti tele
vizijos aparatą M patyrusias, sąžinin
gos krautuvės — iŠ 

B V D R I K 0, 
Į *r'-m , t n i>*ialkn*>iM :* patyrę mecha-
I nikai ir kur Televizijos parsiduoda 

•«r i ,. . , . i . v i I K» ..ausiu U'dirbysčlų nauji modeliai 
Mokslininkai apskaičiuoja,1

 s„ pu™ garantija: 

^ 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

— 

Energija žolėje Filmų naujienos 
Šį rudenį JAV-šse pasirodys 

s (pvz. ninkė (kuri be galo mielai šne-1 §įe iškilesnieji prancūzų f ii- kad septyniuose šimtuose akrų1
 MAGTcAVox, AUMIICU, C; FA KR A L 

ir aiš-1 kučiuojasi su jaunuoju kūrėju m a i : R e u e C l a i r «Velhio gro-! augančioji žolė per vieną dieną ^ ^ ^ % ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ į į l 
kus kunigiškų pareigų suprati- ] *P i e slaptą "nuodėmiavimą"). ž i g„ ( B e a u t y o f t h e devil), j . Be I i š saulės sutelkia tiek energijos, ^ t - - »*in££tS i*»~ 

Apie šituos pačius dalykus pa- Į c k ( J r "Auksinis § a i m a s » (caB_ I kiek jos yra vienoje atominėje 
leidęs liežuvį ir šeimininkės su- ^ ^ C o c t e a u "Keistieji" | bomboje arba 20,000 tonų dina-

(Strange 'on^), CWm%nt »UŽ- Į į * » g * ^ t f į ^ J F į ; 
draustieji žaidimai" ir "Nuos-

rnas; su dideliu pasisekimu iš 
leisti grož. literatūros veikalai; 
ruošiami diplominiai darbai uni 
versitete; buv. nuoširdžios stu
dijos Almae Matris seminaruo
se ir skaitymas Spenglerio), — 
net ir mažiau akylam skaityto
jui parodo, jog šie visi vei
kėjai yra ne kas kita, o tik... 
"Paklydusių Paukščių kaliniai. 

Žinoma, būtų keista iš jų rei-

žadėtinis, ciniškas senbernis. 
Tiesą kalbant, tik jam vienam 
anos visos šnekos geriausiai ir 
derėtų — tai būtų gyvas, tipin
gas ir bukas pliauškalų maišas, 
ana besielė, vegetatyviškai pil
vinė būtybė — bet, deja, jį stip
riai konkuruoja kiti romano 
veikėjai. Jų šnekų ir darbų fo
ne Sužadėtinio žodžiai visai nu 
smilksta. Aure, net atsitikto

sios su HCmUliO IrilN'liu. 
Kaina nuo $199.60 ui dideles mie-

ros paveikslą, ir aukščiau. 
Priimame mainais JOsų radiją, 

gramofoną, armoniką, pianą Ir duo-
tadal | viso žemės paviršiaus. Iš d a m e d l dJie nuolaidą. 

Piėrrf viso yra apie 6,000 rūšių įvai
riausių žolių. Žolė labai visli. 
Yra augalų, kurie pagamina a-

kalauti kažkokio teatrališko di- ,niai bevardžiai vasarotojai, i: 
džių idėjų skelbimo arba rafi- tie, neužmiršta apie šiuos ciniš 
nuoto ir įmantraus kalbos sti
liaus. Lygiai būtų keista kai 
kuriuos iš jų griežtai atitverti 
nuo meilės, to žmogiškojo gy
venimo prado, nuo kurio, sako, 
nėra liuosi nei barzdoti chemi
jos profesoriai. Bet dar keis
čiau yra pastatyti juos visus 
f ilo • of uo jančių pusinteligenčių 
rolėje ir, uždarius romano ka-

tabusis p. Fabre" su 
Fresnay. 

Iš šimtų amerikietiškųjų I pįe 50 milionų grūdelių, iš ku 
"Laukinių Vakarų" filmų, ik; į rių gali išdygti nauja žodė. Grū-
šiol geriausiuoju buvo laikoma ' deliai buvo aptikti net 4,000 pė-
John Ford "Pašto karieta" i dų augštyje ore, taigi — toli 
(Stagecoach). Dabar pasirodęs i pasiekia. 
F. Zineman <flfaiarf "High I Amerikoje ^ r a žolė gyvenan-
Noon", su lietuviams gerai pa- j čh* n a m i n * « C ^ * * t» bilionų 

i x. ~ ~ I vertes-, ir ta verslo šaka savo 
kai erotišku? dalykus užsiminti ^ t a m u Gary Cooper vyriau-. ^ l m m m l į e n o j r M . 

m . * • i * * •_!.• i_.._ J4 c i a m v a m v n p m v n n v o r m a m a o i . . . . _ . . . vos tik spėję įsileisti su kuo ' 
kalbą (82 psl., 15 eil , II d.). Kr 
pasakysi: be šios seks. eroti
kos nėra laisva net anoji pašte 
valdininkė, kuri kalba Mokyto 
jui apie Girininką ir kuri visame 
romane tepasirodo tik vieną vie
nutę akimirką. O kiek dar šiaij 
įvairių dviprasmių vietelių! 

Tačiau atmintina čia štai kas 

šiam vaidmeny, prilyginamas 
anajam. 

— — — — - ' --'•" - — i " - mm «m,mt • 

UKNGVAIS lAMOKfelIMAIN 
Koletas bargenu Išmainytų, 

perdirbtu T. V. setu 
Motorola 7 col | W . M 
Htromberg-Carlson 10'' . . . $49.95 
RCA-Victor 10" u^ $59.95 
Spaiton Conaoln 10" $59.50 
Ut'A-Victor 10" Console . . $09.95 
16" Console TV u* $119.50 
17" Tablo TV už $148.50 
17" Console už $159.50 
20" Table TV už $169.50 
21* Console TV už $189.50 
Admlrai Phonograph, Uadio 

ir TV kombinacija . . . . $189.50 
Elek.tr. phonogratai po . . . $19.95 
MaŽOa radloH po $19.95 Ir aukftč. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, teikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Savings 8C Loan Association 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

miluti) j 
Turtas — $80,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000,000.00 ^ 8 

JUSTIN MACKIEVVICH, Prezidentas 

{ataigoa valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 vr.l. po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto Iki 8 vai. vakaro. 

trečiadieniai* visai neatidaroma 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
MJflfJs1 S O C I A f l O N 

C A G O 
ARCHER AVt . , CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7 - 1 1 4 1 

— - # 

t? 
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tomobihų pramonę. Žolėdžiai na-\ «J*w?u Jf«i T V 8 ( t a s ••^JBPSJB' 
\KXT J J I telefonuoklte Vletory 2-9542. Bud-

minta i g y v u l i a i J A V - S e dUOda1
 H k o n m h a n i k a s Jums spiningai su-

per metus mėsos ir kitų produk-1 taisys. 
tų už $12 bilionų dolerių. 

meron, maitinti suplėkusia pi- į mes nebandome moralizuoti 
gios erotikos duonyte, leidžiant 

nky\ retkarčiais aplankyti krimana 
listikos seansus. 

Tai ne mūsų dalykas. Pasaulinė
je literatūroje šia prasme yra 
daug kartų aitresnių romanų, 
kuriuos šių eilučių autorius lin-

Tai nėra tikras gyvenimas, j k ę s Į ^ ^ J d ideliais ir reikšmhv 
ik inteligentų gyvenimo fal- g a i s m e n o kūriniais. 

JOS I BU0R1K, Inc. 
324 ( South Halsted Sf. 

Tel. VIctory 2-9542 

sifikatas. Ir dėl to, nors šių ei 
lučių autorius niekad nebuvo la 
bai geros nuomonės apie buvusį 

Mūsų mintis šioje pastraipoj' 
sukasi tik apie anų visų "gyve 

. 

mūsų vidurinįjį visuomenės eli-1 nimiškųjųL objektų": a) prastą 
tą, jis drąsiai tvirtina, kad šio i i r g r u b l * įforminimą, b) cinišką 
romano žmonės labai maža ką j M paskirtį, c) nevykusį (perne 

'lyg ckgreduotą) jų pobūdį iš
reikšti primityviam erotiniam 
jausiiui, d) jų banalumą ir įky-

tetuii bendra su 1925-1940 me
tų Lietuvos inteligentų karta. 

Ko trūksta Jankaus veikėjams? 

Totorių stepe 
Italų literatūra praturtėjo 

nauju stipriu romanu. Tai Dino I Keičiasi žemes temperatūra 
BuiatU -Totorių rtepe". Stoji į Mokslininkai atranda, kad 
Franz Kafką primenanti alego- ! A l i a s k o s k i į m a t a s pamažu daro-
rija apnašo pilį, priešais kurią s i šiltesnis, apskritai šiaurės Krauiv^ uid<. ryta »»»«**l5"!" įr 
•» . i . . , . j ~> i - * ^ T . . . ketvirtadienio vakarais iki velumoB. 
driekiasi didžiule stepė. Gynž- polius eina šiltyn, ledynai labai KSutomii uždaryta. 
jai nuolat budi ant pilies sienų I pamažu, bet tirpsta ir požeminis 
laukdami priešo. Vyriausias I įšalimas randamas mažesnis, 
knygos veikėjas užauga ir pa- Siaurės poliaus srityje tempe-
sensta bebudedamas ten. Kada ' ratūra vienu laipsniu per metus 
priešai pasirodo, jį pabalina, didėja, o Pietų — maiėje. 
nes jis per senas kovoti. Jo 
priešmirtinės valandos yra js- I 
pūdingiausia knygos dalis. 

Budriko Hądlo Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
6 iki 7 vaj. vak. IS stoties wHFC. 
M50 kilocycles-. 

J - Į ^ " " I ' . 

' - ' • — -

Sidabrinis kielikas 
Neseniai iš spaudos išėjo nau 

jas T. Co&Uln istorinis roma
nas "SidnhrinU kielikas" (.The 

I 

i Silver Chaliee). Romane apra-rumą (sutirštmus juos viename . , r , J soma Paskutiniosios Vakarie-
Pirmiausia jiems visiems kūrinyje) ir e) spėjamą jų uti 

trūksta išvidinės įtampos. Jie 
apimti kažkokios plokščios vi
dutinybės. Jų veiksmuose nema
tyti ano besąlyginio ir nuošir
daus tikėjimo į savo siekiamų 
tikslų (kokie jie bebūtų) vertę 
bei galią. O atsitiko tai dėl to, 
kad pačiame romane pasigen
dame dviejų svarbiausių jo žan
rinių principų: a) aiškios ir vis
ką pirmyn stumiančios idėjos 
(arba stipresnio, naujesnio ir 
augštesnio aprašomosios tikro
vės išgyvenimo) ir b) deramo j 
laiko dvasios supratimo bei pa
kenčiamo jos meninio perteiki
mo. 

Šie dalykai, kaip buvo mūsų 
minėta C/Drg." 1952.IX.20), sa
vo ruožtu atremti į vidutinius ar 
nevidutinius (objektyvuotus) 
rašytojo jausmus. Neplečiant ir 
nekartojant pirmykščių minčių, 
seka išvada, kad kūrybos proce
se "P. Paukščių" autorius turė
jo būti skeptiškų nnotaikų įta
koje, gios nuotaikos padarė tai, 
kad daugelis įjo veikėjų išėjo 
gana ir gana r isantūrus". skep-

litarinį tikslą. 

(Bus daugiau) 

nes taures istorija. Bestudijuo
dama i tąjį laikotarpį, Costain 
perskaito apie 1000 tomų. 

1 ' — 
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TAUPYMUI/ ** 

Ouf H«w Hom« 

TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrovę... 
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta iki $10,000.00.. ir 
kur sutaupos neša aukštą 
'dividendą 

District Savings 
, K and.loan ,\ssoeiall6d 

« -

Išpardavimas su 2(1% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

Mes parduodame visas mūsų 
aukštos rūšies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų matracus 
ir 8piruoklos ~ su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

Pirmad. ir Ketv i r tad . a t d a r a iki 9:30 vai. v a k a r o 

Southwest Furnitūra Company 
6200 South Wesiern Ave., priešais Sear's kranto* 
Mngvo. IftmokBJImo KtlyKOB tle»loglntal b» Jokios krodlto Irtalfoi 

T0WN OF LAKE UTILITIES 
Yra vieta, kur lietuviai apsirūpina baldais, 
mamų reikmenimis, televizija ir radio ge» 

riausiomis išsimokejimo sąlygomis! 

Enjoy a houseful of heat with so little fue l -
Furnac© votume heat for the price of a heater 

MONEY BACK GUARANTEE! 

Qiea£u/i 
^ ^ ^ F A T t N T E D # A U T O M A T I C 

O I L O R GAS HEATIRS 

,;fh» !!«*(..» thon a«y s fo *# 

»»<»»• tM»»l 

' • • : 

hooY OtlĮV S\t*m HAS l t -

# k * » 

SH.III I 11 TRAVE1. ŲUREAC 
2451 8o. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel." YArds 7-8278 ir 79 

KELIONES: 

LftKTWAIS, GELK21NKB-
UA18, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
i-ii nplna m,- i .ii n u - vleftbuCliiB ir sutvarkomo %t«us su kollonu surištus 
tlylykiiH. TURIMU LIKTUVIŲ SKYRUJ. l**Wrttue n«dev|tiw. Kolonos 
plHnuoklte ls anksto kitiems metams Anksftau uiMsivkykl^ btfetus kaip 
lėktuvais taip Ir laivais, tai bllsite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami biletus pus mus nemokėsite brangiau Ir Išvengsite laiko sutruk
dymo, uos nereikės lankytis nei J gojeiinkeiio stoti ar aerodrome, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje - ^ PAS MUS. 

Only Siegler't exclusiv« patented 
T W O - I N - O N I HEATMAKBR does i t -
Compare before you boy any heater! 
+Every cent ofyour MONEY BACK ifyour neio 
SitgUr heater doesn't dtliver mort and notter heat 
at the floor outlet than any other comparable sue 
heater rcgardlesi of makė or price I 
I I I TOU« NIAMU DIAIM OI *» IH t l IOUI CINtIAUA. III 

f.^>W 

iĮ?ll INVENTIONS and p'us *eature$! 
CAkAOM,-lREE Bl.RNtRS i PORCHAIN INAMtl, f lNI iH 
SltOltP-MA^ClRArT * - ( AS1 IRON CONbTtUCTIOM 

^ : 

m 
Vladas Klash 

K, ot,.C. (Kohinv 
bo VyoiŲ) narys 

4-to laipsnio 
« lįP I i • ! =xs ;^„ V i 

T0WN OF LAKE 
UTILITIES 

1800-02 Wcst 47th Slreet 
(kampas Wood Sd. ) 

Tel. - LAfayette -3-7771 
= = • • ' ' '•' " ^ ~ * ^ Į r 
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Įvairybes apie garsenybes 
JUOZAS PRUNSKIS 

Oklahomos universitetas iš-i atsirado uždegimas ir gedimas, 
leido naują dr. Philip Marshall nuvaręs mokslininką į kapus. 
Dale studiją apie sveikatingu- Prancūzų revoliucijos hero
ino įtaką j garsiųjų žmonių dar- jus / . P. Maratas buvo susirgęs 

• • • ' • = = s 3 = 

bus ir apie jų mirties priežas 
tis. Veikalas pavadintas "Medi-
cal Biographics" (University of 
Oklahoma Press, Norman, pusi. 
259, kaina $4.00). 

Buda ir Kolumbas 

odos liga ir nepakeldamas sun
kaus niežėjimo ilgas valandas 
praleisdavo vonioje. Būdamas 
vandenyje, pasistatęs stalelį ra
šydavo vedamuosius savo laik
raščiui "Liaudies Draugas". 
Čia jį atrado Charlotte Corday, 

Knygoje apžvelgiamas gyve-;kuri, keršydama už savo suža-
nimas 33 asmenų, palikusių ne- dėtinio nužudymą, smogė peiliu, 
išdildomus pėdsakus istorijoje, kurs perėjęs plaučius perkirto 
Pradedama kilminguoju Gauta- = aortą ir Maratas mirė nuo krau-
ma, daugiau žinomu Budos var- jo išsiliejimo į vidurius, 
du, kurs turėdamas apie 30 m. Napoleono pralaimėjimui ir 
amžiaus atsisveikino su žmona mirtis 
ir vaiku, savo drabužius iškeitė 
su elgeta ir apsigyveno tyrų ur- Napoleonas jaunystėje turėjo 
ve. Tasai religinės filosofijos aktyvią džiovą. Vėliau atsirado 

Braziliškos pasakėčios apie Onsą Automobiliai su vėsintuvais, Pokarine Europos literatūra 

Notre Dante 
Religinio meno kūrinys 

Paryžiuje 

•I I I I - • • . • . | • M . " I 

skelbėjas mirė nuo vidaus krau
javimo, atsiradusio iš žaizdos 
viduriuose. Karolį Didįjį, fran
kų karalių, į kapus nuvarė plau
čių uždegimas. 

akmenys pūslėje ir tulžėje. Mie
gas Napoleonui buvo nemaloni 
būtinybė ir jis geriau mėgo 
trumpus nusnudimus vieton iš
tiso nakties poilsio. Jis eidavo 

tojas WaU Whitman buvo keis
tas tuo, kad anonymiškai yra 
parašęs eilę straipsnių, girian
čių...savo paties raštus. Turėjo 
keletą kraujo išsiliejimų smege
nyse, bet mirė nuo plaučių ir Vi
durių, tuberkuliozės. 

Jei ne gydytojų klaida, gal 
nebūtų buvę karo 

tūrius gabalus. 
— Puiku! 
Onsa padalino grobį į ketu

rias dalis ir, pradėjusi vieną 
gabalą valgyti, tarė: 

KAROLI PAŽĖRAITĖ, Sao Paulo 

Braziliškuose Žurnaluose daž- žvėrelį, ir pateko jiems į nagus 
nal gali užtikti nupieštą komis- vargšas elnias. Tada tarė onsa: 
ką, frakuotą kreivaak| vyrą su 
klastinga išraiška pailgam vei
de. Taip pat krautuvėse gali nu
sipirkti tokią pat statuete. Tai 
"Amigo da onca" (Onsos drau
gas) , apie kurį brazilai mėgsta 
kurti ir pasakoti anekdotus. 
Onsos draugas — klastingas, 
norįs kitą prigauti žmogus, bet 
tas jo tikslas visiems permato
mas, iššaukiąs šypseną. Kas to
ji onsa (tigrų friminėe žvėris), 
pamatysite paskaitę Monteiro 
Lobato, gausaus ir įžymaus 
Brazilijos rašytojo pasakėčias, 
kurias čia pateikiu, jas išvertu
si iŠ portugalų kalbos. 

Monteiro Lobato 

Prancūzų kalb% i&ejo iš spau 

mobiliai, 1953 m. modeliai, tu- f * B d ' A s t o r S v e i k a l a s 
Cadillac ir Oldsmobile auto

rės General Motors patobulintą 
vėsinimo sistemą, darančią ma 
lonų važiavimą vasaros karš 

— Kad jau esame keturiese, č i u o s e - Norintieji tą įrengimą 
tai reiktų grobį padalinti į ke- * J * | P r i v a l ė s Pamokėti 500 

dolerių. 

Radaru verdama kava 
/Užpatentuotas išradimas, ku

riuo kava galima išvirti elek-
Sis gabalas man priklau- tromagnetinėmis bangomis: ra

šo kaip miškų karalienei. |daru. Elektromagnetinės ban-
Kiti su tuo sutiko. Onsa pa- gos užvirina vandenį nepapraš

ėme ir kitą gabalą. | tai greit. 
— Antroji dalis taipogi man 

nriklfluflo riM aš vadinuos onsa \&&&sa&&&^-&ū^^ 

Aspects de la Litterature Eu-
ropienne depuis 1945" Autorius 
apžvelgia svarbesnius veikalus, 
Europoje pasirodžiusius per 
paskutinius 7 metus. 

Filosofijos istorija 
Herderis Freiburge išleido fi

losofijos istoriją — "Geschichte 
der Philosophie". Pirmas tomas 
apima senovę ir viduramžius, 
antras — naujuosius amžius ir 
dabartį. Autorius — J. Hiraeh-
berger. 

Sąjungininkai susižvalgė. 
— O šis trečias gabalas man M&sa tautiečiai kai-

gulti, kai jausdavosi pavargęs, 
Amerikos atradėjas Krtsto- \ n ežiUrėdamas valandų. Kauty-

pas Kolumbas į amžiaus pabai - , n i u m e t u j i s g a i ^ ^ n u s n u s t i 
pergyveno nepasisekusias b a m e n e p aisydamas pavojaus. 

Onsos egoizmas 

ekspedicijas, kuriose buvo jau
čiama jo, prarandančio sveika
tą, susilpnėjusi vadovavimo ga-

Jis mėgo skaityti ir su savimi 
vežiodavosi knygyną, kartais 
net keletos šimtų tomų, nemėgo 

lia. Mirė nuo reumatinės širdies ; beletristikos, teskaitydavo poe-
ligos. Aistringasai Henrikas I z i j ą i r p a s a k a 8 J i g skaitydavo 
VIII, pridaręs nemažų klaidų i r k a l b ė d a v o i t a l ų > p r a n c ū z ų ir 
savo gyvenime, užgeso dėl ke-1 a n g l u k a l b o m i S j g a n a g e r a i m o _ 
penų ir venų širdies ligų, kurių \ k ė j o v o k i š k a i i r angliškai. 
priežastimi buvo alhokohzmas D i r bdavo greit ir sakydavo, 

kad lengvai gali nuvarginti še
šis sekretorius. Turėjo gerą at-

ir sifilis 

Newtonas ir Suriftas 
mintį: žinojo ne tik karininkų 

Mokslininkas /. Newtonas, j v a r d u s > ^ t i r g k u r j i e k i l ę 

sunkiu keliu nugalėdamas n e - i S a v o k a r i n i a i s žygiais siekė 
turtą, prasimušęs į mokslą, s u - ; į g t e i g t i J u n g t i n e s Europos Val-
laukė 84 metų ir mirė 1727 m. j stybes. 
nuo angina pectoris. Biografas 
pasakoja, kaip labai išsiblaškęs Sveikata jo menko de. vidų-, £ g " J » ^ į j f S j i 
jis būdavo. Didžiųjų savo stu- rių negalavimo ir kai prasidėjoj . r* j e R y u i r mr' " y a e "J*"* 
dijų metu jis ištisomis valando- lemiami, jam nepalankiai p a s i - | ^ . n u o *?J?V* » savo motinos 
mis prasėdėdavo ant lovos kraš- baigę mūšiai, jis jau nebebuvo ^lovos; B «damas 43 metų am-„ _ Q ehamiškas sutvėrime! 

sų Vilhe 
H tėvas, mirė nuo gerklės vė
žio. Vokiečiai gydytojai buvę 
laiku nustatę gerą diagnozę, ta
čiau buvo daugiau patikėta bri
tų gydytoju, kurs ligą užvilki
no ir Fridrikas mirė peranksti. 
Jei jo sveikata būtų išgelbėta, 
jis būtų Vokietijoje tebeviešpa
tavęs šio šimtmečio pradžioje, 
buvo labai humaniškas ir galbūt 
būtų išvengta I Pasaulinio ka
ro. 

Prancūzų rašytojas Maupas-
sant jau 1884 m. ėmė darytis 
psichiniu ligonimi, kol po sau-
žudybės bandymo buvo uždary
tas į bepročių ligoninę. Patolo-
gistai nustatė, kad jis buvo au
ka smegenų sužalojimo, atsira
dusio nuo sifilio. 

R. L. Stevensonas, autorius 

i iš medžioklės su el-
niuku nasruose, onsa rado savo 
olą tuščią. Susijaudinusi, šuo
liavo po visą mišką, baisiai 
staugdama, visiems baimės į-
varydama. 

Atsekė anta (krypuojantis, 
lėtas Žvėris) pasižiūrėti, kas 
įvyko. 

— Užmušė mano dukteris! — 
sudejavo onsa. — Negarbingi 
medžiotoja) padarė didžiausią 
nusikaltimą: užmušė mano duk
teris... 

Ir vėl ji užstaugė, krisdama 
ant žemės, ją kapstydama aš
triais nagais. 

Anta tarė: 
., 

— Nematau priežasties dėl ko 
toks didelis daromas triukš
mas...Vieną kartą ir tau padarė 
tą pat, ką tu darai kasdien. Ar
gi tu negaudai kitų vaikus ir 
nesuėdi? Argi tik dabar neuž
mušei elnio vaiko? 

Onsa, nustebinta antos aki
plėšiškumo, išskėtė akis 

dabar 
WHTTE BEAR 

priklauso pagal įstatymus, nes mo ir miesto, geria 
esu daug tvirtesnė už jus visus. | a i u t į įg ^ g o rfesto. 

Irara jsik.So: JTok, ata«t turtme ir 
— Labai gerai. Lak su trimis 

gabalais. Sutinkame (ką darysi 
nesutikęs), bet ta ketvirtis tu
ri būti padalinta mums. 

— Tebūnie taip! — paskelbė 
onsa. Čia yra ketvirtadalis, ku
ris teks tam, kas išdrįs jį su-
stverti. 

Ir onsa, nasrus išstačiusi, 
stojo piestu. 

Trim bičiuliam teliko viena 
išeitis: pabrukti uodegą tarp 
letenų. Taip padarę, jie pasi
traukė, pasižadėdami niekuomet 
nebestoti Tautų Sajungon drau
ge su onsa. 

to, pusiau apsirengęs, mąstyda
mas. 

tas pats geležinis žmogus, o pu- ž i a u s J i s r *šė: 
siau ligonis. Jis mirė 1821 me-

itr% .. , v . „ . « ;„«itais ir, darant skrodimą, buvo 
"Guhvero kelionų autorius i . Y , . , ,. y „ . 

. . « , . - . »• • rasta, kad jo mirties priežastį-
D. «« , . / «« pergyveno ps.chimų m . b u y o į ! a k i u r u s i ^ „ ^ 
nenormalumų priepuolius. Mirė L K 

iš komplikacijų susidariusių dėl * " £ • k r ^ v m a a xr pentoni-
tis. Prezidento Lmkolno motina Nancy Hanks mirė siaučiant smegenų arterijų sklerozės. Sa

vo turtą — apie 11,000 svarų, 
sterlingų, palike pastatymui Ii- fi^JSJffSSfi ? " ° 
goninės...idiotams 
kams. 

ir lunati-

Pctras Didysis 

Petro Didžiojo elgesio keiste
nybių priežastimi buvo histeriš-
koji baimė, kuri galbūt buvo ki
lusi iš išsigandimo per strelcų 
(šaulių) sukilimą, o taipgi tu 

jusi užkrėstos karvės pieną. 

Byrono mirtis 

Poetas Byronas besilankyda
mas Artimuose Rytuose apsi
krėtė malarija. Antru kartu nu
vykęs pas graikų sukilėlius 1823 
m. išjojo arkliu pasijodinėti. 
Perlytas, peršlapęs dar yrėsi 

— Per 14 metų a* nei vieną 
dieną neturėjau tikros sveika
tos. Aš pabudau liguistas, ėjau 
I lovą išsisėmęs, dirbau dienos 
darbą gerai nesijausdamas. Aš 
rašiau būdamas lovoje, turėda
mas kraujavimą, rašiau sirgda
mas ir kosulio kankinamas, ra
šiau, kai mano galva sviro iš 
nusilpimo...Mirė sulaukęs 44 
metus amžiaus, išsiliejus krau
jui galvoje. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUS TOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

Didesnius kiekius a-
laus gausite, Jei krelp-
Hitr-M i 

VVHITE BEAR 
BREWING CO., 

Inc. 

THORNTON, Illinois 
Phone: 

THOKNTON 5539 

^t V / ^ EUR0PEAN STYUE t > | 

PilsnerBeer 

?&£MM&&x'rtrwcuj*JXfe&fflfHč£&wx&&mi&č> iftg 

! 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE 

t e t V i r i n t e 7 ***1 
•M ' •mi '• • 'i 

[ 

TELEVIZIJOS 
APTARNAVIMAS 

TORTAI ĮVAIRIOMS PROGOMS 
VESTUVĖMS — GIMTADIENIAMS — ETC. 

Pagal jūsų pageidavimą 
PUIDOS KREMO PRODUKTAI 

Pilnas patarnavimas 
Nanuuns, iisiuraimins, gi'osernčms, delikatesų 

krautmom.s ir klubams specialus mokestis 
SVVI:i)ISIl HOME BAKERY 

3251 N. Clark Street LA. 5-8246 
Atdara 5:30 ryto Iki 8:00 vakaro. Telefonu priimami užsakymai 

Kaip tu gali prilyginti mano 
vaikus prie kitų? Palyginti ma 
no škauamą m kitų skausmu? f Aptarnaujame tą pačią dieną 

• • • 

Šiuos duomenis patiekia savo 
minėtoje studijoje dr. Dale. 
Nors tame veikale galima aptik
ti vienas kitas pašalinis nekri
tiškas posakis, bet biografijos 

.. y . . . - i laivu skersai ežerėli. Grįžo per-
reio reikšmes jo girtavimas, ku- v . .. , . ^ , 
rio auka jis tapo nuo 14 metų s a l c s ' a t s i n a u J i n o d r u g l ° a t a k a -
amžiaus. Jis mirė sulaukęs 5 5 ° *> ateparumą dar sumažino parašytos rūpestingai, ir garse-
metų nuo uždegimo pūslės ir fn o l a į k ° . * $ % $ negaUes. nybių s v e i k a t a diagnozė bti 
inkstų. Prūsijos karalius Fridrul1^ « 5 J * w ? ' ? ? S ! mMle* P H e ž a s t i s n ^ o m a at-
kai Didvsis turėio paprotį kel- m i r e 1 8 2 3 m > b a ) a n d ž l ° 1 8 d- sargiai, panaudojant gausiai 
! iTkas rytą 3 S T e L ^ - 1 R a ^ a s ^ K™<« ^ * š < * A 4 vai.), nežiūrint kada eitu gul- mos paveldėjo palinkimą į džio

vą: jo motina ir brolis mirė tu-ti. Prieš eidamas gulti jis rasy- 7 *'.. T 
.. x- i 1 bcrkuhoze. Poetas įuos pasekė 

davo eiles, kad greičiau uzmig- . . . 0 f i
 J

v . r
 A 

T u i ^ x;,^;I« turėdamas 26 m. amžiaus. Ant 
tų. Jo gyvybe pakirto širdies ,. 

H &J J v t -4savo antkapio papratę nerašyti 
a ^ ?S' M v u ;i« daugiau nieko, kaip tik žo-

Filosofas Kantas buvo silp- . . . * . r 

'•»'fc" ' W> 

»udrilw Krautuve 

Beždžionė, sėdėdama ant aug 
ščiausioa medžio šakos (kad 
nepasiektų onsa. V e r t ) , matė 
tą sceną ir įsikišo su savo tri
grašių \ iį pasikalbėjimą: 

*— Drauge onsa, taip visuo
met būna: Pipirai kitų burnoje 
nedegina. 

Tautų Sąjunga 
Laukinis katinas, jaguatirica 

(lauk. šuo) ir irara (žvėris) ga-
vd iš onsos pakvietimą įkurti 
Tautų Sąjungą. 

— Susijungsime ir drauge 
medžiosime, pasidalindami gro
bį broliškai, pasiremiant mūsų 
įstatymais. 

— Labai gerai, — sušuko pa-
kvientif ji. — Tokiu būdu bus iš-
apr^sti visi mūsų gyvenimo 
klausimai. '. 

Ir neatidėliojant visi pradėjo 
vykdyti naują sistemą. Bėgo, I 
vijosi, užvarė šen, užvarė ten 

3 MĖNESIŲ GARANTIJA 
VISOKIAM DARBUI. 

MART1NKUS T. Y. 
NEvada 8-3082 

• • — 

'*% * * " * ' ?m 
- * - w 

KasYra MusuPirkejai!) 
Geriausi Žmones, kaip, 
eiliniai taip ir pro!s- I 
sionalai ii arti ir toli j 
lanko 

! 

nos sveikatos. Pasivaikščioti jis 
teeidavo vienas ir tai dėl šių 
priežasčių: jis galvojo, kad jei
gu eis kas kitas, reikės kalbėti. 
Jei kalbės, jis alsuos per burną 
ir pritrauks kosulio, slogų, užki-

— Čia guli tas, kurio vardas 
parašytas ant vandens. 

Alkoholio pražudytas talentas 

Edgar Por, kurio gyslomis 
tekėjo škotų, britų ir airių mimo ir plaučių ligų. Mirė su- . , , , , o J i. J - ; kraujas, pergyvendavo depresi-aukes 80 metų del smegenų , •, f • , • v . . . , , / n „ ? jos laikotarpius, kurių metu arterijų sklerozės. Rusijos Kot- J / . / • •LT .T] .. . • ^ , r apsčiai gerdavo ir net buvo pra-

nna Didžioji turėjo pcrdidclj ^IZL » .„^*; ^. *T„~ I O ^ 
kraujo spaudimą, surištą su ar
terijų skleroze ir mirė nuo 
kraujo išsiliejimo smegenyse. 

NAMAMS RAKANDAI 

visŲ geriatifiig išd'rbyMCiv: 

Washingtono makirija 

dėje« vartoti opiumą. Nuo 1842 
m., kaip knygos autorius dr.i 
Dale sako, gėrimą ir poeziją jis! R a d ,J 0 S> Televizijos, Šaldytuvai, 
pasirinko savo nuolatiniu užsi-i ^albiamos Mašinos, Siuvemos 
ėmimu... Mirė nuo smegenų ede-! M a š i n o 8 » Jewelry už žemesnes 

Jurgis Washingtonas 
talentą pražudė alkoholis, su penktas kūdikis šeimoje. Mėgo 

-i.;4„ Juo neįstengė kovoti dėl savo 
syvcnimą tyrame ore, moskitų J / . . . h , . 

maniakiškos — depresy^inės 
Karolis Darvinas, 

lpnos sveikatos, kad 
tegalėjo dirbti tik 4 valandas 

ių studijų paveiktas jis perėjo 

Išleisdami vandeni ano laiko 
gydytojai užkrėtė jo vidurius,. 

. m Imos, kilusios iš gėrimo. Gabųj k a i n » » k*ip k itwr ir ant lengvų 
išmokėjimų. 

JOS. I BUDMK. Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Tel. Vlctory 2-0542 
Krutttuve iitiflrtrytii plrmadlenld ir 

KetvtrtaUir.iilo vakurulH Iki vf-luiuon. 
NcjclGllomla uždaryta 

Budrlko Radlo Valanda leidžiama 
kiekvieno kctvlrtudlvuici vakavo \\ųo 
6 Iki 7 vai. vak. iŠ jjtotlea WHFC. i 
1450 kllocyclea. 

įgeltas gavo malarija. Atrodo, 
kad jis mirė, kaip streptokokų l. , . 

i i ti nuu „o,,^ buvo taip si 
atakos auka. E. Gibbon savo . . . * 

. ». .,. • i. • ^ t e g a l ė j o di 
vardą jamzino gilia istorine . J 

... o xi n i paroje, ir visdelto paraše 22 
studija apie Romos žlugimą. Gal Ĵ  -^ \r 

knygas. Mirė širdies liga. |do-
į katalikų tikybą. Nestiprios I m u s J° Pareiškimas J. Fordyl 
sveikatos - sirgo vandenlige. Ml "Aš niekada nebuvau atei

stu ta prasme, kad būčiau 
neigęs Dievo buvimą". Rašy-

/ 

TADO BAW*rvn 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIU 

TAISYMAS 
* m « W ^ S r « H> • Y% 7-0H41 
i4^»kfrvH*iBt '•roP'»nn«%kai ratikrlr** 
m( Ir ntnanMn^n»l N^fito'^h^p \ \f"> m 
^kflpns Uotu- tu k '̂'>n,.1o^^*, T'^'b.' 
"»1 % 8 vul vnV ft.-.ftt »(?lonlH*«< n»» 

Į A . t ' • « ! » « i iro 

METR1KIU 
FARM FOOD C 0 . | 

KMTUVi \ 
1304 W-st HM Stt. j 

Didelis išpardavimas 
Gavome didelį kietį naujų rudeninių 
rūbų ir baltinių, ii parduodame suma
žintomis kainomis. 

Taipgi turime visokį pasirinkimą reikalingų 
dalyku: vyrams, moterims ir vaikams. 

KVIEČIAME ATSILANKYT! — BOSITE 
PATENKINTI M0SŲ KAINOMIS IR 

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

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

ffi ,t ' I | C 
i mm 

m. p M i 

ALBINAS BtNIUUS 
A T U R K A PEBKKAIJSTYMUS 
ir įvairiu dalktl | p«rv« žimm 

IHktp imt piMsiun îHiiM- i užstoti) 
pakletftllus Jvairaui* ma»«tn 

2554 Sl>. HALSTED STREET 

Tel. UAniibe fi-$Ub 

i S VYKIAUSIA LIETUVIŠKŲ 

VAfiOIV BCSTINft 

BILL K'S LIQU0R STORE 
u.~- Mr. .v Mr». Wm. Kareivai, AND TAP R00M 
, > >w <: ,n"'ka, 4644 S. Panlin* St. 

M m jL^tilS "^ SOI1 Wii^^ 
patenkiname 6im- ^ < < ^ 0 |** J\9^ICM n'Tt i ^ 
tus kitų asmenų, ^<>5 VC*- ^ O u ^ « £ > 
kodSl mes negalėtume ^ ? į f t # f c J tO 
ou tenkint i Jūsų? Atvykite ir ^^^ &fiš9P 
duokit o progos mums jus įtikinti 

^ 

r 

T M J" L. # 

•if^- » • • • • • • 

-rf 

PIUCCI^|8 TELEVltlJOS VU 
RADUO 

APARATŲ TAISYMAS 
Hąilnlngas Ir garantuoji** dartMA 
Aparatai nemokamai paimami I' 

prUitatoml J namua 
DARBO VAUNDOB: « v.v.—10 v.v 
dedtadlentats: 8 v. ryto— lo v. va|c 
M. K1MKIS, 41 l t Ko. FraoelMV* 

Tetof. VA 1-ie»» 

.,• .. 

N E L A U K I T E . N E S — 
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu! 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompanCa, Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų. 

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Borad of Undenvriters" 

OMALLEY and McKAV, Ine. 
222 W. Adams St. ' Room 1043 

Telefonas CKntral 6-5208 

UKNKKALINIAI AGENTAI šių Kompanijų: 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO, 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY 
LUMBERMAN'S INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY i 

# 



MKNftArVFtS fcftAttOAS, (JrTtCAOft, IMJNOtfS 
•r r 

*e?ta<!ienis, spalio 4, 1952 

N o b r n ' i k i n MinUrii l l tv i i l i> l lK\ : l k 1)114 

UŽ TEUVISIIOa APARATŲ I 
APTARNAVIMĄ 

Prisirašykite prl« 

OLSON T-V CLINIC 
u r n o m s kaln< ms aptarnavimo planai 

Priklausymo mokestis 

CHA D R E R D 
I,ANI>SCAPK 0O: \Ti tACrOR 

Juoda žrmfl — HumiiR, pievon ap-
ir-rPtlmas. planavimo konstrnkcljn, 

visokių rftllų sodinimas, va zdo pla-
• a . «!i:is. l i lnnl npdi'juista. Nemoka-
mi ii|>«*knl<MnY>inni. Aanklto mus Aliin-
• ihn VVeateru Bnrinsa fi»39. 

4217 Johnson, W. S. 

$10,00 METAMS 
i' i' 1.NS.1111 p r i e 

aptarnavimo pirmo 
dalyk g ftlose sritys-

Slo ekonomiško 
p lnvalte daug 

šaukimai 

visu daliu 

• Visi aptarnavimo 
tiktai f l 96 

• 10% nuolau'a ant 
• Jdo.lnma Antenna 

JTnal su A n t n n a u i $20.00 
• Kaina $5.9f» o i darbu anl visu 

modelių, kurie paimami ) dirbtuve 
Sis jskaito vbokias radijas, pbonn-

grafUR, t< l .v'zljas Ir t. t . prik aM-
sontlema nariui. 

im dldcmnli) Informaeljų Ispltdyki-
|e sia iM<arp:j arba sauklto! 

OI.SON T V CLINIC 
2:U0 N.lAlannlu Iru. (;: atistotu* 5-K7UO 

Melrose Park, Illinois 
PnvardS 
Oatve . . . 
Miestas . 
Telefonas 
Te»e\ b'ijos Iftdirhynt* 
Modelis 

PAKEITIMAI Į 
GAZO ŠILDYMĄ 

5225,00 
lengvi Išsimokė jiniai 

31 Metų patyrimas 

KROSNIŲ KATILAI 
Išvalomi ir Pataisomi 

•TIRE POTS & CRATES" 
ĮDEDAMI GAZU ŠILDYMAS 

Nemokami Apskaičiavimai 

ABERDEEN HEATING C0. 
6891 So. Ashland Ave. 

PR G-3300 
Joi neatsilieps Saukite: BE 8-3637 

nfiMKfUO, ;avlnlnkal: Vidaus de-
l;or:iv.mas, ift lauko darymas; «p«>-

I r:allx.ii<>.la'i)PH komereinlals Ir Indnsl-
rlalinia s pastatais. Skubus aptarna 

' vlma*. pilnai apdiausta: nemokami 
ii p.skitiOiavhnnl. Aank-te: W IVCOVIM, 
V'illa Pa ik 7127 (mes užmokame M 
telef.) 

DĖMESIO K0NTRAKT0RIAI 
DAKTARAI Ii BIZNIERIAI! 

• 

AR JOS PAMETfiT PINIGUS! 
KAIP BUVOTE IftlJE 

Mes duodame skubų, patikimą 
"TELEPHONE SECRETARIAL 

SERVICE" 
Patyrusios operatores budinčios 24 vai. 

kasdiena ir «ekmadirninis 
Pasirašykite mūsų numerį j "Red Book" 

po "If no Ansvver Glassification" 
Neužilgo uJsiraSytnas bus sustabdytas! 

Dėl informacijų Saukite* 
BIshop 2-1949 

arba TOvv.nhall 3-6?0C 

PHYSICIAN'S anc! 
BUSINESSMEN'S 

TELEPHONE 
EXCHANGE 

6036 W. 26th Street: 
CICERO 50, ILL. 
— — i -

| žurnalistikos Institutas 
I.oyolcs Universiteto globo amas 

suorganizuotes „Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašytojų 
dr-jai, skautams, ateitininkams ir 
kit. organizacijoms. 
Direktorius: 

Kun. V. BagdonavIMus, MIC 
Koordinatorius: 

Prof. J. A. Zvetlna, 2SS4 So. 
Oakley ave., Ghtcago 8, III 

Paskaitos vyksta antradieniais 
ir ketvirtadieniais Aušros Vartų 
parapijos mokykloje, prie „Drau
go" nuo 6 iki 8 vai. vakaro. 

Paskaitų tvarkraštls 
Spai. 2 d., 6 vai. Kursų atida

rymas. Kalba Loyolos universiteto 
atstovas J. A. Zvetlna. Alto pir
mininkas L. ftimutls ir Instituto 
direktorius kun. V. Bagd navikus. 

Spal. 2 d., 7 vai. kun. dr. A. 
Kultinis akaito pirmutinę paskaitą 
tema: Spaudos tarnyba Dievui. 

Sral. 7 d., 6 vai. skaito t. Bru
no Markai!is tema Spaudos tarny
ba Bažnyčiai. 

Ppal. 7 d.. 7 vai. skaito D. Naru-
tavlčlute, tema Laikraštine žinia 
(kronika ir korespondencija). 

PINK plANOH RKST HOME 
Poilsio namai senyviems Ir sveiks
tantiems arba gydytojo pae'.Ja.ntnmn 
fleriaus as maistas |»- prlcAIOru Na
mų almosfera. Sa-alt ines ii mSnisl-
i • H kainos. 

PINI: MANOR KKST IIOMI: 
R t I. Bo* IfiS, Mund-leln. lll. 

% mylios ) rytus nuo Half Day, IH 
Route Ii a iba tel.: I /bertyv U« 2-
4212. 

l>ffmeslo. Namu Sav'ninkal! 
HOI Si : OK I;I \ / 

Pagražins J ' S Ų virt ine su 
KrrCftRN MAID CARINETS 

Pagaminami pagal užsakymą sulig 
Jnsų nurodymais. Nemokami apskai
čiavimai bet kur. Žemiausios kaimrs 

O n> 4-24.M> 
813 \V. Kiilirc Road 
OARY. INDIANA 

DRlfBSJO, televizijos savininkai! 
Mes paU isome ir aptarnaujame visų 
Iftdlrbyseių Ir modelių aparatus. Ge
riausias jrenglmas Ir dalys. Darbas 
garantuojamas ir atl iekamas "elec-
t ionle" Inžinierių! 

.1 & V T V . SERVICE 
BJ»A9 Columbla Ave.. Ifammond, Ind. 

Kumeti 21 r.O 

PRITYRĘS 
TELEVIZIJOS TAISYMAS 

Viską padaro per vieną dieną 
Apylinke* šaukimai — $4.00 darbininkas 
ima už darbą, daugiausia $9.00 

SUPREME APPLIANCES 
Telef. WHitin* 731 
1316 — 119th Street 

VVhiting 

A P Š I L D Y M O R E I K A L E 
I 

MATYKITE MUS 

Dėmesio, navininkai, leiskite Del-
mar Heating padaryti pakeitimus 
jūsų n mų šildimui, darbas teisin- ; 
ga kaina. Jdedame dūmtraukiams 
„liners", aliejaus ir gazo krosnis, j 
Nemokami apskaičiavimai bet kur. Į 
Darbas bus padalyta? patvr.isių 
inžinierių. 

i • ' i — 

DftMESIO, savininkai! OaukttC 
mflsų kainas p lnna! Ikižome viduje. 
Ift lauko; popieriuo.jame sienas; pil
nai Is-'ekoruo.lume. Mes pataisome 
jnsų tinkavimą. Nemokami upskai 
ėiavlmai. I'linus apdi-audimas. Sam i 
and Saunders. Goneral Cont'aetlnK. 
6928 Alabama Avo., l lammond. Ind. 
Ruiaell iS2fi. , 1| 

VIOSTUVINftS NtOTRAUKOS j 

Aukštos Rūšies Fotografijos 

• 

ONtario 2-4792 
: sm**: *%ms: :&m*r ?mm?~ 

MCSV SPECIALYBfc 

Precin Photo Studio,lnc. 
KDVARDAH J. ULIS. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrglnia 7-2481 

DĖMESIO NUOSAVYBIŲ Savinin
kams! Skambinkite mums dėl visų "Tuck-
pointing, darbų. Apžiūrėkite savo dūm
traukius šiandien. 4 iŠ 7 reikalauja pa-

* taisymo. Dėl pataisymo skambinkite: 

W. R. CARTER 
ONtario 2-3839 

DĖMESIO SEIMININKĖMS 
ir SAVININKAMS 

Jvairių rūšių sienų valymą ir atliekame 
rr«idencijuose ir comerciniuose pastatuo
se — einame betkur. 

TRI - C O U N T Y WALL MASTER 
SERVICE 

Duitdee 705 J 
' ••••• •» • i — — M i I — •'• •• I I • i — i 

FiTf'H DEAN rONVAT.ESOKNT 
HOME 

Vieta senoliams Ir lovoj gul int iems 
ligoniaiuf. Aptarnanla registruota 
slangfi ir cydvlojas. Maloni aplinka 

11410 ,S. korestvil le Ave. 
Tel OOmmodore 4-9168 

RADIO CLUB 
RE8TAURANT 

. and COCKTAIL LOUNGE 
Dabar po naujos vadovybės 

THE EVEROREEN RADIO 
CLUB, Inc. 

Paduodamas geriausias maistas 
ir gėrimai sulig jūsų skoniu 
Route 14 ir Cjuintons Road 

(Šiaurėj nuo Palatine) 
Atdara kasdien išskyrus pirmad. 5 vai. 

Sekmadieniais 1 vai. po pietų 

a profitable reminder 
open a savings account 

this month ^ 

Gaukit du gerus uždarbius kasmei 
li/.tikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

riadėkit su $1 • Pridėkit kiek norite. 
< kada uoriU 
i » 

UNIVERSAC SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION , 

1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8, ILLINOIS 
.Telefonas: HAymarket 1-2028 

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais Ir penktadieniais nno 9 ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

ir 

PROGRESS FURNITURE CO. 
Chicagos Lietuviu Bendrovės Krautuvė 

Teikia mažiausias kainas šiame 
ajj 

mieste ant visokių namam reikmenų, 
nes suglaudę 2-jų krautuvių prekybą 

l VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVES OPERAVIMO IŠLAIDOM 

DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 
i 

u ž d a u g d a u g m a ž e s n e s k a i n a s 
Daugiau kapitalo, daugiau prekių, mažiau rendų, mažiau 

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kitos Lietuvių 
baldų krautuvės Chicagoje, kuri galStų sumušti „Progress" 
kainas. Del kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės į šią įstaigą. 

\ 

. — 
SKELBKITES "DRAUGE"! ', | 

4181-83 
Archer Ave. l u n m i u i u v ^ 

Lengvi išsimokė jimai pritaikomi visiem*. 

LAfayette 
3-3171 

^ 

m& i IMSK į t r "•• 
:m 

m-

i 

Beforelhe Risks of Wtirter 
AL GET the U. S. Royal Mastervs excfusi've Royaltex Tread — stop 
^ ^ safely on slippery streets where tires nevor held before! 

^ 

• V . O W N the revofulionary winter-skid-protecting power of its more 
than 3,000 gripping edges! 

LOOK ahead to years of this super-safety, completely renewable 
to gi ve you up to twice as many safe miles! * 

H0W! f or Your Jresent Tires! 
We ore a l lowmg 

- , he v^.ttSSiSS^^^ 
U. S. ROYAl MASTER ^„„cent tobeS p,us " ° » w o n i e ' < 0 f y ° U r P 

SERLIN TIRE CO. 
1400 SOUTH Tel. - WEbster 9-2122 

« * 

-

•riaM^iMmiaMiaiiililHiIIIiiMliMlilliiiiiiim^ 



. f 
• > 

, .•< 

Šeštadienis, spalio 4, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IUuINOIS 

BU0R1K PREKYBOS 
40 METU SUKAKTIES 

PROGA 
l.iiįvt <xi« tiu išpardavimai .sutaupo pu-

LINKSMIAU 

SkAITAS TCKSTANOll/ DOLERIŲ 
\ I l tTf iS LAIKltOU&MV 

i 

jos, Amerikos. 

Į Maskvą atvyko sovietų ka
pitonas peršauta ranka, 

— Tapau sužeistas per impe-
wiioietu^ , tat t t t l1 k*,,M* PighM,, k a i p , rialistinių karių ataką, — at

raportavo. 
— Kaip tai? Juk dar nšra 

mportoota tiesiog 1A š»elc»irijos, V o - j j o k i o k a r o . 

— O buvo taip: vykdyda
mas tarnybinę misiją nuvykau 
j vakarų Berlyną. Turėjau ten 
nakvoti, ir tai kartu su kokiuo 
tai amerikiečių kapitonu. At
rodė" — malonus žmogus. Tik 
vakare iškilo nesusipratimai. 
Gulame miegot. Aš nusitraukiu 
batus ir dedu juos po pagalve, 
kaip reikia, kaip pas mus da
roma. O jis savo batus pasta
to už durų, taip, kaip filmuose. 
Aš nusimaunu kelnias, ir dedu 
po matrasu, taip, kaip pas mus 
kelionėje, o jis kaip —filmuo
se, deda ant kędčs. Ir visą lai
k ą — a š taip, kaip pas mus, o 
jis taip, kaip filmuose. Paga
liau, aš nusiimu nuo rankos 
laikrodį, ir spaudžiu po pagal
viu, kaip pas mus, o jis, jsivaiz 
duokite, laikrodį deda ant sta
liuko, ir palieka, lyg jis filmuo
se vaidintų. Paskiau jis pasa
kė, kaip filmuose, "Good 
night", o aš jam — proletariš-
kai: "Spokojnoj noči". O kai 
jis užgesino šviesą, aš atsikė
liau ir pirštų galais nuslinkau 
prie to staliuko ir ištiesiau ran 
ką J tą laikrodį, taip kaip pas 
mus įprasta. O jis staiga kelia
si ir į mane su pistoletu. 

— Tai matote, —- baigė so
vietiškas pareigūnas, — taip 

Atsilankykite Ir patys įsitikinkite. 
kad BUDRIKA8 parduoda urmo kai
nomis bu Jokių taksų. Štai darbinis 
kišeninis laikrodėlis. $3.50 vertea, 
dabar ui $t .»5 
$s 50 Iki $l'-'.50 vertea rankiniai 

laikrodėliai su odine ar me
taline apyranke, parduodama 
už »4.»5 

$21*.oo verte* rankinis gold f 11-
led 7 akmenėlių laikrodėlis 
už $12.05 

$32.oo vertes gražios išvaizdos 
rankinis 17 akmenSltų gold 
fllled laikrodėlis, už $1(1.95 

$99.50 vertes geltono 14 karatų 
aukso rankini* laikrodėlis, 17 
akmenil lu . tik už $34.95 

$i'.r»..»n vertes rankinis Photo 
VVatch, 17 akm. gold filled la
bai puošnios Išvaizdos, tik 
už $33.75 

$71.50 vertes Photo VVatch, gel
tono aukso su turtingais balto 
aukso ornamentais, 17 akm. 
parduodamas specialiai . . . $35.75 

$33,75 vertea rankinis, geltono 
aukso, tik už $24.95 

$29.75 vertės, 15 akmcnClių, par
duodamas už $21.50 

$7 1.50 vertCs VVittnaucr, geltono 
aukso. 17 akmenėlių, už . . $44.95 

$135.00 vertes, papuoštas trimis 
deimantais, už $59.50 

$l75.0oo vertės rankinis Bulovą, 
21 akmenėliais, geltono 14 
karatų aukso, papuoštas 7 dei
mantais, parduodamas už $95.00 

$195.00 vertes laikrodėlis 14 ka* 
ratų aukso, 17 akmen. su tri
mis deimantais, už $99.00 

$195.00 vertes geltono 14 karatų 
aukso rankinis laikrodėlis su 
4 stambiais deimantais, 
tik' u i $99.00 

$225.00 vertės, rankinis 14 ka
ratu geltono aukso, 21 akme
nėlis su trimis puošniais dei
mantais tik $112.25 

$195.00 vertPs balto 14 karatų 
aukso. 21 akmenėlių Bulovą, 
papuošta* 3 akį veriančiais 
deimantais, kainuoja dabar 
tik $99.95 

$225.00 vertes balto 14 karatų 
aukso rankinis laikrodėlis, 17 
akm, su 4 dideliais Ir 8 mą-
'-•sniais deimantais, už . . $150.50 

$295.00 vertės rankinis, geltono 
i 1 k ar. aukso. 17 akmenėlių, 
apsodinta* turtingais 3 pail
gais ir 8 apvaliais deiman
tais, dabar tik už $175.00 

$350.00 v. a e » Longine*, balto 
i i karatų aukso. 17 akmenė
liu rankinis laikrodėli*, ap ia i -
utknoitaa' IT spindinčiu 
mantų, tik už $105.00 

• ir tapau imperialistų agresijos 
auka... 

Kas yra pinigai 
Vienas anglų laikraštis prieš 

kiek laiko paskelbė konkursą — 
kas duos geresnį apibrėžimą, 
kas yra pinigai. 

Sulaukė 6,000 atsakymų. Jie 
skambėjo: 

— Pinigai, tai sukrus, kure 
pasaldina gyvenimą. 

— Pinigai tai dievukas, ku
riam lenkiasi visos Žmonių kla
sės, nors jis ir neturi nei vie 
nos šventyklos, skirtos jo gar
bei. 

Pirmąją premiją laimėjo šis 
atsakymas: 

— Pinigai) tai cukrus, kurs 
kuriuo galima pasinaudoti kaip 
universaliniu pasu, su kuriuo 
galima nuvykti visur, tik ne į 
dangų. Pinigus galima laikyti 
šaltiniu ar priežastimi visko, iš
skyrus — laimę. 

- Negali 
— Daina — pagražina gyve

nimą. Kiekvienas žmogus turi 
dirbdamas dainuoti. 

— Teisinga pažiūra, bet aš 
negaliu to pildyti. 

— Kodėl. 
— Mano'užsiėmimas — klar

netistas. 

Skirtingų nuomonių 
Pilietis kine niekaip negali 

matyti filmo — savo didele 
skrybėle užstoja prieky jo sė
dinti ponia. 

— Atleiskite, poniute, bet aš 
užmokėjau už biletą, kad maty
čiau filmą... 

— O aš užmokėjau už skry
bėlaitę, kad ją žmonės matytų, 
— atšovė ji. 

Irgi muzikantas 
— Klausykite, kas ten pas 

jus per triukšmas kasdieną? 
— Tai mano sūnelis skambi

na pianu, kurį savo testamentu 
senutė teta mufns užrašė. 

— Ar jūs negalėjote to testa
mento sugriauti? 

Trys įrodymai 
— Yra daug įrodymu, kad že

mė apvali. Pasakykite man bent 
tris. 

— Ponas, mokytojau, pirma, 
apie tai parašyta vadovėly, an
tra — Jūs taip sakote, trečia — 
ir mano manta tam pritaria. 

Raffetto's ResSaurant and Lounge 
Šeimyninio Stiliaus Pietai 

VIŠTIENA • JAUTIENA • KUMPIS 

Kiek tik gali suvalgyti .. $2.00 
Vaikams Specialus Patiekalai 

STEAKS ir ŽUVYS 
Ant Route 176, 3 mylios į vakarus nuo VVaucotoda 

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

Namams ir Industrijai 
PARDAVIMAS - APTARNAVIMAS 

Tiesiai ii dirbtuves 
COMBUSTIONEER DIV. 
of STEEL PRODUCTS 

ENGINEERING CO. 
1532 S. MICHIGAN 

VVAbash 2-0060 
Vakarais šaukite: ERanklin 2-7100 

AUTOMATIŠKAS APŠILDYMAS 
įtaisomas už žemas kainas 

ARMSTRONG STEEL 
Gazą ar aliejų kūrenanti krosnis. 

Ši krosnis įtaisoma jūsų ffoOC 
namuose nuo H>J3b 

C0NTR0LLED AIR HEATING 

ff»-—»«»>., . i-V"*"1 

1715 W. 6Srd St . GRovehi lI 6 -0312 

HI-YVAY RECREATION 
Atdara penktadieniais vakaro filam Hezonut 
BOVVUNG ATDARAS VISA SAVAITGALI 

"Leaguos" prasideda antradlonj 
Moterų "leaguos" dabar organizuojasi 

popietiniam "bdvvllng" 
NoitlivM.st HWV.,— Palatine, 111.— Palatine 970 

PATERA'S CZECH VILLAGE 
DABAIt TURI NAUJĄ VEDGJA 

81 01 o: 
• Antiena, — Vifttlena gurbe 
• Kiuullenon kukulius 
• Rūgščius kopūstus Ir žuvis 

Raukite: HIsliop 7-9775 
3225 W. CERMAK ROAD 

llukoYSky, savininkas. Isnuornavlmui sales 

!)rau$o prenumerata - visuomet puiki dovana. 
'•' 

— — — 

DftMKSIO, .savininkai! Rondras 
pertaisymas — Palėpes, tusius, vlr-
tuvoa. virtuvių kabinetus. Garažus, 
mūrinius, akmeninius, cementinius, 
"tuck polnting". Nau.lus namus pa
statome. Nemokami apskaičiavimai. 
Galime finansuoti. Pilnas apdraudi
mas. Sams ^ .Suundors, General Con-
traetors, 692$ Alabama Avenuo, 
Hammond, Ind. Russoll 1825. 

— . 1 
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MOTKKiiKI LAIKRODĖLIAI: 

*i:«.f>'i v .rtes rankinis geltono 
aukso, i i akmenėlių už . . 939.95 

$'•7.f.u geltonas, puošnus. pa
puošta.-, aštuoniais delmanoiu-
kais. 17 akmenų, tik u/. . . $45.95 

l i lo. 'oo vertAa moteriškas ranki
nis laikrodėlia, 19 akmenėlių, 
geltono aukso, papuoštas 4 
baltam aukse Įsodintais dei
mantais, už 975.00 

Jįir>a.uo vertes rankinis Chalet 
raudono aukso 14 karatų laik-
i o,irius. 17 akmen. su auksi
ne apyranke, papuoštas 4 rugi-
nuis |r 4 deimantais, tik už 985.00 

$174.95 vertSs, raudono 14 ka
ratu l>aito aukso, su Irt dei-
ntantij Bonuose ir 4 dideliais 
ii- ma2a4s deimantais galuose, 
už 9149.05 

J-'SO.ao Molino .šveicariškas ran
kinis laikrodėlis, 14 karatų 
geltono aukso, papuoštas 8 ru
binais ir 4 deimantais, už 9125.00 

sau'R.oo rankinis 14 karatų K«'1-
tono aukso. 17 akmenėliu, tft-
puoštas 6 grupėmis rubinų po 
tris ir po du deimantu, viso , 
'- <!<imantu. puošnus Ir n e , 
lik naudingas. bet ir žavin

ta, dabar tik n* 9199.95 
Visi laikrodėliai nui eguliuoti su 

Titiiing-Klectronlc mašina. patyru 
sio ir sąžiningo laikrodininko prie 
žiūroj. Pasirinkimas vėliausiu madų 
Bulovą, l-ilgln, Renriis, l.orųrin .s 
W i l n i . n i . r l a i k rodė l i u . :*,;{', nuolat 
don ant deimantinių 11 karatų auk-
so /.ledu. taip pat ant žiedų spalvotų 
akmenėl ių akutftitls 

SUMAŽINTOS KAINOS: 

l'arkcr, \V a terma n. Sluu'ffer, Kvsr-
i ii i c ir kitų pluksnų 

Taip pat sumažintos kainos sidab
ru it aukso papuošalams. Viskas pil
nai garantuojama. Jei pirkta preke 
nepatinka, gražiname pinigus per 7 
dienas. 

G. LeRoy Lehr 
Nauja, moderni "air-condi 

tioncd" laidotuvių koplyčia. Pil 
nas laidotuvių aptarnavimas. 

Modernios patalpos -

LEHR FUNERAL HOME 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIJtKTI IŠ 

P R O G R E S S 
BENDROVES KRAUTUVAS 
GRAŽIAU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

JOS l BIJDRIK, Inc. 
3241 South Halsted St. 

CHICAGO 8, ILL. 
Tel. Vlctory 2-9542 

Krautuve atdara pirmadienio ir 
ketvirtadienio vakarais iki 9:30 P. M. 
Sekmadieniais uždaryta. 

Budrlko Radio Valanda 16 WHFC 
1 irai k ii. nulio atotlea ketvirtadienio 
vakarais nuo « iki 7 vai. vakar* 
Su orkestru ir dainininkais 

N e s š i o s į s t a i g o s v a d o v y b ė j e j 
t a r n a u j ą ž m o n ė s tur i 4 0 m e t ų 

| patyrimo šioje prekyboje. 
Kada ateina reikalą* pirkti 
įvairius namu reikmenis, 

kreipkitės į Sią 
ERDVIA IR PATOGIĄ 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIU BENDROVDS 

K R A U T U V Ę 

4181-83 Archer Ave. 
Tel. LAfayette 3-4171 

Brighton Parko kolonijoje 
* — — II—I I I I II • • • i t i i H M B > • » ^ I > W W P W W » » W 1 1 m . . i n i • , • • • * • • 

6040 So. Pulaski Rd. 

POrtsmouth 7-7676 

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo 8ENIJ AT 
VIRV ir g K A U E t l Ų ŽAIZDŲ, jlt 
negali ramiai nedėti ir naktimis mle 
gOtl, nes Jų užsisenoJUMlos žaizdom 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų at 
virų ir skaudančių patsdu, uždekite 
DKOUl.O Olntment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins jDsų skaudėji
mų Ir gal«sito ramiai miegoti nak-
tj. Vartokite JI taipgi nuo skaudžių 
nudcKlmų Jl« taipjfl pabalina nljĮI6» 
Jlmų lljcos. vadinamos l'HORTABIS. 
Taipgi pasalina peršėjimų, ilgos, vadi
namos ATHLKTB'S VQOt, sustabdo 
džiovinimų o«los ir perplysimų tarp-
pirSčių. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džifistančion Ir suskilusios odos. Jis 
yra g«»ra gyduole nuo visi.i išviršinių 
odos ligų. LBOULO 
Olntment sutelks Jum 
pagalbų nuo nuvar-
Kuslų, perfttamų i r 
niežinčtų kojij t.egu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 ft., 
$1.'25 ir $3.60. Pirki
te vaistinėse Chlcago 
ir apylinkėse Ir Mil-
waukee, a r b a a t -
siųskite money orde 
rį į — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy SI., Ctiicago 34, 111 

MUlberry 5-3694 

DĖMESIO, SAVININKAI IR GAZUI LEIDIME TURINTIEJI 
Gaukite mūsų kalnas pirma! Pakeičiame ) gazinj apšildymo Ir allcjlnj 

DEGINTUVAT, KATILAI, CKNTRAldNIS APŠILDYMAS 

Dėl skubių arba-ate ič ia i įdėjimų šaukite HTK. 3-0200 — DABAR 

DUTY HEATING 8t FURNACE CO. 
F. H. A. IflglMOKftJlMAJ 

1V& H'est 7Dth Street Atdara pirmad ir ketvirtad. vakarais 
• • • ' 

— ——— 

na NESILEISKIT NEPAŽĮSTAMUS ČIA! 
Ateikite su savo inžino problemomis pas mūsų patyrusius 
mechanikus. Mes aptarnaujame visokių iSdirbysčių ir 
modelių automobilius. 

REO SALES A N D SERVICE 

J. H. CATLQW 60MPANY 
419 WQS! Ma:n - B^ington, III. 

Šaukite: Barrington 242 

John F. fiudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTOEIUS 

T R Y S MODKRNIOS KOPLY6IO8 

4605-07 South Hermitage ftvenue 
TeL Y A r t o T-1741-2 i r Blshop 7-9481 

4330-34 South Caliiornia flvenue 
Telefonas Blshop 7-9719 
A M I U I A M ' i : D I E N Ą I R NAKTĮ 

* r r » f 

AHTHONY B. PETKUS 
IJUCDOTIJVIŲ D I R E K T O R I U S 

'!*^?«r • ;#* 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— «»viiiiuko — 

St. Casimir Monumcnt 
Company 

3914 West Hl th Street 
. Vtanaa Blokas nuo Kapinių 

Dld«au»is4i raihinklanui 
%t\w\u PMirmkima« Miesto 

Tolei. CEdarciest 3-6335 

6812 SO. WESTERN AVE. 
( HK AUO, ILL. 

ORovelull 6-0142 

HEmlock 4-2644 

T()wnhall 8-2109 

1410 S. 50tt« AVE. 
CICERO l iJL 

j j ' 
L I Ū D E S I O V A L A N D O J 

šankitt 

m»- • • * 

tir 
VISKO UŽTEKTINAI 

: ^ 

- TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, a.šhlvluMis, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus, 

kilimus, radiO, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Me» Pagaminame Baldus Ir ttJ ei is Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPANY, INC 
Lietuvių Krautuve* 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio Ir kotvlrtadlonio vakarais iki 9:30 
Atdara sekmadieniais nuo l l tkf 4:80 vai. popiot 

MAZEIKA& EVANS I 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tlema, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų. 

t: I 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHTCAGOS UETUVIV 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AmbulatiMU. patarnavi
mas y r a telkiamas 
diena ir n a k t į . Rei
kale kaukite 
mus. 

Mes turime koplyčias 

lloiselando dalyse 1 r 
v i s o s e Chlcagoa ir 
tuojaus pa tar
naujam. 

.—— 
• TELEVIZIJA • HADlO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI » ( IRON-

l-:itS« PLOKSTELtS (RECORDS) 
• NAMC UKIKMENY8 IR T.T. 

WE1SS APPUANCE 
F1LNAA TliLKVIZMOS IK RADIO 

APT 1RNAVIMA8 x 

4057 Soudj Archer Avenue 
Tel YArdi 741666, Chlcago 13, UI. 

P L A T I N K I T E ••DRAUGĄ'1 

- v 

—— 
^ 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A I ! ! 
Mes kviečiame lietaviua pasidėti tavo taupomus pinigus i Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena ii 

smarkiausiai augančiu taupymo įstaigų visoj Chicago}. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Chicago Savings suvirl 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagu patarnavimą. Ji K anksto neprižada, bei 
visada išmoka aukštą dividendą. 

M Ū S Ų T U R T A S SIEKIA A R T I D E Š I M T I E S M I L I J O N Ų D O L E R I Ų ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westetn Ave. Chicago 

J O H N P A K E L , P res iden t 
Phone GRovehiii 6-7575 

STEPONAS C. LACHAYVICZ 
2314 West £8rd PLACE M . Vlrginia 7-6672 

I I P T I l V f f l f i i I C T A f f i i Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
t J Ii I 11 f I J l \ l \ 1111 / l l U / 1 IH» Pi(*tV- Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. SrJtadieuiais 

- nuo 9 ryto iki 2 po pietų. * 

10756 S. MICHIGAN AVE. PUllman 5-1270 
— - — 

PETRAS P. GURSKIS 
659 YVest 18th STREET Tel. SEeley W711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18ih STREET 

Telephone VArds 7-1911 
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ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 8. LITUANICA AVE. Tel. YArdh 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. UTUANICA AVE. Tel. YAnb 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3472 
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Clevelando lietuvių naujoji šventykla 
VYTAUTAS BRAZIULIS, Cleveland, Ohio 

Clevelando lietuvių bendruo-, darnesnio architektflrlnio ir de-
menės did^ioio meno kūrinio, koratyvinio sąskambio su baž

nyčios architektūrine visuma, 
siekiant galimai vieningesnės 
nuotaikos bei išrvškinant svar-
besnius architektūros momen
tus. Didysis altorius yra ga-

naujosios bažnyčios, statybos 
baigiamieji darbai sparčiai ar
tėja prie laimingų baigtuvių. 
Šiuo metu Dievo Namų viduje 
dar stuksena duslūs plaktukų 
garsai, o aplink bažnyčios išore na monumentalus, nuo grindų 
lyginama žemė, tiesiami takai pakeltas trimis laiptais, su ne-
ir atliekami kitokie baigiamieji, dideliu retabiliu stovi kiek ato-
darbai. Po kelių savaičių visi kiau nuo sienos. Viršum alto-
darbai bus baigti ir pašventį- riaus ant marmoro konsolės 

stovi devynių pėdų Švenčiausios 
Panelės su Kūdikėliu statula, 
kurios fonas papuoštas turinin
gais lietuviškais ornamentais, o 
viršum statulos didžiulis vaini-! 

nimu įvyks jos pavedimas ti
kinčiųjų sielovadai. 

Naujoji šventykla tolokai 
nuo miesto centro, palei Neff 
Kelią, tarp žaliuojančių medžių. 
Jau iš tolo patraukia savo gra 
žia architektūrine išore. 

Šventovėm darbų vykdyto'a! 
Iš kairės į dešinę: dail. K. Varnelis, arch. dr. St. Ku« 

dokas ir inž. J. Augustas. 
• ' • 

džiojo altoriaus yra septynioli-j Italijos ir T Arturas žmonių 
darbu 

Šventykla suprojektuota prof. 
archit. dr. Stasio Kudoko, pa
naudojant romaninio stiliaus 
motyvus, tik juos sumoderni-

ka ornamentinių vitražų, ku
kąs kuris, tarytum baldakimas, riuo3e įkomponuoti simboliai 
užbaigia altoriaus visumą. Iš, vaizduoja Kristaus Kančia, šo-
abiejų pusių altoriaus stovi duininėne navose dvylika didelių 
didžiuliai Amžinosios Ugnies ži-! figūriniu vitražų, vaizduojan-
bintuvai, kurie gražiai derinasi (čių rožančiaus paslaptis. Ir, 
su visa altoriaus kompozicija. | pagaliau, ro?.etė, taip pat vitra-
Komunijos grotelės taip pat iš žas. Iš viso šia bažnyčia puošia 

nant ir suprastinant, paliekant; marmoro, papuoštos bronzos 32 vitražai, kurie buvo paga-
to stiliaus tik charakteri. Ne-| varteliais, č ia pat nedidelė mar-( m in t i praėjusiais metais, t. y. 
žiūrint formų kuklumo ir san-! moro sakykla, dar gerokai prieš bažnyčios sta-

Šoniniai altoriai, savaime su-j tybos darbų baigą, 
prantama. vra mažesni ir kuk- . 

pudingą. Jieškantiems monu-'iesni. Viršum altorių, vieton — Ar ir Kristaus Kančios sto 
mentalios ir efektingos archi-! statulų yra nutapvtos atitinka- tys sukurtos originalinės? 
tektūros, Naujoji šventykla i š . m u šventųių fitrūros. šoninių 
pirmo žvilgsnio gal ir per kuk- altorių šventinu figūros tapytos 
liai atrodo. Tačiau pastabi ir mano, o didžiojo altoriaus sta-
nusimananti akis Greit n*ste- tūla pagal mano škicus sukulta 
b*q. ioe architekto svarbiausiu čeku skulntoriaus Filous. gyve 
uždaviniu buvo - preras isiiau- nančio Clevelande. 

tūrumo, architektūrišku požiū
riu ji atrodo elegantiška ir js 

— Iš kur buvo gautos vidaus 
įrengimui reikalingos medžia
gos ir kas įvykdė technikinius 
bažnyčios dekoravimo darbus ?" > dradarbiaujant ir bendrai nu-

Tik vėliau pamačiau, kad tu
rima reikalo ne su eiliniu žmo 
gum, bet nepaprastos valios bei 
pasiryžimo dvasiškiu, kuris 
veik iš nieko sugebėjo sukurti 
jo maštabui milžinišką dalyką! 
Kun. J. F. Angelaičio nuopelnai ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
šiai parapijai nepaprasti ir ne- „ A W E i l m N A M y 
tenka net abejoti, kad jie bus t PATAISYMAMS 

DftMESIO SENELIAMS, gyvenkite ir 
bukite aprūpinami Miami, I loiidoj. . n E M E ^ l D V I F R f l N A M C IR 
puikūs privatūs namai; grras maistas; '• " » « » » • • " U V I B E D U H R I T I * IH 

DVASIOS VADAMS! prieinamai; gera namu atmosfera. 

Skambinkite pasitarimui 

BRookf ield 7577 

ilgai minimi. 
Patraukli asmenybė 

Kun. J. F. Angelaičio asmeny
bė įdomi bei patraukli dar ir ki
tu atveju. Tai jo pasiryžimas 
pastatyti bažnyčią savo tautie
čių rankomis. Pradedant archi
tektu, rangovu, dailininku skulp
torium ir baigiant mūrininkais, 
staliais bei kitais specialistais, 
— visi darbai buvo atlikti be
veik tik vienų lietuvių specialis
tų ir darbinirjk^, daugumoje 
tremtinių! Toluu būdu darbas 
vyko nuostabia: darniai, visur 
ir visada visiems gražiai ben-

PRISTATOME 
V I S O K I A n i NHI 
MEDŽIAGĄ 

CARR M O O D Y 
LUMBER CO. 

STASYS L1TWINAS, Prez. 
8089 So. HALSTED ST. 

Te l . VIctorjr 2-1272 
AI'KAINAVIM* IR PRKKIV PRl 

STATYMĄ TEIKIAME 
NKMOIUMAI i 

RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc I 
8 vai. tyto Iki 6 vai. vakaro Ir 
Aeatadlenlais Iki S vai. vakaro 
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Chicagos Diocozijoje, kaip ir ki
tur bus vedamas ypatingas vajus 
rožančiaus kalbėjime per -spalio 
menes). Tuo tikslu, Jo Eminencija, 
Kardinolas Stritch, DD., Chicagos 
arkivyskupas, prašė kad dienraštis 
DRAUGAS išleistų brošūrėle. 

Kun. Dr. Vytautas Bagdanavl-
čius, MIC, paruošė tą brošūrėle ir 
šiomis dienomis yra spausdina
ma, pagal Kardinolo Stritch rei
kalavimus. Už kelių dienų galėsite 
pirkti tiek kiek reik šių brošūrų, 
kad suįdominus parapijomis su 
šiuo reikšmingu vajumi. Brošuros 
parsiduos po 15 centų. 

Malonėkite 
šiuo adresu: 

siųsti užsakymui 

DR A U G A S 

233 X So. Oakley Ave. 
csnCAGO 8, m. 

timas i aniinka ir parapijos fi
nansini pajėgumą. 

Dideli arch. Kudoko suoebėUrnai 
Kalbant, anie Nauiosioa Šven

tyklos stilin. reikia pastebėti, 
kad nrof. R. Kudokas. nroiek-
t u o d n m a s ši Vurini. n a r o d ė s a v o 

Pagaminta Italijos dirbtuvėse 

— Kas paeamino altorių bei 
j kitokius reikalingus metalinius 
dalykus ? 

— Altorių tabernakulai ir 
žvakidės paeral mano mruoštus 
n r o i e k t u s . t a i n n a t b u v o u ž s a -

— Savaime suprantama. Kan
čios stotys, kurios sunkiausiai 
duodasi išsprendžiamos, ven
giant monotonijos bei kartoji
mosi, buvo sukurtos originali
nės. siekiant jas suderinti su 
bendruoju architektūriniu rit 
mu. 

dideli bei subtilu skoni ir ^abu-jkvti Italuos dirbtuvėse. Ameri-
mus. tuo nat irodvdamas. io* ir kos bažnvčiose tai eana retas 
šiandiena klasinius architektu- atsitikimas, kad visi marmoro 
ros stilius salima sninn^ti su mo ir metalo darbai būtų jvvkdvti 
derniniais reikalavimais h*i Siu i na*al orieinalius projektus. 

Paveikslai 

— Bažnvčia dar puošia ir ke
li tapybiniai kūriniai. Kas tuose 
kūriniuose vaizduojama? 

— Aš iau minėiau, kad baž 
nyčios vidaus įrengimui buve 
panaudotos daugiausia impor
tuotos medžiagos, kurių didžiau
sią dalį sudarė marmoras. M ar-
moras, vadinamas "Italian Cre-
mo", veik baltas su kiek rusvai 
auksinėmis gyslomis, buvo at
gabentas iš Carraros. Tai gar
siausia visam pasauly marmoro 
laužykla. Tose laužyklose jieško 
io marmoro savo garsiosiom? 
skulptūroms net Mvkolas Ange
las. Nežiūrint, kad visa bažny
čios s ta tyba ' bei jos įrengimo 
darbai buvo atlikta savomis lie
tuvių rankomis, kai kuriais at
vejais reikėjo naudotis unijų pa
galba. Pavyzdžiui, altorių su
montavimui reikėjo kviestis ita
lus, kurie yra laikomi geriau
siais šios rūšies specialistais 
šiame krašte. Man malonu pas-

galint pasitaikiusius kliuvinius, 
ši bažnyčia bus dar vienas įro
dymas, kad lietuviai savo tarpe 
turi gerų specialistų ir kad jie 
gali konkuruoti net su senomis 
amerikiečių kompanijomis. Lie
tuviškas ryžtas nugali visokius 
kliuvinius. 

SOPIU h BAKCIJS 
Ii W 0 1 8 stoties — Iicnga 1890 

PIRMAD. Iki PENKTAD. 
8:46 iki 9:80 vai. ryte 

SKOTAI). 8:80 Iki 9:80 vai. rrte 
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

IŠ tos pat stotie* PIRMADIENIO 
vakare nuo . iki 8 vai. 

KAIMO PROGRAMA 
7121 SO. ROCKWELL ST. 

Chloago 29, 111. HEmIock 4-2418 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvvell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL VVAlbrook 5-9209 

dienu arrhitektnros nuotaiko
mis. Žiūrėdami i nauio m<?tato 
išnlanavima. mntome. kad baž-

Ynač didelė retenvbė originalios 
žvakidės bei kitoki mažesni me
talo darbai. Tuos dalykus, paeal 

-> . v , , . . .. . tebėti, kad ne vienu atveju ir 
- P r . e s pradedant kalba arte . m u s i š k i a . d a r b i n i n k a i & 

paveikslus aš nonų pastebėt., : d s u m a n u m o w g a b u m ^ 
kad .š.os bažnyčios meniSkum P a v y z d ž i u l i Jonas RirmSamkas. 
ampav.dahmmas mlve.nama,, | v i e n a g d a u r f a u s i a i d i r b u a i i e 
yra kuklus, bet labai nra«m.n- ; ^ m o ^ a v i , r o d ė t u r j s 

Kas. Ruoš.ant bendrai, dekorą- nn^ok | i a m e d a r b e , p 
vimo planą, buvo atsisakvta ne- ' 
reikšmingų ornamentinių deta-

Sunkumai dabarties 
lakūnams 

Korėjos kautynėse sprausmi* 
niai lėktuvai kartais pakyla j 
40,000 pėdų augštį. čia tempe-1 

ratūra jau yra 60 laipsnių šal
čio ir oro spaudimas yra net 
septynius kartus mažesnis, kaip 
žemėje. Jei pilotas alsuotų tie
siai orą, jis per 30 sekundžių 
netektų sąmonės ir tegalėtų iš
gyventi tik kelias minutes. 

Pilotas turi valdyti apie 100 
kontrolinių mygtukų ir sekti 
apie 24 instrumentus. Lėktuve 
yra elektroniniai įtaisai, radijo 
siųstuvas, televizijos siųstuvas 
ir automatiniai ginklai. 

Didžiausias Pasirinkimas 
NAMIE PAGAMINTŲ ir MILVVAUKEE 

DEŠRŲ 
ir mėsos pagal kiekvieno skonj. 35 rūšys deš
rų. 75 rūšys sūrių. Laukite mūsų savaitgalio 
specialybių VVISCONSIN FARMS 
1336 VVaukegan Road Glenvicw 

Atdara kasdiena ir sekmadieniais 

ATEIKITE ir SUSIPAŽINKITE 
Rasite moterims apatinių, kojinių, vui-

,kailis drabužių i< mažiesiems drabužėlių. 
Specialūs papiglnimai kas savaitė 

Klauskite apie mūsų Kalėdinį J..iy-
Avvay-Plan (Palaikymo planą) 

B I L E K ' S 
Mūsų Naujoje Vietoje 

6006 VV. BELMONT AVE. 
PAlisade 5-3831 

Atdara Pirmad. ir Ketvirtad. 
vakarais 

r ^ 

nvčia vra padalinta i tris na-,* standartą, paruošia vietos baž-|lių bei bereikalingo apkrovimo, 
vas. presbiteri m užbaifrta pus
lankiu, kaip dažnai* atveiais v-
ra priimta romaniškame stiliu
je. Presbiteri ia puošia, tartum 
vainikas, sentsmiolikos lanoii vi
tražai Šoninės nnvos atskirtos 
elegantiškomis kolonomis nuo 
centrinės navos, virš kuriu iš-
dėstvtos monumentaiinės 8ven
tiliu stovvlos. Matome dvi ko-
plvčias: viena iu tarnaus krikš-
tvklai. o antroii pašvęsta Nesi
liaujančios Paealbos švenč. Ma
rijos stebuklingojo paveikslo 
kooiiai. 

Išorini frontą puošia dveios 
durvs ir virš jų didžiulė rozetė, 
kuri užbaieia romaniška arka
da, bei Jrražiai jkomnonuota 
statula. Prie viso to pridėius ku
klų, be t ' elegantiška bokštą su 
lietuviško kryžiaus viršūne, su
sidaro šio patrauklaus archi
tektūros kūrimo vaizdo visuma. 
Medžiaea šiam kūriniui panau
dota—šviesiai rausvos spalvos 
plvtos. o visos architektūrinės 
detalės — akmens. 

Pasikalbėjimas su dail. 
K. Varneliu 

Naujosios Parapijos bažny
čios vidaus meniškojo apipavi
dalinimo planą paruošė ir jį į-
vykdė dailininkas Kazvs Varne
lis. Dailininką radau betriūsian
ti bažnyčioje. Klausinėjamas 
dailininkas pradėjo pasikalbėji
mą: * 

— Kaip matote, bažnyčia 
puošia spalvoti vitražai, mar
moro altoriai. Kristaus Kančios 
stotys, keturi didžiuliai paveiks
lai, vaizduoja įvairius šventųių 
gyvenimo momentus ir visa eilė 
stovylų. 

— Kuriuos Tamstos įvykdy
tus meniškus darbus laikote pa
grindiniais? 

— Jais, beabejo, laikytini al
toriai. Šios bažnyčios altoriai, 
pagal mano paruoštus projek
tus, buvo pagaminti Carraros 
marmoro laužyklose Italijoje. 
Suprantama, kad projektuojant 
altorius, buvo jieškoma galimai 

nytinio meno dirbtuvės. Neten
ka nei aiškinti, jos: bažnyčios 
dekoratyviniam užbaieimui stan 
dartas vra didelis minusas, nes 
standartas nedali suteikti to įs
pūdžio ir oaereidauiamo darnu
mo nuotaikos visumai pasiekti. 

32 vitražai 

Dailininkas K. Varnelis to
liau anrodė prausius vitražus: 

— Kaip matote, visi vitražai 
sukomponuoti mozaikos pasrrin-
du. — kalbėjo toliau dailinin
kas. — Tai vra seniausias vit
ražo tipas, koks yra žinomas 
meno istorijoje ir. reikia pasa-
kvti. duoda stipriausią šviesų 
efektą. Mozaikiniame vitraže 
pasireiškia ne tiek piešinys, kiek 
įvairūs ir turini neri spalvotų 
stiklu efektai, kurie sudaro nuo
stabų spalvų miražą. Virš di-

kuris besimeldžiančiam neleidžia 
arba pasunkina susikaupti, iš
blaško jo dėmesį. Dekoruojant 
stengtasi sukaupti dėmesį i es
mines bažnyčios vietas, išrvš-
kinant jos architektūrines for
mas. Keturiuose specialiai archi 
tekto numatytuose plotuose 
vaizduojama šv. Kazimieras, 
Šv. Pranciškus ir kiti šventie
ji, šv. Kazimieras vaizduoja
mas besimeldžias Vilniaus Ka
tedros fone, tad, be kitokiu de
koratyvinių priemonių, šitas pa 

Israd imai nuoširdžių pastangų. Ignas Ma-[ 
linauskas, dirbąs nuo bažnyčios j Prieš šimtmetį buvo net ma-
statybos pradžios, savo energi
ja bei atsidavimu daug yra pri
sidėjęs prie bažnyčios statybos 

nyta uždaryti JAV patentų į-
staigą, nes atrodė, jau viskas iš
rasta, kas buvo verta išrasti. 

bei įjos vidaus įrengimo darbų I Bet dabar kiekvieną parą pa-
įvykdymo. Iš meninių bendra
darbių noriu paminėti mūsų 
skulptorių Vytautą Raulinaitį, 
iš akmens sukūrusį šv. Panelės 
stovylą, kuri yra gražiai įmon
tuota virš didžiųjų durų iš oro 
pusės. i ** 

Darnus sutarimas 

— Tamstai, Dailininke, vyk-
! dant vidaus meniškojo apipavi-

tentų įstaigoje įregistruojama 
po 168 naujus išradimus... 

SOTUS ALKANAM PADEKI 
AID OVKR8EA8, Inc., 31SS 8. Ilalsted St,, Chlcago 8, tel. D/\ 0-8859 
BendrovS siunčia rnalpto siuntinius J Vokietiją ir kitus kraštus, iš
skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
ls Europos sandSU'j. I'Unas draudimai Relkal. pilno slunt. nerašo. 

Siuntinys N r. S — $6.90 
4 nv. rūkytu lininiu 
2 sv. klaullr.V; tauku 
7, «v margai Ino 
l sv. kiaulienos rntao* 

V 

Siuntinys Nr 12 — $6.16 
3 sv. rūkytu lašini y 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos ' avos 
1 sv. kakavos 
1 sv. ickolado 
2 sv. cukrau* 

Siuntinys Nr. 19 — $9.9* 
4 sv rūkytų lasinly 
2 sv kiauliniu tauku 
2 sv margarino 
1 sv degintos kavos 
i sv. kakavos 
i sv. Šokolado „ 
4 H av- cukraus 
2 prabalai tualsUnlo muilo 
Siuntinys 
10 sv. cukraus $2.60 
10 s* . b. kviot. miltų 12.50 
9 sv. gryn. klaul. tauku $6.26 

^, <? 

veikslas suteikia bažnyčiai tam j d a į m i m o d a r b u s , teko bendra 
tikra lietuviškumo atspalvį 
Tapvba griežtai sudekoratyvin-
ta, žaidžiama daugiausia spal
viniais plėmais ir linijomis, ven
giant nustelbti altorius. Kai ku
rių dekoratyvinių kompozicijų 
dvdis gana impozantiškas — 
14x20 pėdų dydžio! 

i 

H| PBK 

Naujoji Clevelando lietuvių šventove 
* • 

darbiauti su visa eile šio didelio 
darbo vykdytoju — parapijos 
šeimininku kun. Juozu Angelai
čiu, archt. S. Kudoku, dipl. inž 
Juozu Augustinavičium, skulp
toriais Fįlous ir Vytautu Rau-
linaičiu bei eiliniais darbų vyk
dytojais. Kaip vyko tų įvairių 
asmenų bendras darbas? 

— Mus visus suvedė į vieną 
vietą ne "politikuoti", bet kur
ti Dievo Namus, dėl to čia ne
buvo vietos nesutarimams. Sa
vo darbą po šios bažnyčios sto
gu bei bendradarbiavimą su tais 
asmenimis, kurie buvo pašauk
ti tą darbą vykdyti, aš visada 
prisiminsiu su dideliu malonu
mu. I r štai dėlko: kai aš, 1950 
metų vėlyva rudeni pirmą kar
tą atvykęs į Cleveland*, apsi
lankiau pas kleboną pasitarti 
dėl vitražų, prisipažįstu, buvau 
nejaukiai nustebintas tuo skur
du, kuris dvelkė iš senos mažy
tės bažnytėlės, įrengtos sename 
mediniame name. Atvirai 
kalbant, aš nepajėgiau net įsi
vaizduoti, kad šita nedidelė ir 
neturtinga parapija įstengtų ka- j 
da nors užbaigti užsimotą sta
tyti bažnyčią, juo labiau pilnai! 
įrengtą — su brangiais alto
riais, vitražais, dekoratyviniais! 
paveikslais ir daugeliu kitų da
lykų, kurie šiam tikslui yra bū
tini. Tiesiog buvo keista girdė
ti kun. J. F . Angelaiti taip drą
siai kalbant apie laukiančius 
statybos darbus bei su jais su-
sijusias iHaldas. 

1952 
NAUJI PLYMOUTH'AI 

Pristatomi ui $1,683.00 
Su visais taksais 

Važiuokite 1952 m. 

CHRYSLER'IU su 180 
arkliu jėgos motoru 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIU, KAIP NAUJŲ U2 ŽEMAS KAINAS 
Lengvo. Bmokejlmo stygos. Teisinga, nemokama, patarnarfma. leidimam. Ir apdrandal. 

IKal%<»kas Motor Sales, Ine. 
4080 ARCHER AVE.. CHIOAGO 82. H A . * * * • VI rg t a " M « M 

^ 

MUTUAl FEDERAL SAMNGS 
REKORDAS... 

N 
. 

II 

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

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

* Augštus dividendus išmokėjo visada be perstojimo 
* Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 

savo banko knygutę. 

Nelaikykite — pradekite taupyti šiandien! 

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. 

AND tOAN ASSOCIATION-
2202 W. Cormok Rd. • Chlcogo t , Bl 
JOHN k<ŲVW1KSbto'W)Hį£7jl1^ 

f. 
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