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• Aleksandra W. Merker• V. K. Jonynas savo grafi
• Dail. B. Milaknis tvarkė
kos darbais dalyvauja rinkti lietuviškos tremties knygos Vaitkaitė, senosios kartos Amfc
nėje visos Amerikos dailininkų ir periodikos parodą, kurią ben rikos lietuvaitė, tapytoja, dės
grafikų darbų parodoje, kuri druomenės vardu suorganizavo to meno dalykus Art Students
vyksta Portlando (Maine) Me J. Glušauskas, Cepliauskas ir League of N. Y. mokykloje,
no Muzėjuje. šioje parodoje C. Petrikas Australijoje, Ade New Yorke. Tapytoja Kalėdų
dailininkas išstatė du religinio laidės mieste. Parodoje išsta švenčių proga buvo surengusi
turinio medžio raižinius; "Šv. tytoji statistika štai ką rodė: jaukų pobūvį, į kurį atsilankė
Antaną" ir "Nuėmimą nuo Kry ligi 1952 m. grudžio mėn. 1 d. eilė jos draugų ir kolegų. Dai
žiaus". Be to, buvusi, Library tremties knygų JAV pasirodė lininkės darbai yra subtilaus
of Congress paroda Washingto 100, Vokietijoje — 14, Austra kolorito, gero piešinio ir augšne buvo perkeltas į Rochester, lijoje — 8, Kanadoje — 6, Ang to meninio lygio.
kurioje buvo išstatytas mūsų Ii joje — 3, Brazilijoje — 2, Ar
• Dailininkas Pranas Lapė,
dailininko medžio raižinys "šv. gentinoje — 1. Kituose kraš pasireiškęs New Yorke komer
Antanas", šį darbą, kaip jau tuose — 7. Periodikos per' tą ciniame mene, persikėlęs į Sto
buvo pranešta, yra įsigijęs Kon laiką buvo leidžiama JAV 53, ny Brook, pradėjo daugiau pa
greso Knygynas savo
meno Vokietijoje — 9, Australijoje sišvęsti tapybai ir kūrybai. Jo
rinkiniui.
Šiais 1953 metais — 2, Kanadoje — 6, Anglijoje paskutinieji darbai yra gražiai
dail. V. K, Jonynas nori d a u - — 5, Brazilijoje — 4, Argen- išbalansuoti, neretai origina
giau susikaupti savo kūryboje, i tinoje — 3, kituose kraštuose liuose spalviniuose sąskambiuo
paruošti daugiau naujų darbų, — 10. Parodoje buvo išstatyta se. Šie jo darbai kalba už tai,
aktyviau dalyvauti amerikiečių baigiamas paruošti spalvotas kad šis jaunas dailininkas turi
rengiamose parodose ir tuo ge p. Marčiulionienės Istorinės Lie neabejotiną tapytojo talentą.
riau pasirengti savo individua tuvos Žemėlapis.
• Režisieriaus
J. Gučiaus
linėms parodoms, kurios galės
vadovaujama Lietuvių Teatro
būti surengtos 1954 metais, kai
studija Adelaidėje, Australijo
dailininkas švęs 25 metus savo
je, bendruomenės suvažiavimo
kūrybinio darbo.
Dailininkas
proga, pastatė "Kazimiero Sa
viešoje meno parodoje pirmą
piegos" istorinės kronikos fi
kartą dalyvavo Kaune, 1929
nalinę sceną. Taipgi buvo pasta
metais, ir iš tos parodos vie
tyta A. Škėmos vieno veiksmo
ną dailininko darbą įsigijo M.
pjesė "Vieną vakarą" ir A. Če
K. Čiurlionio Galerija.
Dabar
chovo vieno veiksmo komediją
dailininkas daugiausiai koncen
"Meška".
truojasi į piešinius ir raižinius.

Pasižinau su Maironiu 1906 noms. Man atrodė, kad jis butų
Seniai jau tyluma mane apgaubus,
metų ruden]. Nors tekdavo su galėjęs būti tąja kryptim mok
ir lempos Migis miręs ir gėla manoji užmiršta,
slo
veikalų
rašytojas
ir
butų
juo kartkartėmis matytis, tačiau
tik nemigo naktis aplink mane vistiek dar budi.
galėjęs
susidaryti
nemažą
var
artimi santykiai mudviejų tar
Girdžiu kaip baiminąs daiktai. Pašnekesiai
pe užsimezgė tik 1924. Nuo tų dą. Bet savo žinijos perteikėjas
nematomi kažinkur vyksta. Žvilgsniai verias nebyli
metų iki pat Maironio mirties jis buvo ne iš pirmųjų: nors
ir slinkdamas mįslingai keičiasi šešėlis.
1932 m. susitikdavau ji labai jo paskaitos buvo rimtai paruoš
į sieną ties galva bailiai kažinkas ima belsti
dainai — tad prisirinko atmin tos, turinio bei stiliaus atžvil
ir atviram lange braškėt iš lėto.
ty daug apie jį atsiminimų, giu, betgi skaitė jis gana nuo
smulkių faktelių bei pasisaky bodžiai, taip jog mes klausyto
Šnibždėjimas nusėlina pušies šakom,
mų, kurie vargiai bau patektų į jai dažnai snausdavome. Tagarsų migla apklojus žemę man užmigt neduoda.
bendruosius mano atsiminimus Į čiau, kas jo paskaitas butų užGalvojančių daiktų murmėjimas lėtai
apie Maironį ir išnyktų man ui sirašęs, būtų turėjęs rimtą, aišprisideda budėti ir užmigt negavęs
gesus. O Maironio gerbėjams jie kų, sklandų dalyką. Su tuo susudūla jis belaukdamas ženklo:
galėtų būti brangūs. Todėl pa tikdavo ir kiti Maironio klausy
Ar niekad taip ir nenukris nakties karšta žvaigždė
siryžau juos kaip nors sulasyti. tojai Peterburgo Dvas. Akade
ir negrąžins mums vėl senų laikų šiltos gyvybės!
Kadangi tos smulkmenos yra mijoje, netgi lenkai, kurie šiaip
nebuvo anuomet lietuvybės bei
Kur aš nuklydau? Ką ten sapnavau?
lietuvių bičiuliai.
Ir kaip grįžau? — Prie mano durų uždarų
tyli ir laukdama naktis žvaigždėta stiebias.
Kai po pirmojo Pasaulinio ka
ro su Maironiu glaudžiau su
Ko nori tu, svety rūstus? Kam kaip beširdis
artėjau, man buvo įdomu, kaip
man miegą nubaidai? Nepermaldaujamai kam
atrodo Maironis iš arti kaip
gaudai mano žvilgsnį? Kam taip akis įsmeigęs
mokslo vyras. Nuostabu: kaip
be jokios išiviškos žvelgi tu čion į žemę?
kad apie religijos dalykus, ne
mėgo jis kalbėti ir apie savo
mokslą ar kitus mokslus, ne
taip, kaip kad, sakysim, jo
M. Vaitkus
draugas Jakštas ar vysk. Kare
O liūdesio galia yra didesnė
vičius. Nepastebėjau, kad būtų
negu kad džiugesio galia many
mišrai pakrikusios mano atmin
turėjęs savo srities užsieninių
ir ašen toliai nesidžiaugsiu,
ties ežerėly, it kokios mažos žu mokslo žurnalų ar užsisakinėjęs
kol jis visai nepermainys manęs.
vytės, tad ryžaus susidaryti atitinkamų veikalų. Po pirmojo
šiokį-tokį tinklelj, ar planuką — Pasaulinio karo jo biblioteka bu
Mirties galia taip pat didesnė
kultūriniai interesai - tai bus lyg vo visai negausinga: matyti, kai
negu gyvenimo galia many
tinklelio akytės, kuriose šis-tas to karo metu senoji jo bibliote
. ir ašen toliau neužgimsiu,
iš mano prisiminimų istrigs. žo ka išnyko, jis nebeturėjo ener
• Dail. A. Rūkštelė atšventė
kol jis visa'i nepermainys manęs.
• Vytautas Kašubą, mūsų
di "kultūrinis" imu plačia pras gijos ar net noro iš naujo ją
savo kūrybinio darbo 20 metų
Tegu miške švilpimas vėjo
me: į tąją kultūrą įeis ir religi įsigyti. Net ir mūsų lietuviškų
skulptūros didysis talentas, su
sukaktį. Ta proga Adelaidės
senesnis būna už dienas manas,
ja, ir mokslas, ir menas, ir po jų rimtųjų žurnalų neteko man
kūrė eilę naujų darbų, kurie
lietuvių bažnyčios salėje, Aus
tegu ir tyrų tosios žvaigždės
litika, ir ekonomika, ir sociali matyti jį skaitant ar girdėti do
savo formos paprastumu ir di
tralijoje, įvyko jo dailės darbų
šaltai sau vienos mirga virš manęs.
niai klausimai, ir santykiai su mintis, o ir ant staliukų pas jį
dingumu yra lig šiolinėj lietu
paroda. Buvo išstatyta eilė dar
žmonėmis, ir šiaip jau kasdieny jų neužtikdavau, o ir pas mane
vių
skulptūroje
ypatingo
pajė
Už liūdesį many ir šaltį
bų, sukurtų tremtyje, Vokieti
bė, kaip va, butas, drabužis, val atėjęs, jis nesidomėdavo tais da
gumo
ir
originalumo.
Gaila,
didesnė gi yra žvaigždės galia ..fjoje, ar, atitrūkus nuo fizinio
gis ir tt.
lykais, ne taip kaip koks ark.
kad skulptūra, būdama viena iš
Juozas Lingis
ir poilsio aš tol nerasiu,
darbo, Australijoje.
Pabraukiu: duomenis imsiu Karevičius, ar Jakštas, ar Dovy
brangiausių meno šakų, yra
kol saule nepavirs jinai many.
Mūsų bendradarbis Skandi
vien iš savo atsiminimų.
daitis, kurie pulte puldavo prie,
Iš švedų kalbos išvertė Juozas
Lingis sunkiai pritaikoma gyvenimo navijoje, išvertęs švedų poe
• Jurgio Griškos į lietuvių
Tad, nebegaišdamas, — į pat
būtinybei. Vieninteliai gilimukalbą išverstą Nobelio laureato
zijos pavyzdžius
sietuvą!
GUNNAR EKELOEF (g. 1907 m.) yra vienas iš vadovaujan mai yra paminklai, bažnyčios ir
Francois Mauriac romaną "Gy
/. Religija
čių jaunosios švedų lyrikos atstovų. Jo kūryba turi didelės įtakos turtingesniųjų portretai — biu
• Pstras KiaulėnavS, dailinin vačių lizdas" sausio pabaigoje
jauniausiajai švedų lyrikų kartai, tai lyg prieštaktis į tą gilaus stai. Turint gabių skulptorių,
kas ir architektas, su žmona ar vasario pradžioje perspaus
Visuomet gėrėdavaus, kaip
nepasitenkinimo šio šimtmečio penktojo dešimtmečio lyriką —
dins "Gabija". Romanas iškelia
rimtai, maldingai, kukliai Mai
karų ir politinių sukrėtimų dešimtmečio lyriką. Gunnar Ekeloef fei
_ų J1į d a r b a i s daugiau puo architekte ir dukrele gražiai įsi gilius dvasios konfliktus ir pas
ronis atlikdavo bažnyčioj šv.
yra skeptiškas bet kokiai moderniajai civilizacijai, ypač visokių šti mūsų šventoves. Lietuvių su kūrė New Yorke bei pradėjo laptis.
apeigas. Lygiai taip pat jis mels
potvarkių bei organizacinių rūpesčių visuomenei, užtat jis ir pribi- aukotos lėšos tada nenueitų savo kūrybinį darbą kaip tapy
davos, kitiems tas apeigas atlie
jo bet kokios programos bei savo nusistatymo fiksavimo, todėl ir svetimiems už antraeilės ver tojas. Jo paskutiniuose tapybos
• Prof. A. Salys su žmona ir
kant. Man vis buvo įspūdis Mai
jo rinkiniai vienas į kitą labai nepanašūs. Jo debiutinis rinkinys tės dalykus, o turėtume savųjų darbuose žymu valingesnis spal dukrele, Kalėdų ir Naujų Metų
roniui religiją esant labai rimtą
„Per vėlai žemėje" (1932) buvo surrealistinis atentatas prieš vi originalius kūrinius, savus me vinių dėmių sukonstruktavimas švenčių proga, lankėsi New
ir brangų dalyką, kurį jis giliai
suomenę. Po poros metų sekė „Dedikacija". Kiek vėliau jo poe nininkus skatintume kurti nau ir kolorito praturtinimas. Jau Yorke ir svečiavosi
rašytojo
išgyveno. Bet nuostabus daly
zija virsta svajinga romantine gamtos poezija („Liūdesys ir jas vertybes,
ankstybesniuose dailininko dar Antano Vaičiulaičio šeimoj. Tą
kas, koks santūrus buvo Mairo
žvaigždė, 1936). „Keltuvo dainoj" (1941) jis užėjo ant intelektua
buose netrūko giedrios nuotai proga aplankė dail. V. K. Jo
nis šioj srityj: man kaip ir nė
linių bėgių. Tiek tame rinkiny, tiek sekančiame „Non serviam"
• Dailininkas W. J. Witkus, kos, bet paskutinieji darbai pa
ra tekę girdėti jį kalbant apie
(1945) jis suranda tretįjį galimumą, įjungiantį abi realizuojan gimęs ir augęs Amerikoje, daug sižymi ypatingu skaidrumu ir nyną ir įsigijo jo spalvotą pa
religinius ar apskritai pasaulė
čias jėgas — bendravimą ir vienišumą, gyvenimą ir mirtį. Bet jo dirbęs komerciniame mene ir spalvingumu, kas tapytojui yra veikslą "šv. Ignoto g-vė Vil
žiūrinius dalykus privačiai ar
niuje".
kūrybos pats svarbiausias ir pats įtakingiausias bruožas yra jo dėstęs meno dalykus įvairiose
labai
brangi
savybė.
viešai, žinoma, išskyrus paskai
posmų muzika. Jai neužtenka minkštos ir meliodiškos kalbos.
• Adomo Mickevičiaus isto
v
*
meno mokyklose, šį rudenį iš
tas Akademijoj, Universitete ar
Ypač paskutiniuose savo eilėraščių rinkiniuose jis bando eilėraš• Emest Aistars, latvių ra rinę apysaką apie lietuvių ir
Seminarijoj. Gal vien porą kar
tin įvesti kamerinės muzikos formas (tos pačios temos variacijas, gamtos padarė daug gražių ta šytojas, buvo atvykęs į "Drau
prūsų žygius — "Konradą Va
pybos darbų. Dailininkas savo
tų man teko pasišnekėti su juo
pakartojimus, garsų pasikartojimus ir pan.).
go" redakciją gauti kaikurių lenrodą", išverstą V. Mykolai
religijos klausimais. Nors sako
šiemet Gunnar Ekeloefui buvo paskirta Froedingo stipendija, mašina dažnai aprodinėja mū
literatūrinių straipsnių, spaus čio-Putino, perspausdina "Ga
ma, iš širdies pilnumo burna
kitų dar mažąja Nobelio premija vadinama. Tą stipendiją penke sų dailininkams — A. Galdikui,
prabylanti, bet Maironis, kaip
V. K. Jonynui ir Č. Janusui — dintų mūsų kultūriniame prie bija". Tikimasi, kad iš spau
riems metams skiria visų Švedijos universitetų studentai.
tikras lietuvis, nemėgo vilkti
J. Ls. įdomesnes New Yorko apylin de. Rašytojas dabar gyvena dos pasirodys už poros savai
viršun, kas jam intymiai bran
kes ir vietoves, supažundinda- Chicagoje ir dirba prie geležin- čių.
giausia, ypač kad akademinėse
J. Maironis
mas su Amerikos gamta ir teik kelio. Jis yra sukūręs porą ro
• Aleksis Rannit, Estų rašy
paskaitose gaudavo plačiai išsi
straipsnį — nepasisekė. Iš viso ronis ir prieš galą nesubruzdo
damas
kitų
vertingų
.patarimų
manų:
Sirena
(1949
m.)
ir
tojas ir meno kritikas, kuris
kalbėti bent doroviniais, o iš da tokių dalykų ir grobte grobda-jis buvo, kaip nekalbus, taip ir giedoti, nors aš jį stengiaus įraPlosti
(—Sieliai;
1952
m.).
Lat
kaip meno ekspertas dirba vielies ir dogminiais klausimais.
vo skaityti, jei ką rasdavo nau- nerašius,
ginti dar kurti gražiosios savo bei paramos.
vijoje
jis
dirbo
pedagoginį
dar
ja. Kodėl tatai? Juk Maironio
lyrikos, bent satiros. Dėl lyri
Reikia pabrėžti, kad
dail. bą Rygoje, vėliau buvo Moky nojeoneno galerijoje New Yor
2. Mokslinis darbas
S. Poezijoje
ke, guli ligoninėje, padaryta
kos tai jis nei šio, nei to; o dėl W. J. Witkus, nors niekad ne
amžius 60 su viršum metų to ne
tojų
Instituto
direktorius
Min
šalia kuniginio veikimo, Mai galėjo nulemti, čia buvo, manau, Toks pat jis buvo netgi savo, satiros — tai, girdi, gal imsiąsis
dvi operacijos.
buvęs
Lietuvoje,
kalba
labai!
taujoje.
Chicagoje
dar
gyvena
roniui teko ilgai ir rimtai dirbti kita priežastis: jam neteko gy rodos, specialiausioje srity, poe rašyti, kai dar pasensiąs! Beje,
• "Nemunas" vasario mėne
latvių rašytojas Janis Klidzejs.
gražiai lietuviškai.
(Nukelta į 2 psl.)
mokslinį darbą: jis buvo teolo venime patekti į savą mokslinę zijoje, lyrikoje. Matyti, tokia
syje rengiasi išleisti Reymonginių mokslų profesorius Kauno vagą; jam būtų reikėję užsiim jau buvo jo prigimtis. Su ja vi
• Prof. Adomas Galdikas to "Kaimiečius", o Velykoms
Dvas. Seminarijoje bei Univer ti kitu kokiu mokslu. Bet ku sai harmonizavo ir jo išsineštie
šiais metais sukanka 60 metų duoti Haufo pasakų trečią dalį
sitete ir Peterburgo Dvas. Aka riuo? Kad jis, šalia poeto, turė ji iš humanistiškojo auklėjimo
amžiaus. Jo draugai, kolegos, ir Anderseno pasakų antrą to
demijoje, .šioj pastarojoj turė jo būti mokslininku, man buvo dėsniai, kurių vienas nuo gimna
gerbėjai ir buvę studentai New mą.
jau progą 1906-1908 metais gan aišku: per daug jau jo pro zijos metų jam diktavo: non
Yorke, numato, su vietos orga
klausytis jo moralinės teologi tas buvo aiškus, gilus, platus. multa, sed multum, ką lietuviš
• Vlado Andriukaičio istori
nizacijų pagalba, surengti vie
jos paskaitų. Čia, o ir paskiau Vieną kartą Palangoj aš jį iš kai galėtume pasakyti: nedaug
šą, šio didelio lietuvių dailinin nė apysaka iš Vytauto Didžio
per likusįjį jo gyvenimą, susi provokavau — ir jis pasisakė, kiekybės tik daug kokybės (at
ko ir pedagogo minėjimą. Pa jo laikų "Audra žemaičiuose"
dariau įspūdį, jog Maironis ga kad savo laiku jo mokytojai sa leiskite už tokį šiaudinį posakį).
geidautina, kad dailininkas vi numatoma neužilgo perspaus
lėjo būti labai rimtas mokslo kę jam reikią būti matematiku. Ir dar vienas dėsnis jam buvo
suomenės padedamas, šią pro dinti. Šiai knygai viršelį piešia
vyras: turėjo aiškų, aštrų pro Poetai ne vieną kartą yra buvę brangus: parašęs eilėraštį, ne
ga, surengtų apžvalginę savo dail. A. šepetys.
tą, gerą atmintį, buvo labai matematikais; pavyzdžiui, Dan skubėk jį spausdinti, tik įsidėk į
darbštus, įsigijo didoką erudici tė ar mūsų Baranauskas. — Ne stalčiuką ir palaikyk gana il
darbų parodą.
• Ada šalaševičiūtė ir Bro
ją savo mokslo srity. Tiesa, savo pro šalį bus čia dar paminėjus, gai, kol galėsi į savo kūrinį
nė Jameikienė Chicagos Meno
• Jurgio Jankaus pasaką —
pažiūrose buvo labai konserva kad labai sunku būdavo prisi žvelgti, kaip į svetimą, ir objek
Institute studijuoja piešimą, o
tyvus; jo protas nebuvo mokslo prašyti Maironj parašyti ką nors tyviai įvertinti. Bet vis tik ir
apysaką jaunimui "Po raganos
p. Mikšys— ten pat studijuoja
Premijos laimėtojas ir jury komisija
pionieriaus, o tik kitų vyrų su iŠ savo mokslo srities kuriam stalčiuke jis neką telaikė pasi
kirviu" "Gabija" rengiasi išlei litografiją.
rastos išminties rankiotojo, do laikraščiui,
todėl moksliniai dėjęs. Kiti kūrėjai sendami kar Iš kairės į dešinę: V. Ramonas, P. Gaučys, Jurgis Gliaudą,
sti prieš Velykas. Veikalas bus
• žurnalo "Gabija" ketvir
rotojo, tyrinėtojo, su didele pa straipsniai jo laikraščiuose buvo tais subruzda rašyti, nes žinosi B. Babrauskas (Rašytojų Draugijos pirmininkas; komisi
iliustruotas dail. V. Vilkutaitės tas numeris numatomas išleisti
garba nusistojusiai tradicijai, retenybė. Esu ir aš bandęs iš galą esant nebetoli, o noris dar joje dalyvavusios Gr. Tulauskaitės-Babrauskienės fotogra
su dideliu kriticizmu naujie- prašyti iš jo savo "Ganytojui" šį-tą palikti savo kraštui. Mai
paruoštais paveikslais.
pavasarį.
fijoje nėra), kun. dr. A. Juška, D. Velička
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Pasaulinį karą, bent rusų Puški
maža brangino ir Galaunienę,
sukurti gerą dramą. Taip, jis O mūsų lietuviškame gyvenime
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Telef. OLympfc 2-8300
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ta labai daug kartų. Buvau sierium. Maironis taip ir pada lius. Operą jis buvo jau pamėv. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak.
Gydytojas ir chirurgas
H S m i m o valandos: Ptrmaa. Ir antDR. P. Z. ZALAT0RIS
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sario 15. Teatras pilnų pilnas. taip pasielgęs, kadangi Daugu- burge, kur turėjo progų pasigro- Ketvirt. nuo 10 v. ryto Iki 6 v. vak. (prie California Ave.. Siaury t. k a m p .
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Penktad. nuo 10 vai. ryto iki 5 v. v.
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4206 West 26th Street
VAL. 11 v. r. Iki a p. p.; C—8 v. v.
Pradėta ruoštis veikalą staty-} i r " K a u n c Ma{rmisi b į v o neretas
Tel. oftso WA. 8-8060, rez. CO. 4-1187 Vai. antrad., ketvirtad. ir Seštad. 7-9
nės", ne būtinai turinčios ką
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Iš W G E S Stoties — B a n g a 1390
bai svarbius ir autoriui bran rėjomės pirmuoju savosios opeVAL.: (ižskyrus šeštad. ir s e k m a d . )
DR.
A.
MACIŪNAS
1446 So. 49th Court, Cicero
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N u o 1 Iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak.
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Pagaliau atėjo premjeros va sigraudinę kaip į stebuklą žiū Iš tos put stoties P I R M A D I E N I O Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. VAL.:
pirm., tr«5., ŠeSt. 8—* p. p.
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vai.
eitį, kaip pavaizduos mylimąjį karas. Nuėjova su Maironiu į te
Treč. ir šešt. 2—4 p. p. Sekm. uždar.
penkt, 10—1;„ ryte
DR. BR. GAIŽIŪNAS
mūsų karžygį Kęstutį... Pasilie atrą ir atsisėdova parterio pir- rėjome, kad štai mūsų pačių
RADI0 PROGRAMA
jėgos jau gali atlikti tokį ne
DR. B. C. BRUŽAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Dr. Edward B. MURASKAS
jo saldrūgštė pirmųjų dialogų
7121
SO.
ROCKAVELIi
ST.
moj^«H^Ne»trodė,zka<įMdfo.jįį^tal
sudėtingą ir sunkų! I Chtcagn 29, 111. H E m l o c k 4-2413
(Spoo. motoru ligos ir akušerija)
DANTISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bei įvykėlių srovė, kartkartėmis
4055
Archer
Ave.
1
nis bent kiek jaudintus. Prasidė meninį uždavinį. Q ir pati toji ' —
Priėmimo valandos pagal susitarimą
2750 West 71st Street
K a m p a s Archer Ir California Ave.
su apyminkščiais
užuomazgų
(prie
California
Ave.)
jo vaidinimas. Greit pajutau,
4003 Archer Avenue
VAL.: 2—4 ir 6—9 v. p. p.
LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo I
kukuliukais. Bet pamažu ėmė
Truputj
j rytus nuo California
išskyrus s e k m a d i e n i u s .
jog tai - brandus, išmintingas,
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. šeštad. nuo
Tel.
YArds 7-7772
veiktf savaime svarbių įvykių
Tel. ofiso YA. 7-1166, rez. DA. 6-1146 2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimąįdomus kūrinys, nors ir nelabai
Susitarimui s k a m b . GRo. 6 - ' 3 2 1 ,
bei susirėmimų galia. Bene kul
Jei
neatsiliepia. — VTneennes 6-39<;0
dramatiškas.
Supratau
Daugu
DR. J. GUDAUSKAS
DR. A. P. STULGA
minacinis entuziazmo momentas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso Ir buto tolof. H E m l o c k 4-5815
DANTISTAS
buvo, kai į sceną įjojo gyvas vietį mokamai padarius visa,
756 West 35th Street
"
2723 West 71st St.
DR. A. NARBUTAS
Kęstutis - Kubertavičius ant gy kas galima. Bet Maironis ne
( k a m p a s Halsted ir 35-ta gatvfi)
PriSmlmo
laikas pagal susitarimą
VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p . p . kas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vo žirgo, ir nežinia kuriam pub patenkintas — kad režisierius
Telefonas GRovehill 0-0785
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą
6757 S. Western Ave.
lika labiau plojo: Kubertavičiui tiek daug gerų vietų praleidęs!
Šeštadieniais 1—4 vai.
Vai.:
6:30-8:30 vai. vak.
Kiek buvo galima vaidinimo
DR. AHTHONY WILUAMS
Rez. 3247 S. K M E K A L D AVU.
ar žirgui"?.*.
Treč. tr šešt. 2-4 p. p.
( V I L I M Ą S)
metu, aš kūrėją raminau, girda
Šešt. vak. ir selini, uždaryta
Tel. ofiso F I 3-0««0, buto CO 1-011)0
DANTISTAS
Taip tatai Maironis pasidarė mas jsceninimą. Bene antroj
Ofiso telefonas Vlrglnia 7-188«
6322
South
Western Aveoae
DR.
K.
JABLONSKIS
dramaturgu. Beje, dar jaunas pertraukoj jau pasisekė įkalbėti
Priėmimo
laikas
pagal susitarimą
DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
telefonu.
būdamas, jis parašė libreto mu poetui, kad eitų padėkoti reži
101 N. Broadway
Telefonu* 'iRovAMII S-SIU2
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
zikiniam vaidinimui "Kur išga sieriui už gerą pasidarbavimą,
M E L U O S E P A R K , ILL.
4204 Archer Avenue
(Dr. W. V. Norak ofise)
nymas", susižavėjęs Peterburgo o Kubertavičiui — už gerą Vy
DR. G. SERNER
VAL.
kasdien
nuo 2:00 Iki 9:00 v.
Vai. 6:30-9 vai. vak., išskyrus s e k m .
Imperatorine
Marijos opera tauto vaidinimą. Nuėjova už kuLIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Maironio kultūriniai interesai

J

N E L A U KITĘ, N E S —
Rytoj Jau Gali Būti Pervelu!

OIALIEY and McKAY, Inc.

222 W. Adams St,

Room 1043

I

LAI

NAI .11 MOTAI B f N A PILNI M A L O N A U S GYVKNfMO SU
NAUJOM ! l l PATOGIOM
NAMt' R E I K M E N I M
Ifl
P R O G R K S S LIETUVIU: B E N D R O V f t S KRAUTUVftS!
A) oiShesj *v:ia eina inventory ėiniiuo r —• Stako s u m a ž i n i m o didis išpar
davimas. K a i n o s numažintos nuo 2. »% ik 5 0 % a n t goriausių baldų
sotų, kaurų. pe&ų. televizijos aparatų, radio, refrigeratorJų. plovyklų,
vaikam rakandų ir visų kitu n a m a m reikmenų. L e n g v u s išmokėjimai
pritaikomi visie*v>« Trankykite visi .šia

URDVI£ IR PATOGIA
SENIAUSIĄ .
LIETUVIV BENDROVfiS
KRAUTUVĘ

Kiek sutaupysite šiais metais?
Dabar, pradedant naujus metus, laikas uŽsibrgžti
tikslą sutaupyti tam tikrą sumą. Apdraustoje
įstaigoje bus nesunku taupyti ir gauti gerus di
videndus.
Taupykite asmeniškai arba per paštą

UNIVERSAL SAVINGS AND
LOAN ASSOCIAUON
1800 So. Halsted Street
Chicago S, Illinois
Telefonas: HAymarket 1.2028
<Į^WMMWMW>|**VM*W^»M»

glNSllRK)

4181-83 Archer Ave.
Tel. LAfayette 3-3171

, f*+*W*^0<

"*•*

!*»*^—

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir
penktadieniais nuo 9 ryto iki 4 vai. va
karo. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8
vakaro. Trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais nuo 9 vai ryto iki 3 vai p. p.
A

* ^ * * f t r r r i * * * •*ir* * " H * *• * * * - - M i-M*-n-u-ur j-uru-untn r^t^-~ " " *• * *

Brighton Parko kolonijoje

r

Ofiso GRovehill 6-4020
Rezidencijos H l l l t o p 6-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 VVest Marąuette Bd.
VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti
Tel. ofiso PR. 6-8888. rez. R B . 7-9199

DR. Ai JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

«r> raety patyrimas

Or. Antanas Rudokas, 0. o
Tikrinu a k i s ; pritaiko akinius.
koičla stiklus Ir renius.

4701 S. Damen Ave.. Chicago, IU
Saukite — Y A. 7-7381
Prttma: vakarais 6 iki 9, šeštad
10 ryto Iki 4;. trečiad. Ir sekmad
tik susitarus

VAL. nuo Ir* iki 2. nuo (i iki 8, tre
čiad. nuo 10—12;* šeštad. 10—3 p. P-

Tel. ofiso OIJ. 4-0253. rer,. VA. 7-«3S>«

DR* J. J. SMETANA, JR.

DR. A. Z. ŠAULYS

OPTOMETRISTAS
1801 So. Ashland Avenue

OYDYTO.IA I R (CHIRURGAS
4645 Ho. Ashland Ave. ( k a m h . 2 1 ! )
2500 VVest ffSrd Street
Vai. 12-3 ir 6:80-8:80 p p.
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30
Tree. Ir fieftt. 1-4 p. T)
Iki 9 vai. Trečleid. ir šešt. uždaryta
H&i. 4420 So. Talman Ave.
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

GRovehill

6-1695

TeL VArd« 7-1829
Pritaiko akinius
Kreivas akla
ištaiso
Ofisas ir akiniu dirbtuve

756 West 35th Street

VAL. pir.mad., antrad.. ketvirtad.,
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v.
tręeiad. uždaryta. Seštad. 9:30 lkl
12; J:30 iki 3 vai. po pietų
OAnal
tt-0523
Platt Bldg

Tel. Ofiso TA. 7-0564, rea MI 8-2880

DR. ALD0MA A. JUŠKA

DR. CHARLES SEGAL

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTfi

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 So. Ashland Avenue

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9<—12 Ir 7—9 v. v. pagal
(antras augštas)
susitarimą išskyrus trečiadienius
OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo
2 iki 4 v. p.p.; n u o 7 lkl 8:80 v. r>
2422 West Marąuette Bd.

PERSKAITĘ

"DRAUGĄ",

DUOKITE J Į KITIEMS.
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Šeštadienis, sausio 17, 1953
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Bisohoveshusen, 1360 VischhuAtominiai spinduliai
Auklėjimo klausimu
Automobilistams ir
iesa apie Rusiją
sen, 1453 Fischvvsen, dabar —
šeimininkėms
Kaip
priaugančiai
kartai
Darant bandymus su naujo Sovietai skelbia, kad tik ko
Fischhausen. Plg. 1283 m. VViChieagoje veikianti The Fade teikti seksualiu; klausimą rim
kus, dabartinio Vikau vietoje; mis atominėmis bombomis buvo munizmo šešėlyje 'žydi tautinė
A. MAŽIULIS, £rooklyn, N. Y.
pr. asmv. 1357 VVicelle, 1359 Wi- atominiam spinduliavimui iš kultūra, kad tik sovietinių res - Proof Corp. išrado tokią me tai nagrinėja prof. J. A. O'Brien,
statyti šunys. Viskas buvo taip publikų tautų "šeimoje" yra džiagą, kuria apipurkštus auto dėstąs Notre Dame Universitete,
Sj fnfnes, sueina 30 mHu 3. Kaimą, 1258 Cayme, dabar culle; vietv. Wycenischken; taip
nuo Klaipėdos kmšio prijun- Cūymem
kai pat plg, Schandare ir Scholin: sutvarkyta, kad juos pagavo tik tikra draugystė. Kasdien to mobilio langus, susidaro mažas savo naujame veikale "Sexa r b ą Kaym; plg.
r
timo prie Lietuvos. Šias su-, ^
*
°
Scolen; Scudenne: Scundene ir atominiai spinduliai, bet jie bu kios mintys siunčiamos sovie sluogsnelis, kurs neleidžia lan Charaeter Edueation".
kak ties proga prisimename, mas.
vo apsaugoti nuo šiliminių
kt.
kad lietuvių /emfs siekia /ytų radijo stočių j Afriką, Azi gui apšalti ledu. Tas chemika
4.
Kamainiai,
1524
Comain,
spindulių,
nuo
trenksmo
bangos
las vadinamas "Clare-X'\ Ta
niiai toliau į vakarus, kaip
23. Valdava, 1258 Waldowe,
Dėmesio Bunieriai Vyrai!
ją,
Lotynų
Amerika
ir
k.
15C6
Cumainen,
1595
Kumeyen
rmlo šiame straipsnyje kelia
Ir nuo įvairiu lekiančių daiktų
pati bendrovė išrado medžiagą, KONTRAKTORTAI ir DAKTARAI!
4
ma ined/iaca.
— Red. ir Kumegen, XVII a. dar Ku- dabar — VValdau. Plg. pr. asmv..
Snburban Secretarial Service!
Prieš šitą mitą neseniai pa kuria apipurkštus namų langus,]
VValdeo ir Waldem, Aynnewald, f ž « i ( t o o < A r m , J 0 S vetennan.
meinei,
dabar
—
Cumehnen
ar
Atlieka visokių rusiu telefono aptarnavi
o r r ) UuS O m a j o n a r C h e s t e r A
Senieji Prūsijos vietovardžiai
Tali į- 0,os* kk01
" sisakė VValter Kolarz, kilęs iš jie nepraleidžia saulės ultravio-: mą, buhalterija, taksy darbas, diktaphoba
Kumehnen.
Plg.
1338
Camyliet.
Visvaldas,
latvių
Tali"P
«°
^
j
o
n
a
bei žemėvardžiai yra didelis ir
,eiRer
Rytų Europos, kurio paskaitos lėtinių spindulių ir tuo būdu ap no, mašinraščio ir "publie Stenographic
nis;
liet.
vietovardžiai
Kamavaldis...
^
.
P
^
e
s
a
kad
tų
tyrimų
labai svarbus mūsų> kalbos tur
1
BBC buvo pavadintos "Komu saugo užuolaidas ir saulės pa — notary publie". 205 N. Harlem Ave.
jai,
Kamojis;
lygiai
taip
pat
ga24.
Vikava,
1283
Wikus,
da*
*
f
**
nustatyta,
jog
tų
spintas, o kartu ir vienas iš didžių
du
nizmas praktikoje". Autorius siekiamas kitas medžiagas na-, (prie Randolpb St.) Oak Park, Illinois
'
bar
VVikau.
Plg.
su
Sonvi'
W
Poveikyje:
li
būti
ir
Kumainiai,
plg.
TrautEUclid 6-1145 - Valandos nuo 9 iki 5:30
jų praeities liudininkų, kuris
naudojosi gausia sovietine lite muose nuo nublukime Abidvi!
kiais.
1.
Tuojau
degeneravosi
limfamann,
PN
123,
141
psl.
nuolat primena kieno ši žemė ir
ratūra — laikraščiais, žurna tos medžiagos nenuplaunamos
25.
Vindalaukis,
1284
VVindetiniai
audiniai;
jie
išsiplėtė,
su
5.
Kantymai,
dab'ar
Condehkieno ji tėvonija. Todėl visiškai
DĖMESIO SAVININKAI!.
VVundlacken. tino.
lais, oficialiais pranešimais — langus plaunant.
>
nen
arba
Kondehnen,
apie
1326,1a
uken,
dabar
ftaukil< mus Šiandien dėl visokiu K.T/O ir
suprantama,
jog
kiekvienas
2. A n k s t i p a s i r e i š k ė d e g e n e - ir neseniai paskelbė knygą —
Candym; plg. pr. asmv. Cante- Plg. pr. asmnv. 1 3 9 9 W y n d i aliejaus pakeitimu. Krosnys išvalomos ir
šios žemės okupantas stengėsi
pataisomos. 1 dienos jdčjimas. Aliejines
Lentos iš žolių
mynne, 1340 Kanthiem, 1363 ko, 1340 Windil, vietv. VVindy- ravimasis kaulų smegenų ląste<
ir tebesistengia tuos visus lietu
krosnys
ir speeialūs. Nemokami apsk.iiCantim, 1389 Kantim ir kt.; ken, Windikaym; plg. liet. Vin- lių, kurios gamina kraujo ląste-|"Russia and Her Colonies".
eiavimai
— EllA išsimokejimai.
Amerikoje išrastas būdas,
viškuosius arba aistiškuosius
les.
Ta
degeneracija
•••-progreLeninas
euristinę
Rusiją
pa
džius,
VVindeykaytis,
vietv.
liet. asmnv. Kantvydas, Kant
kaip iš vienos pelkėse augančios RELIABLR HEATINO SERVICE
vietovardžius vienokiu ar kito
suojanti,
j vadino "tautų kalėjimu". MiniVindeikiai.
minas, Bukantas...
8710 Areher Avenue
žolės padaryti lentas. Tokios
kiu būdu nutrinti ir savais paVVillovv Springs, Illinois
3. Greit pasireiškė sutrikimas i rnoje knygoje VV. Kolarz jrodo, lentos vadinamos "tsatch —
šie tik keli Karaliaučiaus
6. Kiautas (Kiaute), 1255
keisti. Ir juos "taisė bei savaip,
.,
, . . wi«„**«
v
ir
ilv
VV'iiloYV Springs I4<i:t
l 17
apyl. didesniųjų v i e T o W ų ^ a r d a J ' ! ^
. *> ° sienelių < iš k a d tas vardas itin tinka dabar board". Jos nedega, jų neėda
, ... . . .
,.
.,
Kevvthe, dabar Kiauten.
keitė šimtmečius valdąs
valdas vo- _ ..
-.
. .
.
7, Krantas, Cranzkuhren, da yra geriausi liudininkai kieno v ? d a u s P u s ė s ) ' b e L - ,os S r e i t a t ' tinei S. Rusijai.
kirminai, jos nepraleidžia triukš
kietis, dar vieną kartą juos bar Cranz.
si av
apgyventos šios žemės buvo i r ! ^ ° ;
_ . .. , ,. , ,
Knygoje minima visa eilė so- mo ir turi augštas šilimos ar 0 A P E C 0 D I N N
nutrynė ir bolševiškai pasikei
8. Kraštapilis, šiandien Crax- kam jos šiandieną turi priklau ganai.
4. Buvo sužaloti lytiniai or- vietinių "respublikų", kur vis- šalčio nepraleidimo (insulaciCOCKTA1I. L O l ' N C E
tė Sovietai, nors tą šiaurinę tepellen arba Kraxtepellen. Plg. syti. O dar ryškiau tas lietuviš
5. Tuojau sustojo ląstelių kas rusinama
kultūrinis, eko jos) savybes.
Užkandžiai
Prūsijos dalj 1945 m. Potsdamo 1411 Merga - pilie, 1419 Mer kasis balsas gaudžia iš mažes
STEAK
ir
skaidymasis
audiniuose, kur nomin's ir politinis gyvenimas.
konferencijoje jie gavo LIETU ga - pel.
niųjų vietovių, kurių vardai il
VIŠTIENA
normaliai tas aktyvumas yra Duodama gražių, įdomių pa
VOS titulu. Nuo Sovietų neno
PIETOS
9. Kvedūnava (Kvedanava), giau nesudarkyti išliko, k. a.
CONRAD'AS •FOTOGRAFAS
didelis.
ri atsilikti ir lenkai, kurie taip
vyzdžių,
kaip,
pvz.,
buvo
naiki(LIETUVIS)
1258 Quedemnowe, 1302 Que-Alkehnen, Aweyken (1300 AAtsiveskite savo
6.
Greit
pasireiškė
žalingas
totorių
literatūra,
kaip
pat lenkina pietinės Prūsijos da
n
a
m
a
Išeini;) ir puikiai
wauken), Galtgarben, Jouglaudenow, dabar — Quednau.
.Moderniškai jrrnejta vieta
veikimas
į
kraujo
rutuliukus
lies vietovardžius. Patys gi vo
praleiskite laiką.
jų alfabetas anksčiau buvo
jvairiorn nuotraukom. Spe-i
Mednicken, Nastrehnen,
10. Laba arba Labūtava, prieš ken,
7. Anksti pasireiškė sužaloji "lotyninamas", o dabar rusina
kiečiai, šiandieną netekę oku- 1255 Lobetaw, 1255 Labota, Perkuiken, Rogehnen, Taplaccial>be - vestuves. Jauna
Privatus kambarys vestuvėms,,
vedžiams duodama puiki
patanto teisių visoje Prūsijoje, 1258 Lowbuthe ir Labetau, da- ken, Taukitten, Wargen, Warg- mai kapiliarų ir mažųjų arteri mas.
baliams, t. t.
ir brangi dovana. Sąžinin
139ih ir AVENNUE O
sudarė tyrimų įstaigas Goettin- bar —- Laptau. Plg. 1354 Labi- litten, VVillgaiten,... pagaliau ir jų iš vidaus.
gas ir gražiai atliktas dar-j
Hcgevvfcch,
Illinois
bas.
Knyga verta perskaityti vi
gene, Tuebingene ir kt., jog ga ten, dabar — Lobitten; plg. liet. į tokie Sand-lauken, Spandienen Tie šiinys buvo gavę pilna ato
JACK KURNIK, Prop.
lėtų sekti visus anuos vietovar Laba, asmv. Labutis, Labokas... ir kt. Jų netrūksta ir anapus minių spindulių veikimą. Jokių siems, kurie nori turėti dau
414 VVEST 63rd STREET
Atdara kasdiena išskyrus pirmadienį
matomų sužalojimo ženklų juo giau žinių apie komunizmo Tel. ENng. 4-5883 arba ENg. 4-5840 '
džių pakeitimus ir paskui gry
11. Labgava arba Labguva, Karaliaučiaus
Braunsberg'o
nai vokišku įnirtimu galėtų 1258 Labegowe, 1330 Labigo- link, pvz. Karplauken, Lauk, se nebuvo, tačiau, kaip tolimes darbo metodus.
ni tyrimai parodė, vidaus orga
.šaukti visam pasauliui kaip So
nuose įvyko augščiau minėtieji
vietai ir lenkai, dabar "okupa
NO. 2 IR 3
Greit džiūsta dažai
sutrikimai.
vę" š] kraštą, nutrina "vokiš
400 Gal. užsakymas
I o 8 / 1 0 c už gal.
Illinois
Technologijos
Insti
I A . C. O. 1). Kainos
kuosius" Prūsijos vietovardžius
ir kaip tas "amžiais vokiškas
LI0N FUEL and RANGE 0IL
Apie Seefried ir Reinhardtą tutas išrado dažus, rašalus, ku
rie
išdžiųsta
per
2
—
20
sekunCAlumet 5-G475
kraštas" BUO Reicho žiauriai at
Salzburgo
festivaly
girėta
j
p
l
i
e
k
i
a
m
a
įmaišant
į
&>Aų T o
plėšiamas...
Irmgard Seefried savo žaviu | dažus sieros dichlorido, kurio
Jų sistemingi ir gerai paruoš
soprano girdima dainuojant ir vienas svaras tekainuoja 11 cenMARK H. FRY — Attornoy-at-law
ti darbai pradeda rodytis; jie
iš New Yorko radijo siųstuvo. tų. Vartojant tuos dažus fabri
P r a n e š a a t i d a r y m ą a d v o k a t o ofiso šiuo a d r e s u
savo tikslo iš dalies jau ima ir
kuose,
ant
gamybos
diržo
ne
Max Reinhardt buvo vienas
212 S. WASIIIN(>iTON S T .
pasiekti. Tačiau mes, kurie per
T e l e f o n a s 1514
didžiausių vokiečių tautos re reikia laukti, kol dalykai iš N A P E R V I L L K , I L L .
mažai rūpinomės surinkti visas
žisierių. Jo pastatytasai "Jeder džius, paskubinama gamyba, I n e o m e T a x e s .sutvarkomi su <li<l/.iau sii) pasMikejimu h* p a t y r i m u
savo žemes laisvės metais, kurie
man"
kartojamas
meta
iš antra — pagamintų dalykų
nieko nedarėme savo teisėms
metų ir karikurie mūsų kultūri džiovinimas nereikalingas ir
pareikšti į mūsų tėvonijas, ly
tuos gaminius galima tuojau iš
giai taip pat nieko nedarome ir
ninkai, jį matę, sako, kad tai fabriko išsiųsti, neužimant vie
GERIAUSIA
šiandieną. Mes labai daug kal
vienas geriausių vaidinimų, ko tos.
KALĖDŲ
bame apie mūsų teises Prūsijo
kius teko matyti. Reinhardtas
je, šnekame ir apie tas teises
DOVANA
jau yra miręs ir jo vardu yra
Lictuvos pajūrio kopos ties Nida
Nemuno augštupyje, tačiau iki
pavadinta viena gatvė Salzšiol dar nepasirūpinome reika
Talentingai parašytas paburge. Čia yra ir jo paminklas
lingų darbų suorganizuoti. Mes we, Lobiaw, 1436 Labiow, 1625 Wardienen, Wargitten..., prabyPo nauja vadovybe
trijotinis romanas iš Vy
la jie ir iš dar toliau, k. a. Schill- bei pagarbiai lankomi rūmai
iki šiol dar nieko nepadarėme, Labiaw, dabar — Labiau.
GERAS MAISTAS
tauto laiky. 1936 m. lai
12. Laukiškas, 1258 Lovke, gehnen, Schwillgarben, Schwir- šalia miesto, kur jis gyveno.
kad būtų paruoštos reikalingos
IR GĖRIMAI
proistorinės, etnografinės, vie- 1466 Lauken, 1525 Laukisch- gauden... Na, o kas nutildys
ŠOKIAI
mėjęs Švietimo Ministe
mažąsias
upeles,
k.
a.
Lauketovardinės ir kitos studijos Ne ken, dabar — Laukischken.
Katyno žudynes
WARREN
rijos literatūros premiją.
Fliess,
VViditte,
Ackmenis
Bach
muno augštupio ir jo deltos tė
SPRINGER
13. Laukstytė, o gal Lauksta,
Londone išėjo iš spaudos J.
Skoningai ir meniškai V.
vonijoms ginti. Ypač gi nieko 1270 Laucstiete, 1427 Lauch- ir kt., kurios dar ir dabar šauk
K. Jonyno iliustruotas,
nepadaryta Prūsijos vietovar staedt, 1430 Louchstedt, dabar te šaukia, jog tai lietuviškos že Mackievicziaus parašytoji kny CHIGKEN-in-a Basket
ga
"The
Katyn
Wood
MorPrancūziškai keptos bulves ir 4*1 Cft
džių medžiagai surinkti ir rei- — Lochstedt arba Lochstaedt. mės.
404 psl. Jau galima už
kopusiai.
Speciali kaina . . . .
»P*»vU
ders",
kur
dokumentais,
foto
galingoms studijoms paruošti. Plg.
liet. vietv. Laukstučiai,
sisakyti pas spaudos pla
Ši lietuviškųjų vietovardžių grafijomis, liudininkų parody
SQUARE DANCE
Spaudoj pasirodė žinių (Sovie Laukstėnai...
kalba vokiškiesiems okupan mais pavaizduojama
tintojus ir leidykloje
Katyno Kiekvieną Pcnktad. ir ŠeStad. vakarą
tai apie' Rytprūsių lietuvišku
A.VICNJI/OUS'
Atvykite
kartu
su
draugais
tams
seniai
nepatiko.
Ir
jie
po
14.
Lobas
arba
LoDininkas,
žudynių
baisumas.
Autorius
mą, Draugas, 1952. XII. 16; 294
HIGGINS ROAD
1865 m. pradėjo kai kuriuos
P A T R I A
nrs.), apie vieną Sovietų studi apie 1349 m. ši vietovė dar va vietovardžius keisti, pvz. ž e m - pats dalyvavo prie nužudytųjų
1 mylia j vakarus nuo State Road
dinama Loebenicht, 1363 LichTel. CLearbrook 3-9862
ją Prūsijos lietuviškumui atkas
P. O. Box 1291,
tenhain, dabar — Lichtenhagen. grindos pavirto j Birkenwalde lenkų karininkų lavonų atra
Mes
aptarnaujame
vestuvėms,
ti. Joje tik vienų vietovardžių
ir pan. Tokių keitimų pradžioje simo. Pasiremdamas JAV kon
bankietams, ir t. t.
STAMFORD, CONN.
15.
Medinava,
1255
Medenau.
sąrašas sudarąs ištisus 4 psl.
greso
komisijos
tyrimų
davi
dar maža buvo, tik vienas kitas
Tačiau~-anos studijos vietovar 1325 Medenow, dabar — Mede kiekviename apskrityje. Apie niais, apylinkės gyventojų liudžių "gausa" tėra tik nereikš nau. Plg. pr. asmv. 1290 Medis,
dymais bei kitais faktais auto
^
mingas sąrašėlis, tai vienos nuo 1388 Medete, 1409 Medike; plg. Juos pirmasis iš mūsų prabilo rius įrodo, kad tos masinės žu
trupos lietuviškųjų
Prūsijos liet. medis ir medė (giria), Me- Vilius Kalvaitis (1848-1914).
dinos (vietv.).
Tada atsirado Rauben vietoje dynės yra įvykdytos bolševikų.
vietovardžių ir žemėvardžių.
16. Mauda ' arba
Maudytė Deglagirių,
Meschken vietoj
Užtenka tik prisiminti J. GE (Maudytas), 1258 Maudytyn, Miškių, Albrechtshoefen — Žvi- (Pillkallen) išversdintas į SchRULIO, Die altpreussischen dabar — Moditten. Plg. pr. klių (Mitt. lit. lit. Gesei. IV, lossberg. Kiek didelis vietovar
Ortsnamen (1922) arba W. asmv. 1419 Mawde, 1367 Maw- 164-165 psl. ir pan.). Bet šis kei džių vokietinimas geriausia ro
FENZLAU, Die deutschen For- din, Maudinte, 1400 Tulemavde timas jau nesustojo, vis daugiau do jų pačių pateiktieji duomenys
* Įsteigta Chieagoje 1905 metais.
men der litauischen Orts — und ir kt.
ir daugiau buvo plečiamas ir iš 1938 m., pvz. Galdapės apskr.
* Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno karus,
Personennamen des Memelge17. Mintigaičiai arba Minti- pvz. 1920-1934 m. vien tik Gum buvo pakeisti tik 77%, t. y. iš
ekonomines depresijas, panikas, ir krizes, ir
biets (1936) ir kt., kad pajus gaita, 1278 Mintegeithe, 1405 binės srityje buvo nutrinta 132 174 vietovių naujus vardus gavo
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą
tum šios bolševikinės studijos Mintiyeithen, dabar — Metgeh- vietovardžiai ir jie pakeisti vo 134,
Darkiemio apskr. buvo
dolerį.
lietuviškų vietovardžių skurdą. ten. Plg. pr. asmv. 1330 Min- kiškaisiais, k. a. Augštučiai pa- pakeista 72% ir tt. Tais metais
O kaip svarbūs mums šiandieną tutz, Mintete, 1365 Mentemyl; versdinti į "schoenen Klanges" lietuviškiausioje Prūsos dalyje
* Augštus dividendus išmokėjo visada be'perstojimo.
lietuviškieji Prūsijos vietovar plg. Mintgaila, vietv. Mintagai- Rehwalde, Briedžiuliai j Elch- buvo pakeista per 62% senųjų
* Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite
džiai ir kokius jie vargo kelius lišliai.
winkel, Laukeliškis ir Trakiniai vietovardžių, būtent per 1100
savo banko knygutę.
nuėjo, te£u prabilsta vienas ki
18. Molainė, 1295 m. išdavęs į Caesarsruhe, Ožvilkiai į Wolf- vietovių gavo naujus ir "echt"
tas iš Karaliaučiaus apyl. mies prūsų
sukilimą
Naudžiotas sheide ir pan. Tačiau didžiau vokiškus pavadinimus.
telių ir bažnytkaimių vardų:
Paskutinė senųjų vietovardžių
(Naudiote) gavo savo tėvo Juo- sia vietovardžių keitimo banga
Nedelskite — pradekite taupyti šiandien!
užėjo
apie
1937
1944
m.
Tada
nutrynimo banga prasidėjo su
1. Girmava arba Germava, dučio (Jodute) žemes, kurios
buvo
pakeista
tiek
daug
vieto
sovietine ir lenkiškąja Prūsos
1252 m. Girmovvre, 1258 Gyrme, buvo vadinamos Molleyne, da
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai.
vardžių,
jog
nei
paštas,
nei
ge
okupacija. Tada atsirado gar
1595 Girmav arba Germav, da bar — Mollehnen; plg. molis:
ležinkelis
nebesusigaudė. Ir sūs Kaliningrad, Sovjetsk ir kt.
po pietų, Ketvirtadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki
bar — Germau. Plg. prūsų as molainas.
vien
tik
tarnybiniams
reika
kerėblos. Tačiau šis pakeitimas
19. Pavandenė, dabar — Pomenvardžius: 1281 Germe ir
8 vai. vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma.
lams
buvo
išleisti
atskiri
leidi
šiandieną
sunkiai
sugaunamas,
1405 Girmov/e ir k t ; liet. asm. wunden, seniau apie tą vietą
niai 1938 ir 1942 ar 1943 m. nes 1946 m. surusintos ir suGertautas, Girkantas, viet. Ger buvo kažkoks Kertheyn.
Tuomet Garschden paversti į bolševikintos
vietovės 194820. Piliava arba Pilis, 1436
miniai ; priesagai — ava — plg.
AND I O A H ASSOCIATIOtt*
S«hwichshof, Jodschlauken į 1950 m. vėl buvo naujai perva
Pilie, 1453 Pillaw, dabar — Pil
Ragava, Sedava: Šeduva...
Domhartshof,
Raudonaten į dintos, kadangi kai kurie "did
2202 W. C«rmak Rd. • Chtcogo t , ML
2. Judynai, 1402 Judynkir- iau.
Kattenhof ir pan. Anuo metu
JOHN lKA2ANAUSMLhM.*MVtf9U«7^74r
21. šakiai, 1333 Schoken, da buvo nutrinta Stalupėnai ir pa- vyrių" vardai pasirodė neverti
chen, dabar Juditten. Plg. pr.
*L—<<~
Pparodytos "šlovės"... Šie visi
asmenvardžius: 1416 Judalle, bar — Schaken.
1398 Judenne ir kt.; liet. pv. Ju- 22. Šonvikiai arba Skonvikiai, versdmti į Ebenrode, o mums pakeitimai teks kada nors vė
1268 Schonewic, 1320 ir vėliau visiems pažįstamas Pilkalnis liau prisiminti.
deikis...
^
,ij,tw,m.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CBTCAGO, ILLINOIS
nas, vardu — "Sala i r demonai" (La isla y los demonios),
kuris sukėlė dar daugiau lite«
IN2. A. SEMfiNAS, Chicago, 111.
ratūrinio triukšmo ir komenta
Pirmą kartą girdėdamas muTodėl FM priėmimas ir atrodo r e
zikalinį išpildymą per FM im-j toks natūralus, nes visi muziCarmen Laforst romanai pri
tuvą, nevienas nustemba muzi-! kos virštoniai (obertonai) čia klauso tokiai kūrybos rūšiai*,
kos grožiu ir nepaprastu natū-| neriukertami, kaip tai yra su kurios negalima vertinti pagal
ralumu. O nustebti yra ko, nesi AM.
senas, nudėvėtas
kategorijas
tas pats perdavimas per stan-| Apie FM dar reikia pasakyti, ir formules. Jos kūryba reiškia
dartin] radijo imtuvą skamba; kad be tono natūralumo ir pats naują ir nelauktą
literatūrini
labai "plokščiai", dirbtinai ir: priėmimas yra daug švaresnis, įvyk|. Tokj |vykį vertinant rei
nenatūraliai, nežiūrint, kad iri be trukdymų, iškraipymų ir inkia susidaryti naujas sąvokas.
geriausiu imtuvu būtų klauso- terferencijos.
masi. Kodėl taip y r a ? Norint! Nors abi sistemos, AM ii\FM, Reikia taip pat sugebėjimo pa
nors trumpai atsakyti, tenka, perduoda garsą clektromagneti- žvelgti | dalykus iš naujos per
O šitaip
elgtis
pirm paliesti tuos skirtumus,' nių bangų pagalba, tačiau jų ne- dspektyvos,
^
^ šian;en ^
mQ

Šeštadienis, sausio 17, 1953

GABUS LIETUVIS

KAS TAS FM?
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;
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MAISTOKRAITUVĖ

linio karo metu tarnavo laivyno
aviacijoje, kur jam teko būti
I bombonešio pilotu. Oro kautynė
se yra numušęs keletą priešo lėk
tuvų ir kartą pats grįžęs iš žy-i
gio su 27 kulkų skylėmis savo
lėktuve.

Midwest Store
JONAS IR STELIA SANVAICIAI, Savininkai

Vedė gail. seserį ir. dabar au- j
girta tris vaikučius. Kur| laiką;
buvo vyriausias
smogiamųjų 1
bombonešių išbandymo pilotas.)
Augštai vertindamas religiją jis !
aktyvus vyčiuose, ėjęs įvairias;
pareigas jų organizacijoje, pa-1
siekęs ketvirto laipsnio ir pas-'
kutiniu laikotarpiu buvęs Nau
josios Anglijos distrikto pirmi
ninkas.

P A S I R I N K I M A S Į V A I R I Ų VAL
GIŲ. L I E T U V I Š K I ŠORIAI. N E 
SŪDYTAS SVIESTAS, KUMPIAI.
DEŠROS IR KITI MAISTO PRO
DUKTAI.

BORDEN'S PIENO PRODUKTAI

kurie yra tarp AM ir FM imtu- ; samosios bangos tarpusavy aki-L
vų.
j riasi. AM sistemoje nešamoji
KHAI'TIJVft A T D A R A K A S D I E N NUO 7:00 v. ryto iki 10:00 v.v.
Prieš paskutin] karą visuose j banga, pagal garso dažnumą,
Juozas Lola
S E K M A D I E N I A I S A T D A R A NUO 7:00 v. ryto iki 10:00 vai. vak.
kraštuose, o taip pat ir Lie^uvo-; nuolat keičia savo intensyvumą,
J.
Lola
dirbo
radijo
pranešėju
Lietuviškoji Marianapolio koje, buvo žinomi tik radijo imtu-1 amplitudę, todėl ir vadinama
2515 West 69th Str.
REpublic 7-9259
legija gali didžiuotis augštai i š - 1 W N A C ir WMEX radijo stotyse
vai, tinką priimti vien AM sis- amplitudine moduliacija
arba
• A. KaSubienė - Fledžinskai kilusiu savo auklėtiniu Juozu j Dalyvauja taipgi lietuvių spau
temai, kaip dabar juos vadina, AM. Įvairūs trukdymai, k. a.
do e
R a
^ vedamuosius laikrašl - ~ ~ " ------standartiniai imtuvai.
Į perkūnija, tramvajai (strytka- tė, skulp. V. Kašubos žmonk, Lola. Jau kolegijoje jis pasižy- !ič i uJi ..Rytas" bei buvo lietuvių| | | | į j 8 ^ B ^
mūsų mėjo kaip geras sportininkas i r
rai), elektros motorai ir pana- yra viena iš jaunosios
AM reiškia amplitudine
informacijos biuro po
p l i t u d i n c mmodų-į
o d u - i f > i a i t s k , e i c | ž i a p a n a g i a s bangas, i dailininkų kartos atstovė, sėk- buvo literatų būrelio pirminin- katalikų
Sudėti Ištekliai Siekia Suvirs S100,000,000.00
litinis
liaciją, t. y. terr minas, prnm-j k j Į . p A M b a n g o g Jų^ių
kas
bei
vadovavo
dramos
s
e
k
e
i
1
redaktorius.
t r u k d o . ;mingai besireiškianti Amerikos
tas radijo technikoje,
-. bangų,
taip ; meno gyvenime.
iš jai, pats parašydamas net sce- ! N u o 1952 m. spalio mėnesio I M
mkoje, perauou.
perduoti
t-_Mfytl "intensyvumas
:„f~ri«J,,.,„ri~cic. (ain!,meno
^vvenime. Antri
Antri metai
metai iš
KVIEČIAME JUS BENDRAUTI
J
Eastern||f
garsą radijo b a i ų o m u . kur ne•
;
su savo nos veikaliukus.
J u o z a s Lola paskįrtas
kadan
lit
c i l č s k a i p Kašubicnė
samosios bangos amplitude ar- ... . . . . .
.v, .
• 'i u • ii
• • !«.•••
Bakalaureato. laipsniu baigęs Air Lines bendrovės atstovu
PAS DR0VERS BANKS
, . . . ... .
, •, r des kitėjimas reiškia garsą, ir darbais dalyvauja rinktinėje vi
filosofijos studijas jis II Pašau-i Bostono apylinkėje.
ba lygis keieiasi pagal mikrofo- -.
.
.
,
|
..
.
A
M
:°
'., r
i šiuo-atveju, nors ir Nnemalonu,, sos Amerikos
keramikų paro9 Taupymo Sąskaitos 9 Truat PatarnavIniM
no svyravimus. Mikrofono svy.. ,.
.,
. . .
, , ,6 . , .
„,
,
or anlzuo a VaIst
ravimai arba garso,dažnumas' *s U* ?C"s
¥*?"*•
'*T „ H ' ^
S
J
y
* Č«klg K*Bkalt08
• Installmcnt Paskolos
giasi
grįžti
prie
kūrybinio
dar»
Albino
Valentino
feljetonų
natūrialiam perdavimui turi ap- t; k" a . I š d u o d a m u garsu, p a - ; b i n i s S y r a c u s e men0
,
muzėjus
0 lieai Kstate l t i s k o l o a ^ PrekyblnėB Paskolot
imti g a n a platų diapozomj. TasT ™
>™£«van Todėl AM p r ė - , š i a i s m e t a i g m 5 s ų k e r a m i k ė ko.
rinkinys bus a t d u o t a s spaudai
• Safe Dopd8lt»DėS6s
diapozonas yra nuo 20 svvravi- girnas d.dm.escmose vusadosly- i f e t R t ė d u d i d e ) J O f o r m a t Q d a [ .
e Česlovas Grtaicovičius ren- :;ž poros savaičių: toliau mūsų
Patikima
elimas įvairių trukdymų.
v us: "Angelą" ir
Jūsų Pasiteiravimas Gaus Greitos
"Aštuntąją gia spaudai antrą novelių rin- humoristas planuoja vieną scomų iki kokių 15.000 svyravimų
i
i m v.
AXT .
• Tačiau FM sistemoje nešamo-\ u ^ r M l M „
-4„ ,- „
,.
Bankininkyste
Priežiūros
kini, o tolimesnėj ateityje pro- nos veikaliuką.
per sekunde. Tačiau AM stotys. . .
... f.
: Kryžiaus s t a č i ą "
realizuotą
Nuo 1882 m.
jektuoja humorislinp ( apysak$.
~.
MES KALBAME LIETUVIŠKAI
tis nekitėją,
visą laiką ary r augsa pa- \ '
.
u* j
* i i * [Šios
bangos oamplitude
, . ,.
, •
a p s i n b o j a . t i k 10.000 s v y r . p e r
^
^
l a Z ura. Į parodą buvo atsiųsta | -o .Alg.
„ „ Mackaus. (Pagėgio)
kad vienos kitai n e t r u k d y t ų , .
, . ?.
f -, ., n e f i a m ° Kkeramikos
plytelėse spalvine
sekundę. Tokioje siauroje juosmoduliuojama, nekcic.ant «•'• visos
Amerikos
daugiau |eilėraščiu rinkinys "Drobiniai
ALBINAS BENIULIS
toje nėra įmanoma perduoti dau- , **
,,, į . / - L . .... . i OOO
kmbet Įmetlllal" turėtų jau pasirodyti ATLIEKA PERKRAIJSTYMUS
•
1 r AAO -ii
1
bangos
amplitudės,
bet keičiant ->W<J K c r arnikos darbų,
{
l
giau, kaipr 5,000 eiklų per sekun,
,
,
.
u
.
j
:
,
.
-.
.
+
'
1
ir Įvairių daiktų pei kraustymus
v
x
n r n h v r nrr ia
A t,sausio mėnesio pabaigoje.
,
L
v
v į nesamosios
bangos dažnumą.
P o j u i y komisiją iĄQjąr apateko
47th Street ir flshfend flvenue - Chicago
' Taip pat porsiunriamo j ii/.sionj
de, nes augstesnis dažnumas sa--_, , ,
.
.. °
., ,. . „7 T iih A^O AQVWQ]
• Juozo Grušo, vieno žymes
p akiote ;iiu.s j vairaus maisto
K i'i i p l i a :
. .. . .
•
, . Trukdymai gali paveikti i"FM;Uk 4UcJ darbai.
Tel.: Y A r d s 7-7000
niųjų lietuvių beletristų nove2554 SO. HALSTED STREET
lutineje juostoje jau perdengtų .
.• . ? ! , .
'A.ul
„ , v , • , ,,
. „
Nariai, Foderal Deposlt Insurance OorjMiratlon
lių rinkinį "Pabučiavimas", ne
1
DAnubo
6-3215
Tcl.
gretimų stočių bangas
["f* *' k a i t a i , būna au AM,
Kasubicnes darbą "Angelas"
\WM\
:<r22*:*SS»>SS%»2S Z\
bet tai neatsiliepia Į klausytodai užsibaigus nupirko vie- užilgo išleis "Gabija".

KRONIKA

k
i

-.'

T-

WV

£mm

THEDROVERS BANK

piiPO

ftita AM stočių neigiamoji y-, j a u n e s FM imtuvas atverčia j n a s i š p a ^ o s parodos jury k-jos
patybė vertė išrasti kitą sister garsą iš bangos virpesių kiteji-' n r rŠi
; 7 , Syracuse muzėjaus kera <r
^
mą, kuri leistų išnaudoti pla- Žių, o ne ampiitudįnių, todėl mikos
* Qvri
fii
paroda yra 17 iš eilės ir
tesnį garso diapozoną.
j trukdymai lieka išskirti, atsime,
ji bus vežiojama po daugeli
Tokiu būdu, po Antrojo )>a- nant, kad trukdymai yra ampli- Amerikos miestų. Į šią kilnosaulinio karo pradėta praktikuo-i tudiniai kitčjimai. Tokiu būdu, a m
das, vadinamas, frankvencinės! švarus ir malonus.
j J ^ P ^ ^ d ą viš 403 darbų buRCBAI,, SKRYBĖLĖS, BATAI IE{ KITI RE1KMKNYS VYRAMS
ti naujas garso perdavimo bū-;"priėmimąs yra be trukdymų, v
moduliacijos
principu,
arba] Nesileidžiant daugiau į tech-! <> atsirinkta viso vos kiek dau
4622 South Ashland Aveiuie, Chicago 9, III., tejef. VArtls 1-VZTZ
trumpai, FM.
j nikines detales apie FM siste-jgiau kaip 150. Į šią rinktinę
FM juosta yra apie 200,000' mos privalumus, tenka dar pas- j kilnojamą parodą A. Kašubievirpėjimų per sek. platumo. To-| tebėti, kad ir televizijoje garso nė pateko su savo darbu "Aškiu būdu, čia yra pakankamai; perdavimui yra pasirinkta FM ttratoji Kryžiaus stacija". Toks
vietos visiems garso niuansams sistema, tuo tarpu paveikslui i didelis jaunos mūsų keramikės
perduoti paimta AM sistema.
pasireikšti.
laimėjimas mums labai džiu^
gus. Abudu darbai, kaip iš pa
vadinimų galima spręsti, y r a
sukurti religine tematika ir
verti mūsų naujai besistatančių bažnyčių klebonų i r archi
JUOZAS KftKSTAS, Argentina
tektų rimto dėmesio.
Neaiškioje ir painioje šių die Laforet kūrinio dvelkia sū
• Dail. J . Subačia-us inicia
nų Europos romano panoramo- griauto
gyvenimo afirmacija,
je ispanai užima atskirą ir iš- gyvenimo, sunaikinto
kasdie- tyva New York e ir apylinkėse
rnitiną vietą. Ispanai
drąsiai hybes koštuve. Šios nępapras- j gyvenanti
senieji ir naujieji
jieško naujų
lių ir siūlo kon- tos rašytojos knygoje mea ran- į ateiviai,
lietuviai
dailininkai
krečias priemones išsiveržti iš dame pat] gyvenimą, o ne pa- j buvo sukviesti pas dail. J . Šuikišiolinės krizės, 'kuri dauge-1 viršutinj ir beaistrį jo atpasa- įkl pasitarimui.
I susirinkimą
Visų rūšių žieminiams r ū b a m s
liui atrodė esanti Cc išeitie::, kojimą bei moralistinj "vertini- Į atsilankė 20 New Yorke gyve%
Šiandien mos jau turime pro-Imą". Dar ne taip seniai, romą- .nančių dailininkų, kurie nutarė
gos stebėti ispanų romane v y k ; n a s buvo suprantamas kaip gy- 'įsteigti čia gyvenančių dailininstančias teminės ' ir forminės venimo aprašymas,* objektyvus | ^ d-ją. Kaip vėliau paaiškėjo,
metamorfozės tendencijas, ku- daiktų ir įvykių atpasakojimas, j tokia d-ja buvo įsteigta čia gi
rios rodo jo didelį gyvybingu-i Gi Carmen Laforet knyga yra musių ir ankščiau
atvykusių
mą.
kraštutiniškai subjektyvi ir pa- j lietuvių dailininkų, tik paskutiTlgai trukusi Ispanijoje 193G! radoksali žmogiškosios buitjįes niu laiku j o s veikimas buvo
m. krizė, atrodo, jau baigiasi i interpretacija.
Toji buitis jai anmires.
ir į ispanų literatūros plotus galutinėje išvadoje yra. u nieNusistatyta buvusi d-ja atKai kurie parduodami žemiau
kas". Protagonistės buityje vi- I gaivinti, paruošti naujus įstaįsiveržė naujos vertybės.
urmo kainus. NEPRALEISKI
su žiaurumu išryškėja mūsų tua ir juos patvirtinti atitinkax
TE ŠIOS PROGOS, KAD GA
Dideliu
tiesiai
reveliacinia epochos
žmogaus *. gyvenimo oiose įstaigose.
LĖTUMĖT ..JSIGYTl GERIAU
įvykių aktualijoj ispanų prozoj
Išrinktas organizacinis komi
negailestingai tragiška ir tam
SIUS BARGENUS VISAME
yra kataionės Carmen Laforet
si esmė. Norėdami, galėtume tetas iš 7 asmenų, į kurį įeina,
M J ESTE.
į tfj
romanas
"Nada"
(Niekas),
rasti šiokių tokių ryšių
tarp šie dailininkai: A. Urbaitytė,
kurį Juan
Ramon
Jimenez
'Nieko" autorės ir Prausto. V. K. Jonynas, W. J . Witktis,
metraštyje "Insultą" įvertino r> .
..
. . ._ ,
J. Sukis, J, Subačius, I*r. Lapė
.
,
:
.
,
*
Bet
ir
sis
mėginimas,
kaip
ir
kaip didžiausį mūsų laikų kū anksčiau paminėtasai, neįsten ir R. Viesulas.
C;ia jualile susikalbėti ^inilaja lietuvių kalba
rinį. Carmen Laforet yra radu gia paneigti Carmen
Laforet
•
Dail.
K.
ftoromskiU
buvo
si naują stilių ir nauja techni originlumo.
Jūsų patogumui, kad galėtumėt pasinaudoti šiuo išpardavimu,
;
sunkėliau
sus
rges,
bet
dabar
krautuve yra atdara ir- sekmadieniais nuo 9:30 iki 2 vai. po pietų
ką. Tiesa, kaikurie kritikai nė
Naujosios romanistės asmuo jo sveikata gerėja i^ vėl ren- IK
ra linkę pripažinti Carmen La
foret orignalumo ir bando jieš- j kritikų yra labai gyvai ir plakoti jos ryžių su krikščionis-1 čiai diskutuojamas.
Kaikurie
kuojų egzistencializmu, tačiau! kritikai
mėgino
pranašauti
tų kritikų argumentai yra sįlp- ! greitą Laforet talento išseki
Važiuokite 1952 m.
1952
ni ir neįtikiną. Carmen U i o * 1 %
Šiai prielaidai paskelbti
PLYMOUTH'AI
rot romaną greičiau galima pa- didelės įtakos turėjo neįprastai
CHRYSLER'IU su 180
vadinti "metafiziniu" romanu, -staigus ir drąsus rašytojos įėPristatomi už $1,683.00
.Ji vaizduoja egzistencijos nu- jimas J literatūros areną. O ir
Su visais taksais
arkliu jėgos motoru
;
kankinto žmogaus tragediją, pati autorė tų kritikų nuoniožmogaus, gyvenančio konven- \ ne, šitai patvirtinusia ries "Na
100 N A f P O T T ' AITTOMOBn.-IŲ, K A I P N A U J Ų W 8 E M A S K A I N A S
cionalinėje
visuomenėje, at-Į da" romanui išėjus ji" greit iš
Lengvos išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams Ir apdratiilnt.
bukusioje, neturinčioje jojuo ti- i tekėjusi ii' daugiau... neberakėjimo nė polėkio masėje, kuri j šauti.
Carmen Laforet ir šį
stato žmogij ] kritišką padėt] ir kritikų atentatą atrėmė.Nesenai
i n s o A R C H E R A V E . , C H I C A G O 3 2 , ELI*
Telel. ViTKiuiu 7-1515
atuiiii^ l desperaciją, i š Carmen Madride išėjo jos naujas romą«i,
iii « . .
niiyi<iniwiiĮH>iipiĮiiiii
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SOTUS ALKANAM PADEK!

A I D <>VF:iisr,AK. Inc., 8138 s. lialsted st.. Clilcaffo 8, tel. DA. is-:isr>«>

B9

I- n d i o T - .siniK'i.'i m a i s t o siimtiniu.s j Vokietija, ir k i t u s k n i s t u s , iš
s k y r u s SSP.S. P r i s t a t y m a s tvunkn apio 17 d., nos s i u n t i n i a i s i u n č i a m i
iš K'ufopoa saiKiolin. Pilnas (Irauditiųis. Roikal. pilno siunt. suraito.
Siuntinys \ i \ 11) — $9.03
4 sv. .rūkytu lašiniu
'J sv. kiaulinių' t a u k u
Ii sv. m a r g a r i n o
i sv. d e g i n t o s k a v o s
2 s v. k a k a v o s
! sv. š o k o l a d o
4 % sv. c u k r a u s
~ g a b a l a i t u a l e t i n i o muilo

Siuntinys N r. :{ — $0.20
4 sv. ri'ikytij lašiniu
2 sv. k i a u l i n i u t a u k ų
i' sv. m a r g a r i n o
1 sv. k i a u l i e n o s mėsos

Dabar Yra Laikas Pasinaudoti Mūsų
DIDŽIUOJU IŠPARDAVIMU

Siuntinys Nr. 12 — $0.10
~ sv. rūkyt ii lašiniu
2 sv. kiaulinių t a u k ų
i sv. degintos kavos
l s v. k a k a v o s
I s\. šokolado
'J sv. c u k r a u s

Siuntinys \ r . 0-7
I (l sv. c u k r a u s ,$2.f.a
I <> s v . N. k v i e t . m i l t u $-"d»
U s v . g r y n . k i a u l . t a u k i ; $f>.-5

^ :

&

METAFIZINIS ISPANU ROMANAS

Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs!
Tai^i, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje
Įstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & LOftN moka 3%
pelno ant jūsy sutaupą.
Kiekvieno t a u p y t o j o indėliai a p d r a u s t i iki $10,000.00.

BR1GMPN SAVINGS and LOAN ASS'N.

nuolaida nuo 20 iki 30

4071 flrcher Ave. į vakarus nuo California Ava.
C H A R L E S Z E K A S , Sce'y

j!

OI'ISO VALANDOS:
t'iiinafl., a n l i . n l . , p n n k t a d ir ftf'St. ! 'Vrtu'\:u\
!» i\i«> iki l
.1.
!•;00 r y t o i k i 4 : IKI p. p .
K p l v i t ' l a c l . 0 t v t o i k i x v n U.

Jr

:

VISKO UŽTEKTINAI — TUOiAUS PRISTATO.^!
Baldus, šaldytuvus, perins, skalbiamas mašinas, lovas, matracus,
kilimus, radio, televizijos setus, vaikue'ams baldus.
Žemos kainos, lengvi Išmokėjimai^ Turime didelį pasirin-;ima
Meu p a g a m i n a m e baldus ir
{(agal jūsn u/sakyui:'

5L«a «

ROOSEI'EIT FURNITURE
C0MPANY, INC.
Lietuviu k r a u t u v e

23 f W. RocsevsH Rd. Tcl. S£ 3-4711
A t n | ; u ; i |>ii-inadi'-nio ir l i o t v i i ' t u d t o n i o vakiir«ii> il^i -1 •>'
AlidJir.i s<'lnii:i(licni;ii.s . n u o I •! ik\ i:'-',n v,il. p o p i ' l

l
-f

r ^

LIETUVIŠKA

ĮSTAIGA

•

SAFETY OF YOUR
SAVINGS

zekas Motor Sales, I ne.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Šeštadienis, sausio 17, 1953

itatymas kainavo $1,000, publi
Ko vertas chioroiilas?
Gyvulių maras
J a u išėjo iš s p a u d o s . G a u n a m a leidykloje ir p a s
kos buvę daugiau kaip 2,000.
JAV-se įėjo
paskutiniuoju
spaudos platintojus.
JAV-bėms, Australijai ir Nau
Jis iavo pastatymais vėliau su
laiku į madą chlorofilo dantų jajai Zelandijai pasisekė išsi
gebėjo daug publikos sutrauk
pasta ir kiti chlorofilo varto saugoti nosių — nagų ligų, ki
JLOZAS ŽILEVIČIUS, Elizabeth, N. J.
ti. Jo veikla vien tik operetės
jimo būdai. Skelbia, kad jis taip vadinamo — gyvulių maro,
Mikus Petrauskas gavo Pet- dainininkui, buvo artima, kai srityje neturi sau lygaus: joks turi ypatingos reikšmės dantų kurs plačiai pasaulyje siaučia.
rapilio konservatorijoje diplo- tuo tarpu pritarimas toli gra muzikas nepajėgė tiek sutrauk- ir apskritai organizmo sveika Praeitą žiemą per 4 mėnesius
mą kaipo dainininkas, baigęs žu neprilygsta melodijos gro- jti per savo veikimo laikotarpį tai.
Tačiau vienas žymiausia Belgijoje nuo tos ligos nugaišo
dainavimo skyrių. Dainavimas žiui. Nežiūrint to, jis sukūrė j publikos, kiek sutraukė M. Pet- Amerikos chemikų, prof. A. H. trečdalis melžamų karvių. Pran
jo buvo pagrindinis dalykas., ar harmonizavo šimtus dainų. |rauskas, susidurdamas m klau- Coromin, dėstąs Johns Hop- cūzijoje iš 89 departamentų net
Visa kita: pianinas, istorija, ea- Parašė 19 operečių ir operą sytojais asmeniškai visose iš- kins
universitete
Amerikos 88-se pasireiškė ta liga. Anglija
tetika, in-trumentacija, harmo-' Jei Mikas Petrauskas šian- j eivijos kolonijose. Na, o, kiek Draugijos nariams išdėstė savo turėjo sunaikinti 100,000 gyvu
nija, kontrapunktas, smuikas, dien dar gyventų, tai rugsėjo j jis išleido damų solo ir cho- tyrimų duomenis, kuriais ne lių, net ir kaikurių veislinių. V.
Vokietijoje nuo tos ligos žuvo
kompozicija buvo tik antraei-j 29 d. turėtų 80 metų
(gimė ' » » » . : !
patvirtinamos tos viltys, ku ar pasidarė beverčiais netoli miliai dalykai, praeinami pavir-11873) amžiaus, o kaip jis paraM. Petrausko dainos
rias žmonės į chlorofilą sude liono galvijų. Sovietų kontrošutiniškai, kaipo .papildomieji, šė pirmąjį muzikos kūrinį varda.
liuojamoj Europoj liga siautėjo
Pirmutinė jo chorams dainų
Todėl Miko netenka laikyti kon • goninkaudamas Labanore
taip pat, kaip ir laisvojoj. Nuos
poziloriu specialistu, o tik mė "Lietuvos Senovės Paminėji knyga buvo atspausdinta 1910
tolių vien Europoje susidarė
Naujas būdas pakelti
m. Tilžėje — "Laisvos Dvasios
mas"
—
sueina
65
m.
(1888).
daugiau kaip pusė miliono do
gėju.
derlių
i Kaip "Paėmimas Jeruzolimo...", Giesmės ir Dainos" •*- Tr:,miCharles AUen Thomas, pir lerių. Kitos pasaulio dalys nu
Matyt iš jaunatvės vargomn-i^ ^
M . 1933 m. Jonas Tananevičia
kutinio
r a n k r ^ i a l
kentėjo kiek mažiau.
mininkas Monsato Chemical Co.,
kavo, gerokai buvo susipažinęs
ž u y c M i k a g P e t r a u s k a s y r a Į Chicagoje išleidžia jo 11 dainų
i
Nustatyta, kad tą ligą suke
su vargonų literatūra ir, šalia
^
pirmieji jo atrado naują būdą pakelti že
c ^ .
1 } « P a ė . j solo su pianu. Tai
to, besimokydamas
Rokiškio ^ ^
Karalių | dainų solo leidiniai. Vėliau iš- mės derlingumą, įmaišant į ją lia virus, matomas per elektro
Jeruzolimo per
P O S T O F F I C E B O X 1291
vargonininkų mokyklėlėje (ku-į
„ ( v a i d i n t a s Gervėčiuose);'^idžiama
"Lietuviškos
Dai- miltelius krilijaus. Tai medžia ninį mikroskopą. Kai liga pasi
STAMFORD, CONN.
ga, turinti ilgas molekules, ku- reiškia, savaitės bėgyje ja apsi[
nos
chorui
T o s seri 0S daim
2) "KaminkrėtiF. ir Malūninin-!
"
J
J rios įsielektrina drėgmėje. Ta j krečia visa banda ir net kaimyK a i n a $2.25
fcllV0 i š l e h t a n e t 6
kas"
(vaid. 1903 m. Petrapily- i
sąsiuviniai. medžiaga, nebūdama trąšos, iš-j nų gyvuliai. Ligos gemalus kar
je, 1904 m. Vilniuje, 1907 m J "Kankles" leido periodiškai per | d i r b t o j ; ^rnėje palaikrTtokias tais net perneša paukščiai. Blo
rudeni Brooklynę, N. Y.); 3) • penkerius metus, kas mėnesi, s ą l y g a s > k u r i o s d e r l i ų p a k e l i a giausia tos ligos epidemija
"Adomas ir Jieva" (vaidintas P° v i e n ^ a r d u veikalu. Vėliau j labai žymiu procentu.
JAV-se buvo 1914 m., kada te
Petrapilyje 1903 m., Vilnų je visą išleido vienoje knygoje, j
ko sunaikinti 172,000 gyvulių.
Tai
at ir
1906 m. ir Brooklynę, N.Y. 1907
P P
"Lietuviškų Dainų" | atėjo. Paėmė siuntinio čekį ir Nuo tos ligos nėra nei vaistų,
m.);
"Užburtas Kunigaikštis": visus šešių s sąsiuvinius išleido pasiuntė "Lietransui". Klaipė neturima nei skiepų, tenka su
5) Apvezdinkite ir- mane"; 6) vienoje knygoje Ipolitas Vait doje jį paėmė "Lietrans", per sirgusius gyvulius sunaikinti.
Taip pat ir "Švyturio" siuntė Kaunan, į "Lietransą".
Skiepai jau išrasti, bet JAV
"Birutė*' — melodrama; 7) kus.
"Consilium ' Facultatis";
8) bendrovė Kaune yra išleidusi Šie išlaikė daiktus tris mėne neturi jų, nes įstatymais drau
sius ir pasiuntė
reikalavimus džiama importuoti betkokius
"Elgetos Duktė Karalienė"; 9) kelias jo operetes.
383 litų, kad aš ilgai neatsiė- tos ligos virusus, kadangi bijo
"Girių Karalius"; 10) "LietuTu sužadinai mūsų sielą
masi, jog per neatsargumą iš
tuviik.Mii'onieriuš"; 11) "Pirmo
miau, ir jie nepažįsta, kad aš
Visi suminėti jo veikalai 'da- M i k a s Petrauskas. Prašiau bro- trūkę jie galėtų būti galvijų ma
ji GącužėV'; 12) "Prieglauda";
ro priežastimi. Dabar jau stato
13) "Šienapjūtė"; 14) "Švento* rė begaline Įtaką išeivijos mu- ų K i p r ą __. t a g n u s i j u o k ė ; p r a - ma laboratorija Plum saloje,
ji naktis"; 15) "Vaikas ar Mer zikos kultūros srityje. Jo dai-; č i a u švietimo Ministerį — at- netoli Long Island, New Yorke.
Prof. Juozus Žilevičius
16) "Velnias I š r a d ę - 1 n o s m a l o n i a i b u v o klausomos,; s a k ė ... n e j o e s ą g
gaitė'
Praeis gal dešimtmetis, kol ji
reikalas.
riai vadovavo čekas Liman, bai
ki
r
o
d
o
d
a
ž
n
i
k
o
n
c
e
r
t
a
1
jas";
17) "Lietuviškos Vestu-j * J
J°
' ; prašiau Finansų Ministerį, tas bus įrengta ir paruošta atitin
ges Prahoje muzikos konserva
Turime išparduoti V* milijono doleriii gerų rakandu, karpetu, kilimų,
vės";
18) "Tarnaitė Pamokė". ! Pavyzdžiui: 1910 m. sausio 16 su manim ir nekalbėjo, nėra lai kami specialistai dirbti joje.
torijoje teoriją
ir vargonus)
šaldytuvu, skalbiamų mašinų, dulkių valytuvų, siuvamų mašinų, ra
: d
W
Jei
pridėti
pirmutinį,
kurį
p
a
*terbury,
23
d.
Bostone,
:
k
o
dini', patefonų, pho no grafų, televizijos aparatų. Ateikite pas Jos. h.
buvo kiek supažind'Titas su har
Budrik,
Inc., 3241 So. Halsted St., del sutaupymo 20%, 33%, 50 pro
rasė Gervcč'uose
" L i e t u v o s ! 2 0 <*. Lavvrence, 27 d. VVorces- i R o d ž i a u p a S portą ir knygas
Supraskime Europą
monija, be kurios nei žingsnio
t€rV
30 d
N e w B n t a i n ir U
K
centų. Per 40 metų prekyboje. Užtikriname, kad augsciausios rusies
S-movės Paminėjimas" ir susi'
- ' — mano spausdinių — tam ne
Tuose
negalima muzikos kūrybos pra- daro
rakandai ir namų elektriniai reilunenys.
Didžioji
Amerikos
spauda,
viso devyniolika opere-!
koncertuose jam gelbė-. t i k ė j o
«Pirmo_
Ir žuvo mano
kai j-s Petrapifyje ^ fie ^
gabesnieji mokiniai,, s i o s G e g u ž e s " , "Lietuviškas Mi kaip "New York Times", at Kasomos mašinėlės — Corona '— vertes $79.00, po
$39.00
p i l T n u t i n i s p a r a . I davo jo
.1'
klausė kursą privalomosios har
chorų grupės greitc.mil paruoš-1 ii on ierius M , "šienapjūtė", "Prie kreipia dėmesį į naują Christo- Nauji phonografai, patol'onai, automatiški, vertės $89, po . . $69.00
šė
operą
"Eglė
Žalčių
Karalie
^įo'or
monijos dainininkams, jis tu
tos, Laike tų koncertų jam bu- j g l a u d a » #
-Kanklių" ir pher Dawson veikalą "Under- Springsiniai phonografai po
Daug
nė", 3 aktų. Tai yra nemanas
standing Europe". Šioje knygo Elektrikiniai phonografai — nupiginti
$9.»o
rėjo progos giliau ją pastudi
vo įteikiama
nemažai gėlių,, « E g I ė „ • V ė H a u ž y d ų
<<Liet _
įnašas į mūsų muzikos kultūrą,
je tas rašytojas — filosofas pa Kasomos plunksnos ir Bali Point plunksnos po
25c
juoti. Kad jis tą darė, matyti ir JT7.
adresu ir š a i p sveikinimų _ | r a n s „ t u o g veikiilus
išpardavė.
savo operečių
skaičiaus
brėžia, kad Europos kultūra iš
500 ĮVAIRIŲ TELEVIZIJOS SETŲ PASIRINKIMUI
iš fakto, jog Petrapilyje bestu
padėkų.
Brooklynę,
N.
Y.,
v
i
e
|
ŽUVQ įr ..Birutės» p a r t i t ū r a
su
ijis pilnai užsitarnauja pas mus
augo iš krikščionybės ir kad
Dyleriai ir pirkėjai iš kitų vietovių kviečiami atsilankyti
dijuodamas (1901—1906) pa operetės tėvo vardą.
name jo koncertų jam "Mildos" 0 rkestracija"
kultūros ir pačios Europos atrašė pirmutine operetę "Paė
Į choras įteikė vainiką su sekanfŽJ'SS
Kaip šį įvykį pavadinti, tegu giminas tegalės ateiti su krikš 7 colių Motorola
Pirmoji
upera
7 colių Philco
$24.9o
mimas Jeruzolimo per Karalių
ičiu užrašu: "Tu sužadinai mū sprendžia patys skaitytojai.
čionybės atgimimu.
10
colių
Philco
$39.95
Titų", o taipgi "Kaminkrėtį ir
ir
—
Reikia žinoti, kad vien tik jo sų sielą, todėl gyvuok
10 colių Raytheon, A. C. - D. C
$44.95
dirbk".
Tokių
ar
su
panašiais
10 colių RCA
$49.9o
Malūnininką
"Adoma ir Jie- | org anisBUotas Bostone "Gabijos"
12
'
/
o
colių
Philco
..**..-...
$59.9o
10 ATSAKYMŲ, KODĖL APSIMOKA TAUPYTI
vą" ir "Užburtą Kunigaikštį". ; ( , h o r a s > j a m p a a a m vadovau- įrašais sveikinimų gaudavo ne
12'A colių Emerson
• • • • $64.95
per šimtus savo
jaut, pastatė 17 operečių ir or»s suskaitomai
Kliulijavo Italija ;e Ir
121/2 colių RCA
$69.95
koncertų
JAV-s?,
Šalia
to,
ope
16 colių Traveler
$69.95
rą "Eglė Žalčių Karalienė. Kai
Vokietijoj
16 colių Majestic
$69.95
šią operą statė pirmą kartą Bo retės irgi panašiai buvo stato
16
colių
Emerson
•
$79.95
Kiek .".inoma, jis vėliau pri
mos.
Didžiumoje jo operečių,
16 colių Admiral
$99.95
vačiai specialius teoretinius da
prie komedijos
teksto, būna
17 colių Motorola
$119.95
| , Atsargos Fondas virš $3,000,000. Turtas $35,000,lykus studijavo Italijoje ir Vo17 colių VVestinghousc
$119.95
vos keli m,uzikos dalykai, trum20 colių Traveler
< • $169.95
000.00. Namas, seifai ir visi įtaisymai priklauso
kief.joj pas Maks Regerį. Reiš
jpos, todėl greit ir išmoksta20
colių
Motorola
$179.95
STANDARD FEDERAL ir yra pilnai išmokėti.
kia, jis ėmėsi rimtai kūrybai
įmos. Reikia žinoti, kad tais lai21 colio Admiral
$189.95
-pasirengti. Bet kai pasižiūrime
lO^colių
TV
Picture
Tubes
$10.00
j kai? jaunimas ir lietuvių kalba
2, Per 44 metus, net karo ir depresijos laikais, visiems
12i/2 Colio TV Picture Tubes
$12.00
į jo kūrybos teoretiškrją pus;,
! laisvai vartojo, ypač tas jauni
buvo išmokėta pagal pareikalavimą.
,
16 colių TV Picture Tubes
$16.00
specialisto akimis,
vis tik
mas,
kuris dalyvavo lietuviš
TELEVIZIJŲ
ANTENNAS
$6.95
3,
Turi
daugiau
negu
$10,000,000.00
cash
Government
Linoleum grindims, visokių spalvų, 9x12 už
$3.75
daug ko reikėtų pridėti. Bet
koje veikloje.
Bonds.
Veteranų
paskolų
dalimi
U.
S.
valdžios
garan
Karpetams
valytuvai,
rankiniai,
po
$4.95
£is inšinys skiriamas ne nagri
Matrasai, vatiniai, visokių mierų, po
\ . .;
$7.50
tuotų virš $13,000,000.00.
InKtrumriitar.nė muzika
nėjimui Miko Petrausko kūry
Metalinės ir medinės lovos po
$7.50
Matrasai, springsiniai, po
$15.00
4, Viršmineti trys atsakymai tikrai rodo, kad STAND
bos kokybės, o jo lietuviškos
Apart vokalinės muzikos, jis
Supamos
minkštos
kėdės
po
$14.50
ARD FEDERAL yra stipriausia finansinė įstaiga
nutaiko.-: užsimojimam ir idėrašė ir instrumentalinc, vadina
3x31/2 pėdos grynų vilnų, reg. kaina $22.00, dabar
$8.00
Amerikoje.
vjo.ni nušviesti: ko jis savo vei
mas "Lasąs", jų parašė keletą. į
5x9 pėdas, reguliarė kaina $100, už
$37.00
6
x
4.7
pėdos,
reguliarė
kaina
$60.00,
už
$22.00
kalais Meke. Ta pat plotme ir
M. Petrauskas scenoje
Jos t krumoje yra rapsodijos I
Dabar mokame aukštą dividendą. 1952 metais išmo
7 x j 2 pėdų, reguliarė kaina $120.00, už
$39.00
5.
l
i a
imsime Miko P. kf'rycą.
stone pats M. Petrauskas, 1924
^ motyvais parašytos. Jo j
kėjome taupytojama beveik $750,000.00 dividendų.
8 x 15 pėdų, reguliarė kaina $250.00, už
$90.00
Kadangi atvykus M^kui Pet- m. gegužės 30 d., jos pastaty- VoMtaial
i 9x 12 pėdų, reguliarė kaina $125.00, už
$59.00
kūriniai
(daino ) į
y
r
a
fceveik
v
l
s
i
g,
Saugiai
viską
tvarkome
ir
teisingai
patarnaujame
vi
9x
15
pėdų,
reguliarė
kaina
$275.00,
už
$125.00
raaskui j šią šalį mažai buvo mm atsėjo $1,900.
Apie šią !
a u s d i n t i . Gi |
Labai dailių spalvų, vertės $12, $9 ir $7 ketv. jardas, dabar . . $3.00
suose departamentuose.
l
s
t
o
k
l
m
i
I
žmonių, nors kiek pasirengu&iu,, premjerą
tais metais "Tėvy. |
°
^niško
skačiaus
Naujas 7 kub. pėdų» šaldytuvas, garantuotas 5 metams
$148.00
1
muzikoje,
o
ir
Lietuvoje, i
Nauja
skalbimui
mašina
'
.
$68.00
• ,..,/..,„.,.
operečių vos kelios tėra spaus7, Visi direktoriai yra lietuviai.
Prosyjimo mašina
'
$68.00
apari, vargon"ninku, l»fca' ma-l
;dintos„ kai "Lašų" nei vienos
Elektrikinė. siuvama mašina
$68.00
8, Depresijos laikais tik STANDARD FEDERAL davė
t
;':ai kas pajt^č muziką naudo-i "f>•^iuja komp. M. Pctiausko nėra spausdintos. Kaip opere-1
Aliejum
kūrenami
šildymui
pečiai
po
$28.00
ir
aukščiau
paskolas už nuosavybes.
^
v
Anglimis kūrenami šildymui pečiai, po $28.00 ir aukgščiau
t i, tat ir nesvarbu luvo, ar ra* opera pavyko puikiai visais at- čių, taip ir "Lašų" rankraščių
Porcelano
gaziniai pečiai
$68.00
šomieji
veikalai muaikos H t-! žvilgiai*:. Privažiavo tiek svic- likimas nežinomas.
9 , Pasibaigus depresijai, STANDARD FEDERAL išmo
Labai dailios stalui lempos po
$4.95
kėjo visiems taupytojams 2 % ekstra dividendo. Visoje
žvilgiu
buvo
profesionališki, j telio ,kick jokis Bostono lietuAuksiniai 14 karatų rankiniai 17 akmenų laikrodėliai, po
$29.50
Tragiškas epzoilėlis
j Rankiniai gold filled laikrodėliai po
$10.95
Amerikoje tatai padare tiktai STANDARD FEDERAL.
ar mėgėjiški, niekas į tai ne- j vių parengimas dar neturėjo.
j
16
colių
paveikslas
televizijos,
po
$99.50
kreipė dėmesio. Užaugėsi tuo j Gana didelis Broadway teatras
Gana liūdnas likimas yra* iš|Q § Kiekvieno asmeninė sąskaita apdrausta iki $10,000.00.
DYKAI DOVANOS. ATSILANKIUSIEMS NEREIKIA PIRKTI.
tarpu visi, kada išvysdavo nau buvo kupinas prisigrūdęs pub- tikės paskutinį kartą grįžtant
DVKAI DOVANOS PIRKĖJAMS
Jei pinigai padėti prieš 11-tą mėnesio dieną, tai dividendai
ją kūrin| lietuviu įkalba, nes likos. Buvo matyti nemaža au- Lietuvon jo gaidų
siuntinius.
•.i
. užskaitomi, nuo mėnesio pradžios.
muziko? srityje nieko tuosyk Į tomobilių net iš kitų valstijų. Vienam savo prietelių V. Greinebuvo. Mikas Petrauskas tą Vaidinimas tikrai puikus, ką čiu» (1933), rašė: "Gavau Tam
Justin Mackiewich,
gerai suprato ir negaišino laiko pripažįsta net ir amerikonai, stos laišką apie "Birutę", bet
President and Manager
tcoretiniaifeM tobulumams, bet ypač muzikos gražumu negali patenkmti negaliu. Klaipėdoje
Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9 tos ryto iki 4 vai. po pietų.
rašė tam, kad koncertuose bū atsigėrėti. Amerikonai muzikai ir Kaune yra žydų kompanija
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro.
tu ką dainuoti. Ta
kriptimi labai augštai stato šitą g'erb. "Lietrans". Jie ima daiktus
Trečiadieniais visai neatidaroma.
Tel. VICTORV 2-9542 ir CALUMET 5-7237
dirbdamas Mikas Petrauskas Petrausko operą. Žalčių karą- nuo stoties, nes ant stoties ilt
!
laimėjo ir leido mažai pajė liaus rolę vaidino patsai auto- gai nelaiko, neužtenka vienos,
Krautuvė atidarą nuo 9 va!, ryto iki 9:30 vakaro pirmadieniais ir
giantiems prieinamus savo kū rius. Orkestras susidėjo iš 32 • Visu • tavo dalykus vešiau tuo
ketvirtadieniais. Kitais vakarais iki 6 vai. vakaro.
rinius: ar t;ii harmonizavo liau narių, dirigavo prof, Masou". 'pačiu laivu "Cleveland", bet du
Nedėliomis uždaryta visą dieną.
dies dainas, ar rašė originaliu- Tos operos išleidimas kainavo paku — knygų ir šiek-tiek dra
AND LOAN ASSOCIATION
Pas Budriką gazo ir elektros bilos užmokamos be jokiu ekstra
\
I panų — nuleidžiau pert< laivą
vc : kaitis. Kaip kiekvienam, taip $1.184.
OF C H I C A G O
mokesčių. American Express Mouey Orders
Panašiai buvo ir su pastaty- ^'Franklin". Hamburge prašiau
j r jam vieni veikalai geriau pa
lijjjĮjjį 4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32
jie* 5 ^ .
PHONE: Vlrginia 7-1 141
vyko parašyti, kiti
blogiau. mu "Velnias Išradėjas" Bosto-rto žmogaus, kuris sutikinėjo
Budriko Radio Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakarą nuo 6:00 iki
Ypatingai jo veikaluose vyrau ne, 1917 m. dalyvaujant A. So- i važiuojančius, kad jis nuvestų
7 vai. vakare iš WHFC radio stoties, 1450 kilocycles
ja melodija, kuri jam. kaipo deikai ir dideliam baletui. Pas- mane ton stotin, kur tie pakaj
&
•
••
i n
««^-t
•il.»fr,M,l.'. U • • > ' . ! • • ' • ' . ; '• '•'»« vm 5S?

Apie Miko Petrausko kūrybą
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PERKELIAME MOŠŲ S A N D E L Į
"WAREHOUSE" NUO MORGAN ST.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

Jos. F. Budrik, Ine,
3241 So. Halsted Street

S'IAIfARD FEDERAL SAVINGS

•
•
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PIENEA5TIS DRAUGAS, CH1CAG0, ILLINOIS
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Frondas, psichoterapija ir religija

,<
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šeltadienis, sausio 17, 1953
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tikėjimo - katalikybės, pasą Rašytojo Sandburg sukaktU i Mokslininkas apie Kristaus f

.
kė "Huysmansui buvo belikęs
mirtį
A r,ki t, 8
r a
a
Carl
„ienas
pasirinkimas:
revol^
*
„
^
f
1
u
tik vienas pasi
Buvęs egzegezės profesorius,
i
Sandburg,
kilęs
iš
Galesburg,
Seksualinio prado vieta moderniojoje psichologijoje veris arba kryžius".
o dabar • Vatikano nuncijus
Darydami galutinę išvada a- J į ChJcasoje atsventejmo am
onicini2iaUs 7 5 m tl
DR. JUOZAS PRUNSKIS
f * • * * * <»•«; Duca po 12 metų tyrinėji
nnejimo iš
pieB Freudo materialistini moks- >ga juo ypač
susidomėjo 1914 leido knygą apie Kristaus mi
Nobelio
laureatas
Aleksis lai, alkoholizmas, seksualiniai lą minėtos knygos autoriai pro metais, kai pasirodė jo poema
Oarrel yra parašęs knygą "Žmo-' iškrypimai, seksualinis auklėji- fesoriai VanderVeldt Ir Oden- "Chicago". Sekančiais metais rimo datą. Autorius prieina iš
vados, kad Kristus mirė mūsų
gus, tas nežinomasis". Jis buvo! mas, psichologinės ir psichia- vvojd skelbia:
vėl išėjo jo poezijos rinkinys eros 30 metais balandžio 7 dienieclikas, fiziologas. Ir jeigu trinės moterysčių problemos. Ir
— Freudo pastangos užka "Chicago poems", gi po Pirmo- 'ną.
žmogus jam buvo nežinomas iš I viskas ne sausa teorija, o atski- riauti ateit) yra jau praeities
jo Pasaulinio karo
pasirodė
jo specialybes pusės, tai dar ma- r u pacientų istorijomis, klinikifi»f?'i
dalykas.
"Smoke and Steel". 1927 me
žiau žmogus yra pažįstamas sa- n į a i s stebėjimais paremti davitais jis išleido baladžių ir dai Greetings and services to all
vo psichiniame, vidaus gyveni- n j a j
nų rinkinį "The American Song
Peace on earth — to men
me.
'
Brazilijos
kultūrininkai
bag", už metų išėjo kitas jo
Ryšys tarp kūno ir vidaus
good will
r
A*<o Freudo tolsta nmijicji
Manuel Bandera, 66 metų poezijos rinkinys: "Good Morpasaulio
QUEEN OF ALL SAINTS
specialistai
amžiaus brazrlų poetas, susi ning, America".
RECTORY
Autoriai pabrėžia dabartinėje
laukė ypatingo įvertinimo: vie
Jis yra parašęs keletą veiRev. Leonard J. A. Cross
. ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ J l A r t o l i i o į vis ryškiau pastebi na statybos bendrovė jam pa-, kalų vaikų literatūros ir keletą
rėsi viskjj išaiškinsiąs žmogaus mą ryšį žmogaus kūno funkcijų
525 So. VVoodland Avenue
dovanojo sklypą ir plytas ir biografinio pobūdžio; ypač jis
pasąmonėje dominuojančiu sek
(veikimo) ir jo psichinių pergy- jis galės turėti nuosavą namą. jdom'si Abraomo Linkolno gyMich. City, Indiana
sualiniu instinktu. Tačiau jau
venimų.
Daugelis somatinių Jo garbei ir ta apylinkė pa- j venimu,
patys gabiausieji Freudo moki
(kūno) ligų, iš dalies, a r ir pil vadinama pagal jo labiausiai
niai, kaip prof. Jung ir prof.
fiiiimiiiHimiiiiiiiiiimiiiimmiiiiiimiiii
Aitlf r pastebėjo Freudo trūku nai, pareina nuo psichinių veiks pamėgtos poemos mitinį mies
Greetings to all
Brolių Grimų rankraščiai
mus ir nuo jo nusigręžė. Prancū nių: idėjų, troškimų, ypač — tą
Pasagarda.
J New Yorką atagabenti rank
SCHOLL DAIRY CO.
zai neseniai išsivertė vokiečio emocijų (jausmų), žmogaus vi
Sunkios ūkinės sąlygos atsiraščiai
47
pasakų,
kurias
para
d r. F. Kunkel veikalą "Charak daus nusiteikimai, psichinės są I liepia ir į brazilų kultūrinį gyVVholesale — Retail
šė
broliai
Grimai
ir
kurios
bu
lygos
turi
daug
reikšmės
jo
fiziterio psichoterapija",
kuriame
įvenimą: rašytojams labai sunG radę A m ilk and cream,
šis mokslininkas pabrėžia, kad nei gerovei ir gali būti net ne- ! ku susilaukti savo kūrinių iš vo išspausdintos 1812 metais.
Kreudas labai klydo viską su- sveikatos priežastimi (pusi. 47). spausdinimo. Vienas jaunas ra- Dvidešimts šešių pasakų rank buttermilk, butter, cheese, sour
raščiai rašyti Jokūbo Grimo, o cream, eggs.
v e s d a m a s ; seksualinį momentą,! Emociniai įtempimai gali pa-,
[ion.cn. H«>«m n
14 — VVilhelmo. Rankraščiai ynematydamas kitų aspektų (po-, veikti vegetatyvinės sistemosj net
-^ J .įsteigė
*
Tel. 7-7281
nešspausdintų au ra vieno Europos vienuolyno 1615 Franklin.
žiūriu). Atmesdamas Freudo;funkcijas (p. 49).
MICHIGAN CITY, IND.
torių klubę: Clube dos Inedi- bibliotekos nuosavybė. Jie ap
teigimą, kad žmogus neturi va- j
tos; atrodo, kad tas klubas drausti $100,000. Numatoma HMIIIIIIIllHlflHlHHIH'HlllllllllllimillHII
Seksualinis
libido
Uos laisvės, šis mokslininkas
DRMESIO NAMi; SAVININKAM
niekad narių nepritruks... Pa juos parduoti.
pabrėžia charakterio ugdymo
I'akelskito
Jflsų angllnj krosnj j alie
Peržvelgę Freudo ir kitas sis
jini dabar už žemiausias ž.ionios kai
dėtis tiek sunki, kad net stam
reikalą.
nas! Lengvi mėnesiniai Iftslmokejltemas psichiatrijos moksle, mi
Analizuodamas naujai Ame nėti autoriai pabrėžia, kad sek bios leidyklos nutraukia .litera OrcetiiiRs <o all my friends and patrons ; mai. Mes speeiali/.uojaines j
OA/ilNIHS --• ALITCJINIUS
tūros leidimą ir koncentruoja
rikoje
pasirodžiusį
veikalą
PAKEITIMUS IR PATAISYMUS
sualinis momentas, nors ir yra
"Man's Heareh for Ttimself"
si į vadovėlius.
Mes aptarnaujamo b«t kur mieste a r
svarbus, bet jis nėra vieninte
priemiesčiuose.
(žmogaus jieškojimas paties
Kaikuriems autoriams visdėl
T
A
V
E
R
N
nr:xTi:ri ITOATINO
sav^s), paradytą autoriaus R. lis ir netgi ne pagrindinė, ne to pavyksta prasimušti. Tokiu
L I O i r O R - BEER - WINK
IT>8 \V. 10 IMiuv
KKmvood 8-IlftO
May, "N. Y. Times" pabrėžia, lemiamoji jėga žmogaus gyve minimas A. F. Schmidt, chemi
Cool and Pleasant surroundings
Private Family Kntrancc
kad kaskart daugiau psichologų nime, taigi Freudizmas, seksua kalų, pramonininkas, poetas ir
įsitikina, jog Freudo pažiūra linį libido (troškimą, geidulį) ^žurnalistas, kasdien
rašąs j
1001 W E S T lOth S T R E E T
daugiau tiko XIX amžiaus žmo dėdamas savo filosofijos pa- laikraštį "Correio da Manha".
Tel. 9-9947
gui, bet dabartinės pasikeitusios grindan, katalikams nepriimti
Miehigan City, Indiana
Brazilijos rašytojai daugu
nas,
ypač
kad
jis
reiškiasi
kaip
aplinkybės įnešė pakeitimus ir
moje pragyvenimą
užsidirba
deterministinė,
į žmogaus prigimties problemas. materialistinė,
kokiu kitu darbu; iš dešimties
DOMESIO NUOSAVYBIŲ.
Recenzentas rašo: "Mūsų ligos (laisvą valią neigianti), hedo
tokių, paprastai, devyni turi
SAVIN:."". VMS
šaknis yra praradimas sociali nistinė (pomėgių jieškojimo)
valstybinę
tarnybą,
švietimo
nių vertybių ir konstruktyvinių filosofija (pusi. 148). Pati gi
Pinfc v ',. .su nereikia
ministerijoje
dirba
M.
Bandel(kūrybiškų, teigiamų) tikslų, Freudo iškeltoji psiesoanalizė,
Duokit mums perdirbti jusy apšildymą j
praradimas savęs pajautimo". sveikų pažiūrų psichiatro nau ra, Carlos Drummond de Adra- Pakeisti tuos tarpus užimančius senais
Ir jis džiaugiasi, kad dabarties dojama, gali būti labai vertingu de ir Jorge de Lima. Novelistas radiatoriais \ naujus modernius "radiant i
Cyro dos Anjos ir jauni poe Baseboards". Permainys jūsų katilus į j
psichologijoje ir psichiatrijoje dalyku.
kuro taupančius auto. užsidegančius, i
tai Paulo Mendes Campos ir Mes pertaisom vkų rūšių virintuvus,
(moksle apie psichines ligas)
kryptis Ledo Ivo — dirba pensijų in "burners ir controls". Leiskit mums pa
jaučiamas įvertinimas religinio Nauja psichogoginė
keisti jūsų gazo įtaisymus. Prie Žemiau
momento ir linkimas į dvasinį
jota
Stambus psichiatrų skaičius, stitute, kritikas ir mokslinin sios kainos-m mokamai apskaičiavimai 36
pradą.
jų tarpe ir mūsų minėtieji auto kas Otto Maria Capeaux dirba mėnesiams išsimokėti. Skambinkite ar

AlexKolaski

sr

^ i

Nesakyk, kad kultūros žurnalui glchitytl nėra laiko
Jei šiandien nėra laiko, rytoj gali nebūti noro.

AIDA I
1953 m. trokšta j tavo namus nešti šviesą, kad išlrėmimo
N naktv matytum kelią \ laisvės dieną.

AIDUOSE
rasi jvairiir kultūrinio pobūdžio straipsnių, novelių, eilėraščių,
lietuvių dailininkų paveikslų, visuomeninio gyvenimo aktualijų...
Nieko nelaukęs 1953 m. užsiprenumeruok

AIDUS
Prenumeratos kaina:
Amerikoje - 5 dol., Kanadoje 5.25 d o l , kitose šalyse - 6 dol.

Adresas
680 Bushwick Avenue
Brooklyn 2 1 , N . Y.
#

"**

:

^,

Kiekvieną algos dieną pasidėkit
sau pirma.. Taupykit pas mus.
Uždirbkit gerą pelną su Ap
draustu Saugumu.
V. P. PIERZYNSKI, Secretary

INSUMED

CONTINENTAL

SAVINOS and 10AN ASS^CIATION
4559 SOUTH P A U L I N A ST.

YArds 7-0145-

j>

^

Oranžo prenumeratd - visuomrt. puiki dovana.

I

V

Dienraščio "Draugo" Metiniame Koncerte
B us

erstatomi

Miko Petrausko Dainų Vaizdai

riai, vis labiau linksta iš vidaus Wo dc Janeiro miesto rotušėje, siyskit paštu.
konfliktų susidariusias proble- jUžsienio reikalų nr materijoje Lincoln Heating Company
Iš paskutiniu laikotarpiu šio mas spręsti ne atpalaidavimu!taipgi tarnauja eilė Brazilijos 2233 Lawrence Avenue
Chicago 25, Illinois
je srityje pasirodžiusių studijų asmens nuo moralinių varžtų, (rašytojų,
Aš esu susidomejąs; Gazu — Aliejum —
pirmaujančiu veikalu yra "Phybet jo valios ugdymu, kad jo
Anglim — Karštu vandeniu — Garu —
chiatry and Catholicism"
(iš
Aš norėčiau nemokamą apskaičiavimą.
elgesys sutaptų su jo ideologija
leido McGraw-Hill Book Co.,
Apie
carinę
Rusiją
ir tie vidaus konfliktai būtų eli
Inc., New York 1952 m., 433
Prašau atsiųsti inJinSriui.
minuoti (pašalinti), ši kryptis
Hugh
Seton
VVatson,
auto
Pavardfi
pusi.), šią studiją paruošė psi
vadinama
psichogoginė
(žodis
rius
knygos
vidurio
—
rytų
Adresas
chologijos profesorius dr. James
Telefonas
II. VanderVeldt ir psichiatrijos sudarytas panašiai, kaip "pėda-į Europą, neseniai paskelbė nauLINCOLN HEATING
profesorius, medikas Robert P. goginė"). JAV-se iai atstovau- ją studiją. Joje aprašoma cari
2233 Lawrence A v c
Chicago 25, III.
Odenivald. Veikalas sulaukė pla ja Adolf Meyer, V. Moorc, E. nė Rusija nuo Krymo karo iki
RAvenswood 8-5968
taus susidomėjimo. Jį augštai Fromm., o taipgi minėtieji kny pirmojo pasaulinio karo. Stu
dija pavadinta "The Decline of
vertino
kritikai,
pradedant gos autoriai.
Greetings to all our friends
ALBIN A. T U H O L S K I
"New York Times", baigiant
Imperial Russia" 1855—1914.
Prof. C. Jungo patirtis
Feed for poultry and live stock
"Osservatore Romano".
Išleido Methuen.
Pet feeds and supplies. Lawn an garden
seeds. Fertilizer, Imported bulbs
Freudui religija buvo visuo
Kultūrininkui, besidominčiam
We deliver
žmogaus vidaus pasauliu, šio tine neurozė, grynas mitas (pa
GURIAUSIA SKALBYKLA
519 CHICAGO
PSmesio. Seimininkes! Sutaupysite Tel. 44188
veikalo perskaitymas — būti saka). Tačiau naujausių psicho
Michigan City, Ind.
i
2(>%
pagal
miisų
"ca*h
&
carry"
nas. Pedagogui jis atskleis auk logijos ir psichiatrijos autorite
Planą. Slapi skalbiniai, sausi išpu
Dėmesio namų savininkai t
lėtinio sielą ir- duos naujų idėjų, tų tarpe vis garsiau girdimi bal renti Ir marškiniai.
MUKLLER
FURNACES A N P BOILERS
OIL OR COAL
kaip paveikti jo charakterį. Ra sai, kurie tikėjimą j Dievą ne BROS. LAUNDRY, 2139 S. California
Mes osame specialistai „conversion"
Ave.
(5:4f>
v.
r.
iki
7
v.
v.
kasdien.
šytojui duos nepakeičiamos me laiko nei iliuzija, nei pavojumi. ŠeSt. G: 45 iki 5 v. v.
darbuose. Pataisymai Ir naujos da
lys.
Išvalymas Ir aptarnavimas.
Ypatingai
čia
tvirtas
žodis
prof.
džiagos besirūpinant savo ku
T E M P E R A T U R E CONTROL OO.
riamų charakterių natūralumu. C. Jung, kurs savo veikale "Mo
Tel. SAcramento 2-7227
Kreditą n pataisomo
Mes
dirbame
mieste ir priemiestyje.
AUTOMOBILIUS
Gydytojui padės išspręsti kon- dernusis žmogus - sielos jieškoNemokami apskaičiavimai — EHA
Darbas R-a rantuojamas
sąlygos.
f*liktą tarp jo pasaulėžiūros ir jo!tojas" pažymi, kad savo 30 mJ
Pagrindinis nudaiymas
pasisavinamo
modernios psi- j praktikoje, santykiuose su pa-1
$22.50
Dėmesio Seimininkės! Neišmeskite jūsų
ehiatrijos mokslo. Dvasininkui ! c ientais, jis nerado nei vieno at-l
senas namų reikmenas! Mes pataisome
Tiktai vieną savaitę g-iliuo.s
skalbiamas mašinas, prosus, prosytuvus,
atskleis naujus akiračius darbe ški kimo, kur problemos iš
su šiuo skelbimu
siurblius, ir kitus elektrikinius dalykus.
I7th & Archer Ave. VI. 7-ft«7fl
klausykloje ir sakykloje.
sprendimas nebūtų — atradimas
Darbas garantuojamas ir prieinamos kai
Naujausia studijų ir laborato religinės pasaulėžiūros, "Gali
nos.
DĖMESIO, SAVININKAI!
RITE APPLIANCE REPAIR
rijų medžiaga
ma drąsiai pasakyti, — rašo jis
Lyom, Illinois
Skambinkite m u m s šiandien d5l 7847 W. 43rd ST.
Studijoje pagrindinai svars minėto veikalo pusi. 264, — kad gazo ir alidjaus perstatymų; 1 die
LYons 3-1200; skubus aptarnavimas
įvedimas. Ronald Ola ves, Lake
tomas moderniosios psichologi kiekvienas iš jų susirgo todėl. nos
Forest 1044, Lake Forest Tin Shop.
jos, psichiatrijos santykis su i kad jis prarado tai, ką gyvoji Waterbury Heating plants, oro ven
metalo
plokščių
darbas, ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
krikščioniškąja
pasaulėžiūra. I religija kiekviename šimtmety- tiliacija,
specialūs darbai.
duoda tremtinys prieS karą baigęs
Nedaug pasaulyje tėra knygų, | j e davė savo sekėjams, ir nei
Čikagos Univeisltetą
DĖMESIO, SAVININKAI!
kur būtų panaudojama pati nau vienas iš jų tikrai nepagijo, kurs
Vienas doleriu vai. — privačios.
Gaukito
apskaičiavimus
dabar
dSl
Vertimai,
Anketų pildymas, įvairūs
jausia mokslo studijų ir univer neatgavo savo religinės pasau visokių rūšių dallydSs darbų. Speraštai angliškai.
cializuojames j palSplų Ir rūsių" bu
sitetų laboratorijų
medžiaga, lėžiūros".
tus, naujus namus pastatome Ir in
K. KALNĖNAS
kaip šioje. Čia svarstomi tokie
dustrijos pakeitimus atliekame.
S.
Fairfield
Ave., Chicago 2»
6402
Revolveris arba kryžius
aktualūs klausimai, kaip mora
C. B ALL & SON
(3-čla8 aukštas, duris po kaire, arti
Panašias
idėjas
apie
religijos
619 S. Elmwood Ave., Waukegan, 111.
linis įstatymas ir sąžinė, psichi63-čio» gatves ir California Ave.)
DRlta
6-9313
nių iškrypimų supratimas, jų j vertę žmogaus psichiniame gypažinimas ir gydymas, psicho- jvenime reiškia ir W. Menniger.
Mūšy Specialybė DORYS GARAŽAMS
analizė (gydymas besistengiant Ryškiai tai pavaizduoja B.
Visokių rūšių — Visokių dydžių
iškelti pasąmonėje slypinčius d'Aurevilly, kurs apie rašytoją
REZIDENCINIAI, KOMERCINIAI, INDUSTRINIAI, ir t. t.
dalykus), psichoterapija (ligų'Kari Huysmansą, išbandžius) Aptarnaujame visus artimus priemiesčius. Nemokamiems apskaičiavimams tel.
SNYDER D00R C0MPAHY — Vilią Park III.
gydymas psichiniais būdais), j-,tarnybą satanizmui ir paskiau
VILLA PARK 7264-R
vairios psichozių rūšys, skrupu- sugrįžusį prie savo vaikystės 310 NORTH S U M M I T
Dviejų profesorių

DAINUOJA IR VAIDINA MENO ANSAMBLIS

studija

Kuriam Vadovauja ALICE STEPHENS
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Sekmadienį, vasario 8 d,, 1953 m.,.4:00 vai. popiet
••

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM
Ashland ir Van Buren Gatvių

+

Meno Ansamblis, kuriam vadovauja garsioji chorų lavintoja, Alice
Stephens, perstatys tris scenas iš Miko Petrausko Liaudies Operų: „Bi
rute" ir „Egle, 2alčių Karalaitė". Be to, bus dainuojamos ir pavaizduoja
mos populiariausios Miko Petrausko dainos. Tai bus pirmas kartas, kad
Mikui Petrauskui ir jo dainoms bus pašvęsta visa programa.
Jurgis šapkus piešia naują scenariją trims Liaudies Operos scenoms
ir ypatingą sceną atvaizdavimui Miko Petrausko populiariausias dainas.
Kostiumus specialiai siuva Stefanija Traška.
Liaudies Operos „Birutė" koreografija Aldonos Valeišaites.
Reikia paminėti, kad Ashland Boulevard Auditorija praeitomis die
nomis buvo gerokai patobulinta ir suvesti nauji garsiakalbiai ir t.t.
Tai DRAUGO metinis Koncertas Vasario 8 d., 1953 m., 4:00 vai. p. p.
Šokiams po koncerto groja Jurgio Akelio orkestras.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAOO. TLIJNOTS

šešta&cgug, sausio 17, 1953

^^^^^_
*~_^_^^^_

"™Į*T
i Š

Ispanų literatūra

kiekvienos knygos gana plačiai,
duodami pagrindiniai veikalo (
SIUVAMOS MA&INOS
TADO BALČIŪNO
j Tautinis Ispaniškos Knygos
bibliografiniai dvomenys.
j PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ
Ir
J. A. V-bių vyriausybė turi I Institutas išleido didelį, 350 pusT
A
I
S
Y
M
A
S
KASOM.
MAŠINĖLĖS
i
Planeta Merkuras
Mikroskopiniai Įrankiai
2,600,000 tarnautojų. Respubli- i lapių ispaniškų knygų katalogą,
; L O N G I N U S , •VVITTNAUIIK. BULOVĄ
gaunamos geriausiomis sąlygomis
i
ir
kt.
šveicariški
laikrodžiai
tikrai
konams
buvo
nelengvas
klausi-1
apimantį
katalikiškus
leidinius
Prieš kiek laiko viename ne-; Nors Merkuras yra taip šviePERKRAUSTAU BALDUS
Į
žemomis ...kainomis.
ARCHER SIUVIMO CENTRE
mas,
kaip
juos
įjungti
į
naujos
j
nuo
1939
metų
iki
1952,
pavadin
toli Philadelphijos esančiame sus, kaip šviesiausia žvaigždė, jį
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ
! 2156 W. 23rd įįĮgf Tel. YA 7-0841 4170 S. Archer
BIshop 7-1045
nuošaliame parke buvo rastas j mes tegalime matyti per keletą administracijos liniją. Tai pra-1 tą „Feria Nacional del Libro CaDISTANCIJŲ
j DARBO VAL.: 9-2:30 ir 4-8 v. v.
Perka, taiso, elektrifikuoja
TUR|S ILG4 PATYRIMĄ
i šeštadieniais 10-2:30 ir 4-8 v. v.
nužudytos moters lavonas. Jokių dienų trimis atvejais metuose matydamas įtakingas respubli tolico Espanol". Katalogas su
į^S^^s-, .•••<SW«-- --tf^W5cį-, oS^W5*-».»-«^^5*.. . - < T *
dalykų, kurie išduotų žudiką, ne vakarais ir per kitus panašius konas Harold Talbott, kurs nau- darytas panaudojant modernišJUOZAS NAUJOKAITIS
surasta. Detektyvas žudiko au atvejus — rytais: jis yra per-j joje administracijoje bus'avia- kiausius metodus, imant .pavyz
SKELBKITfiS "DRAUGE"
PLATINKITE "DRAUGĄ"!
6819
So.
Rockwell
Street
džiu
JAV
Kongreso
bei
Vatika
cijos
sekretorius,
kreipėsi
į
Mc
daug
arti
saulės
ir
tik
atsidūręs
tomobilio vėžomis atsekė į ce
CHICAGO 29, ILL.
mentu lietą vieškelį ir čia pra ypatingoj padėty jis mums ma Kinsey & Co. grupę Manhatta- no bibliotekų tvarkymą. Prie
= ^ ,
Tel. WAIbrook 5-9209
t?
ne, kuri turi 103 specialistus,
dingo pėdsakai. Grįždamas į nu tomas.
Išėjo iš Spaudos —
sikaltimo vietą detektyvas pas
Merkuras aplink saulę apsisu pavesdamas jiems išspręsti du TELEVIZIJOS, KADIO IK
FONOGRAFAI
tebėjo, kad jo automobilį pasie- ka per 88 dienas, arčiausiai prie klausimu: 1) Kiek pareigaviečių
STATYBAI IR NAMŲ
GERA
NUOLAIDA
kė nuslinkusio medžio šaka. Jam saulės prieidamas per 28 milio- respublikonai turi užpildyti sa
PATAISYMAMS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę
vais
žmonėmis,
kad
kontroliuo
Garantija
—
IŠsimokejimai
PRISTATOMU
atėjo galvon mintis, kad ir žudi-jnus mylių ir toliausiai nutolda
VISOKIŲ R()*IŲ
Šios knygos autorius vysku>
APARATŲ SUTAISYMAS
ko automobilį galėjo užkabinti mas per 43 milionus mylių. At tų visą politinės linijos nustaty
MEDŽIAGĄ
Vietoj
pas F. J. Sheen prieš pora sa
šaka ir ant jos galėjo likti dažų. rodo, kad Merkuras neturi jo mą, 2) Išvardyti tų darbų pri dlrbtuvSeo ir namuose atliekamas
t
gimtį
ir
nusakyti
savybes
reika
prityrusių
inžinierių.
Sąžiningas
ir
kios atmosferos: jeigu oras bu
vaičių pradėjo savo Televizi
Nugabenus šaką į laboratori vo ant jo, nuo karštų saulės spin lingų toms pareigavietėms kan gera? patarnavimas garantuotas.
jos programą per "Du Mont"
ją ir padėjus po mikroskopu, tik dūlių turėjo nuskrieti į erdves. didatų.
stotį. Televizijos aparatų fir
rai buvo atrasta dažų dalelė, Merkuro skersmuo sudaro apie
Per mėnesį laiko tos bendro
ma "Admiral" šiai programai
kaip taškelis. Specialiais įran trečdalį Žemės skersmens ir sie vės specialistai nustatė, kad le
finansuoti paskyrė vieną mi
STASYS LITWINAS, Prez.
kiais, laikant tuos dažus po mi kia 3,000 mylių. Jis neturi jokio miamo vaidmens būtų pasiekta j
lijoną dolerių.
3039 So. HALSTED ST.
kroskopu, buvo nuimtas pirmas mėnulio. Saulė taip smarkiai įstačius 250—300 žmonių į rei- i
Tt>l. VIctory 2-1272
Lietuviškos knygos Klubas
sluogsnelis, ir nustatyta, kad žu traukia Merkurą, kad jo sukim?, kiamus darbus, ir jie kontroliuo- C S 3 U ^ S - S © P V I C < B J APKAiNAVIMĄ IR ^PREKIŲ PRI
džiaugiasi galėdamas savo
tik
STATYMĄ T E I K I A M E
diko automobilis buvo gelsvos sis aplink save yra sulėtėjęs ir tų visą federalinę politiką. Ke-l3l20S. Halsted « DA-6-6887
skaitytojam pateikti šio įžy
NEMOKAMAI
spalvos, padarytas po karo. Po visada jo ta pati viena pusė at letui dienų praslinkus po išrin-!
maus kalbėtojo mintis už du
RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc
licijai pavyko surasti tokio au sukta į Saulę, kaip kad mėnulio, kimo tas raportas jau buvo pa l i S } : ^ tm
8 vai. įyto iki 6 vai. vakaro ir
2 DOLERIAI
m<£ '«#>
doleriu.
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro
tomobilio savininką ir jis pri tą pati pusė į mūsų Žemę. Į sau- j ruoštas Eisenhoweriui. Jis pa
įi..:.. .. . . ' . i . " . .
'"
.
s a
MODERNAUS ŠOKIO
sipažino papildęs žmogžudystę. le nukreiptoj Merkuro pusėj tem Į naudojo tą raportą planuodamas
STUDIJA
Jis buvo susektas dėka tų mi peratūra siekia apie 600 laips naujus paskyrimus.
PARDUODAME ANGLIS IR
A. Vateišaites ir
kroskopinių įrankių ir tyrimų. nių Fahrenheito. Antroje gi puPEČIAMS ALIEJŲ
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, III.
G rigaliūnaites- Lazauskienės
Tai tik vienas pavaizdavimas, isėje Merkuro, kur Saulė niekada
PERKRAUSTOME BALDUS
^
4>
3130
So.
Halsted
St.
Patarnaujame
gerai ir pigiai
kaip pritaikomi tie maži įran- j nešviečia, temperatūra — absoTel. CAlumet 5-9339
kiai, kuriais dirbama stebint j Hutus nulis (459.6 laipsniai šal-|
i Priimami mokiniai: plrmad., antrad.,
daiktus per mikroskopą. Nese čio Fahrenheito).
I
(treSiad. ir penktad. nuo 5 v. Iki 8 v.v.
>;?-^ ' • - T J Į ^ ' ~"'"*rmt—"-•mirti'"'"—
ii*
niai Kinijoje buvo atrasti kau
Vienoje Merkuro pusėje nuo
lai, kaip spėjama 30 šimtmečių lat diena, kitoje — nuolat nak
STASYS FABIJONAS
senumo. Ant jų buvo primityvūs tis. Saulės pusėje esančioje da
2146 SO. HOYNE AVE.
piešiniai. Reikėjo nustatyti dažų lyje temperatūra keičiasi pagal
Vestuvines Nuotraukos
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Tel.
VIrginia
7-7097
prigimtis, nesunaikinant chemi Merkuro nutolimą ir priartėji
Aukštos Rūšies Fotografijos
6812 S0.VVESTERN AVE.
1410 S. 50th AVE.
niais tyrimais pačių tų radinių. mą prie Saulės. Merkuras taip
Mūsų
Specialybe
Ir čia panaudotas mikroskopas mažas, kad, praslinkdamas tarp
CHICAGO, ILL.
CICERO' ILL,
Užsisakykite baldus
su tais mažyčiais prietaisais. Su Saulės ir Žemės, užtemimo ne
tiesiai iš lietuviu dirbtuves
GRovehilI 6-0142
sidarė speciali mokslo šaka, ty padaro. Neatrodo, kad būtų ko
IR KA DI J O
Pa« mus galite nusipirkti jvairiu rūrimas tais mikroskopiniais Įran kių nors galimybių gyvybei eg £hji baldus, namu reikmenis: saliono
HEmlock 4-2644
APARATŲ TAISYMAS
Inc.
sotus, miegamųjų setus ir kitus balkiais, pavadinta — mikrui-gija. zistuoti Merkuro
EDVARDAS J. ( J U S . 8av
Sąžiningas ir garantuotas darbas
TOvvnhalS 3 2109
Ypač šiuo būdu daug atsiekia
DARBO
VALANDOS:
G
v.v.
10
v.v.
ARCHER AVENUE
4068 Archer fiveune
• - ' *4
Kometos
ma tiriant ląstelių, bakterijų au
šoštadleniaiH: S v. ryto - 10 v. v a-k.
Telefonas VIrginia 7-2481 M. KIMIU.S, 4110 Ko. I'raiiciseo
FURNITURE C0.
gimą, kur jas po mikroskopu ga
Dr. VVhipple apskaičiuoja, kad
Tolei. VA. 7-1000
lima įvairiai vartyti ir paveikti erdvėse lekiojančios kometos
Sav. JUOZAS KAZIKAITIS
Mokslininkai po mikroskopais vidutiniškai yra pusantros my
4140 Archer Avenue
"7=3
ojsfins.
Tel. LAfayette 3-3516
stebi atskiros ląstelės mirtį, da lios savo skersmenyje ir turi
ro smulkiausias operacijas su apie keturis bilionus tonų me P r i e ! Įsigydami baldus patikrinkite
pas mus, gal j u m s bus ekonomiškiau
JLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
rrr*m&3mtewmmrimwauMS^-Jtt?jm
mažais gyviais^ su augalų gema džiagos, daugiausiai — sušalu užsisakyti t i « s ^ $ i $ tu ilsų dirbtuves. •v
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
451 So. Oakl<4y Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YAriu 7-3278 Ir 79
pageidaujate, galėsime duoti ir
lais ir t.t.
sio vandens, amonijos, metano, Jei
kreditam
4605-07 South Hermitage Avenue
KELIONES:
tarp kurių yra iš meteorų kilu
3 H .
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481
sių grūdelių — geležies, chromiNauja menulio n u o t r a u k a
NUO UŽSISENĖJUSIŲ
jo, kalcijaus, sodos, nikelio, aliu
4330-34 South Caliiornia llvenue
Dr. Baade ir Dr. Minkovvski, minijaus, magnezijos ir manga
Telefonas BIshop 7-9719
tlu vokiečiai astronomai, milži no. Kai kometa priartėjo prie
AMllULANCK DIENA IR NAKT|
IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ!
nišką Mount Palomar teleskopą saulės, sutirpsta jos ledo dalis,
LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
nukreipė prieš mėnulį ir nufoto apie viena dešimtoji dalis jos Tie, kinio ken&la nuo XKNlr ATLIAIS, AUTOBUSAIS,
m j ir SK'AKDŽIŲ ŽAlZDl.'r, jie
grafavo. Reikia pasakyti, kad medžiagos išgaruoja, sudaryda VI
LAIVAIS
negali ramiai sod5ti Ir naktimis mlofcoti.
nes
J
IJ
užsisonejusios
žaizdos
Mount Palomar teleskopas nau ma kometos galvą ir uodegą.
Parūpiname btletus, viešbučius ir sutvarkome visu: su kelione nuristus
ir skauda. Kad pasalinti ta.
dojamas tik tolimiems Žvaigždy Kometai artėjant prie Žemės le nležtt
dalykus.
T l ' l i l M H LUSTU VIV SKYRIŲ. Pildome afidevitus. keliones
niežėjimą ir skaudėjimą senu at
planuokite
anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite Mietus kaip
nams tirti. Nuo šito teleskopo das sutirpsta, atsipalaiduoja h virų ir skaudančių žaizdų, UŽdSklte lėktuvais t aiš
LU3DĖSIO VALANDOJ
i
p
ir laivais, tai būsite tikri, k a d tikrai gausite vietas. P i r k 
DEOULO Ointment. J o g y d o m o s
mėnulis negali paslėpti nė smulk meteoritų atsiradusios medžią ypatybčs palengvins jūsų. skaudėji dami Mietus pas m u s nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
SsuklU
dymo, nes nerelkSs lankytis nei į geležinkelio stotjĮ a r aerodromą, nes
mą ir gaJSalte ramiai miegoti nak
menų.
gos ir „lyja" mažais meteorais tį. Vartokite jj taipgi nuo skaudžiu visa tai atill»si«<" vienoje vietoje — PAS MUS.
nudegimu. J i s taipgi pašalina niožeAstronomai nufotografavo mė ant. žemės.
jlma ligos, vadinamos r s O R J A S l s .
Taipgi pašalina perdėjimą ligos, vadi
nulio kraterį Flavius, kuris turi
Telef. RKpublic 7-5803
namos A-THItETE'S POOT, sustabdo
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
250 km (kilometras — yra šeši
džiovinimą
odos Ir pfvplyšima t a r p Kasdien nuo 2 vai.
piršY-iij. Jis y r a tinkamas vartoti nuo
6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia
dešimtadaliai mylios) platumo.
PIRKITE TIESIOG NUO
džiustancios ir suskilusios odos. J i s
Sekmad.
ir
šventad.
9—2
v.
RKpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta
Flavius kraterį supa 400 m.
yra gera gyduolo visų
išviršinių
MR.
NELS0N
ADOMAS
VAITKEVIČIUS
Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime
odos
ligų.
UEGULO
(metras trupučiu ilgesnis už jar
koplyčia arčiau jūsų namų.
Ointment
suteiks
j
u
m
ANGLIŲ IR ALYVOS
,sa v i n) u ko
dą) augštumo kalnai. Mažiausi
pagalba nuo nuvar
gusių, perštamų i r
PARDAVIMAS
mėnulio krateriai turi 3—5 km.
niežlnčių kojų. Leguy-m
Visu rūšių namu apšildymo
platumo. Atstumas tarp mėnu
lo Ointment yra par
duodamas po 7Tv et.,
SUKANTUOJI YRA NARIAI CHTCAGOS LIKTUVl^
lio ir žemės — 384,400 km. Te sistemų įvedimas, perdirbi
11.26 ir $3.50. Pirki
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
mas ir pataisymas
leskopas mėnulyje parodo net
te vaistlnSsc Chicago
i
) .
ir apylinkčsc ir IWilAmbuluiisii patal'iiavik<>|>|>< i ; i s
i m m"
ai c
namo didumo daiktus.
Greitas, sąžiningas ir pigus
3984 Wesl l l l t h Street
uaukee, a r b a a tsiųskite inoncy orde
ltos(>taiiflo dalyse i r
ina-s y r n. IriUijimus
patarnavimas
Ligšiol mokslininkai mėnulį
Vienas blokas nuo kapiniŲ.
rį j —
\ i s o s v
CIIIIVIUIK
ir
V
V
V
(liiiiu ir n a k t j . Rei
laikė negyvu pasauliu. Dabar*
Didžiausias paminklams plaiuj
luojaiiK patar
pasirinkimas mieste
nustatyta, kad ant mėnulio yra ATLAS FUEL CO. atstovas
kalo šaukite
r
LEGULO, Department D
* J l l ' J W * ^ ^ ^ k ~ naujant!
kažkokios atmainos, kurios pri
mus.
4919 So. Paulina St,
Telef.
CEdarcrest
3-6335
5618 W. Eddy St., Chicago 34, 111.
mena mūsų žiemą ir vasarą. Mė
PRospect 6-7960
MUlberry 5-3694
STEPONAS C. LACHAWICZ
nulis turi tam tikrą atmosferą,
2814 .We«t Ufd FLACI<:
Tel. VIrginia 7-«672
kurios tankumas dešimtį tūks
10756 S. MiqiIIGAN AVE.
PUUman 5-1270
tančių kartų mažesnis kaip že
mės atmosferos. Mėnulio „oPETRAS P. GURSKIS
ras" sklaido saulės šviesą ir su
050 \Vest I 8 t h S T R E E T
T e l . SEcIc.y 3-5711
daro prieblandą.

Mokslo naujienos

Panaudojo mokslinius
metodus

SŪNUS PALAIDŪNAS

CARRMOODY
LUMBERCO.
to

DOLERIŲ

DlTCLEVISIOn

1

Rašykite „DRAUGUI"

* •

A N T H O N Y B. PETKUS

Prcciit Photo Siudio,

TELEVIZIJOS

•?• v r". iff * - ; >ift

J o h n F. Ėudeiki^

SEGHETTI TRAVEL "ilJREAU

Skaudančių žaizdų

MAŽEIKA* EVANS

St (asimir Momimcnl
Company

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A I ! !

Kraterių srity yra kažkokį,
dar neišaiškinti reiškiniai: ten
pasireiškia tamsios dėmės, ku
rių didumas kiekvieną mėnesį
kinta. Dėmių forma irgi kinta.
Poliarinėse mėnulio srityse ši
tos dėmės nepasirodo. Galimas
daiktas, šitas reikalas surištas
su primityvia ir labai atsparia
mėnulio augmenija, kurios rit
mas kinta per 14 dienų. Mėnulio
paviršiuje pasirodo ir debesys,
žinoma, labai skysti. Bet jie pa
stebimi tik tam tikrose mėnulio
srityse. Atsižvelgiant į tai, kad
ligšiol mažų teleskopų pagalba
ištirta tik maži mėnulio plotai,
Palomar teleskopas dar duos di
delių atradimų mėnulyje.
V. U .
i

ALFREDAS VASAiTIS-VANCE
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL.

Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pfenigus \ Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai virna *i
smarkiausiai augančių taupymo ištaigų visoj Ghicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by ao
Agency of the l'nited States Government.
t
Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai \r pclniogai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji ii anksto aeprižada, bet
risadatfmokaaukštą dividendą.
MC8Ų TURTAS SUKI A DAUCI1AU D l . s I M l I l S MlLlJOiNįJ DOLERI 1,

6234 South Western Ave.

J Chicago

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

10821 S. M1CHICAN AVE.

JURGIS F, RUDMIN
33 U) S. LITLAN1CA AVE.
\

vaiandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniai* uždaryta visą dieną, Šeštadieniai*
nuo 9 ryto iki 2 po pietų.
'
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Tel. VArds 7-3101

3307 S. L1TUANICA AVE.

Tel. VArds 7-1138— US9

JULIUS LIULEVI6IUS

• • ' ' • • ' ' • • ' ' . -

LIETUVIŠKA IŠTAIGA

Tol. COmmodorc 4-2228

ANTANAS M. PHILLIPS

Phone GRovehilI 6-7575

J " H N P A K E L , President

Telephouc VArds 7-1 f) 11

LEONARDAS F. BUKAUSKAS

($10,000,000.00)

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

Tel. OLympic 2-1003

434V S. CALIFORNIA A VE.

Tel. LAfayette 3-3572

LEONARDAS A. EŽERSKIS
104(3 WEST 46th STREET

Tel. VArds 7-0781
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

šeštadienis, sausio 17, 1953

organizacijos nuveiktais dar
iais h suvažiavimais, stengda
masi pritaikyti ir Nepriklauso
moj Lietuvoj šios organizacijos
metodus materialiai ir mora
liai pagelbėti mergaitėms, sau
goti jas nuo Įvairiausių pavojų
silaikymą. Ruošė draugijos vei- u' suteikti jom* prieglaudą
| kimo planus, uktingaidalyva-j įvairų nelaimių ir atsitikimų
atvejais. Kaip ilgametė AteitiV0
P " k a i t o m i a suvažiayimuoGimė ĮSOS m. gruodžio mėn. j literatūrą. Dėl nesveikattos i. Petkevioailo, o vėliau dr. Kaininkių Tarybos pirmininkė pa
se.
Tau
pat
melais
dalyvavo
13 d. Suoleliuose, Kuktiškių j kitų kliūčių studijas galėjo vaitytė.
laikė santykius su Tarptautine
parapijoje, Utenos apsgrityje, baigti tik 1929 m. KaraliauStudijų metu teko pertraukti viename iš Pabaltijo.. llvmoterims
.,-,vimi. Mergaičių Federacija.
va
ūkininkų šeimoje. Veronika Bai.čiaus universitete filosofijos darbą. Užsienyje bestudijuodaJ£l™ ^ . į '
^1, ^ V
su
referatu Vaikų auklėjimas
kšių šeimoje buvo pati jauniau | daktarės laipsniu. Parrašė diserlma visa laiką aktingai d a l y v a *
Tremtyje
svetimose
šeimose
vo
Vokietijoje
studijuojančių
sia. Savo vaikyste praleido Pa-jtaciją: Beitrag zur Geschichle
Pasibaigus karui, 1945 m.
raudės vienkiemyje prie didelio j des Kampfes um die Schulspra- ateitininkų organizacijoje. Vie
1933 m. buvo komiteto pir
ir gražaus Paraudės ežero, ku-;<'he in Litauen (mit besonderer šnios teisėmis dalyvavo vok'e- mininkė Katalikių Organizacijų Tuebingene atkūrė Ateitininkių
ris buvo giliai surištas su jos' Beruecksichtigun£ der Zeit der'č.ų katalikių studenčių organi Sąjungos kongresui rengti. Tais Tarybą, Katalikių Moterų Drau
giją ir Katalikių Organizacijų
tėviškės ir vaikystės atrimini-1 grossen • Reformen
(1855 - zacijoje "Vinifreda".
metais buvo suruoštas pats di
Sąjungą. Iš naujo užmezgė san
1864).
džiausias
katalikių
moterų
kon
Nuo
1929
m.,
baigus
studimais.
Nuo 1930 m. ligi 1940 m. j a s > Lietuvoje aktingai ir be gresas, i kur j buvo sutraukta tykius su Pasaulio Katalikių
Pirmuosius mokslus pradėjo
Moterų Organizacijų Unija, Pa
"i gyveno Noreikiškių ūkyje, Gar nertraukos dalyvavo Įvairiose 15,000 moterų , tuotarpu ka
šaulio Katalikių Mergaičių Fe
lietuvių gaivintojos Vileišienės L ^ v a l s č ; K a u n o a p s k r . U ž . n
organizacijų valdybose
visa Katalikių Organizacijų Są deracija ir Tarptautine Mer
įsteigtoje mokykloje Vilniuj*, į ė m u a ^
rugams> 1940 m
ligi pat 1940 m. rusų okupaci- junga skaitė 100,000 narių.
gaičių Globa. Suorganizavo Lie
o 1912 m. persikėlė į Vinograrugpjūčio mėn. 26 d. su penkių j j 0 ( S : Katalikų Moterų Draugijo
tuvos atstovavimą šių trijų or
dovienės rusų gimnazijos tre- ^
^ ^
^ ^
VokietijoS
Mišrių organizacijų atžvilgiu
je, Katalikių Organizacijų Są~
ganizacijų kongresuose Romo
cjąją klasę.
^ s i e n ^ i r p e r v a ž j a v o j Berlyną,
jungoje, Ateitininkių Taryboje, visą laiką siekė atskiro mergai je 1947 ir 1952 m. Jos rūpesčiu
1915 m., besiartinant vokie-jJame pasiliko ligi 1942 m. rug- Aboliucionistų Draugijoje, Mer čių veikimo. Tuo tikslu maž
ir darbu buvo surinkta medžia
čių kariuomenei prie Vilniaus,; p jūčio mėn. Tais metais grįžo gaiČių Globos ir Motinos ir Vai daug 1939 .m. buvo sudaryti at
kartu su lietuviškuoju jauni- į Lietuvą, bet 1944 m. liepos ko Sekcijoje prie Katalikų Mo skiri ateitininkių mergaičių ir ga ir kruopščiai pasiruošta kon
m u pervažiavo į Voronežą, kur mėn. 7 d. okupacinės vokiečių terų Draugijos, Kalinių Globos berniukų centrai ir paruoštas gresams, kad iškeltų lietuvės

IKS»IK$»IKS9IIK$34IKS$lll&^

No. 37

Dr. Veronika Bakšyte - Karveliene

1918 m. baigė

Martyno

Yčo valdžios ištremta su visa šei- Draugijoje SOTERIJA.

gimnaziją. Po to grįžo į Vilnių ma išvyko iš Lietuvos.
Ligi
1
pas vyriausią savo brolį a. a. 1945 m. gyveno Austrijoje, Vie
kun. dr. J. Bakšį, kuris tuo lai- noje, po to persikėlė į Vokietiku redagavo lietuvių katalikų ją: trumpam laikui į Deggenlaikraštį "Aušrą".
VokiečJių | dorfą, o 1945 ,m. gale į Tuebinokupacijos
metu kun. dr. J. geną, kuriame išgyveno ligi pat
Bakšys.buvo vienas iš žymiau-; savo gyvenimo galo. Sveikatai
sių lietuvybės atsiovų. Ji< daug pablogėjus, atsigulė į Strasbur
prisidėjo, kad pirmoji Lietuvos ge esančią Visų Šventųjų ligovalstybės konferencija
galėjo ninę, kurioje po sunkios kepebūti sušaukta Vilniuje.
1924 nų operacijos ir plaučių užde
ru., eidama- Merkinės gimnazi- gimo 1952 m. gruodžio mėn. 27
jos direktoriaus pareigas, už d. staiga mirė.
sudarymą sąlygų lietuviškajam
Visuomenės veikla
jaunimui iš lenkų okupuotų srij
cių pereiti į Lietuvą ir mokslini. Didelę dalį savo gyvenimo
ti;: Lietuvoje buvo lenkų pa-'velionė pašventė keliams jieššautas ir 1925 m. pradžioje,: koti, kad Lietuvos moteris tubaigdamas sveikti, staiga mirė. * retų teisių lygybe ne tik teoriKun. dr. J. Bakšio vardas dar joje, bet ir gyvenime. Ypač rūir šiandien gyvas Merkinės sri pinosi. Lietuvos ūkininkei atityje, kur jis padėjo daugeliui' tinkančių moters
pašaukimui
j igyti mokslą. Be kunigo dr. sąlygų sukūrimu.
Juozo Veronika turėjo dar vie-* Prieš pirmąjį Didįjį Karą
ną brolį kunigą Praną, kuris
1913 m. įstojo į Vilniaus atei
būdamas Panevėžyje
vikaru
1918 m. belankydamas ligonius tininkų kuopą. Ateitininkų or
užsikrėtė dėmėtąja šiltine
ir ganizacijoje aktyviai dirbo, va
dovaudama mergaičių kuope
jaunas mirė.
lėms ir dalyvaudama mišriose
1929 m. įsteigė prie Katali
1919 m. Veronika buvo bemoksleivių ir studentų ateiti kių Moterų Draugijos Mergai
jštojanti į Vilniaus universite
ninkų valdybose, rašydama re čių Globos Sekciją su Mergai
tą, bet besiartinant Želigovskio
feratus ypač mergaitėms rūpi čių Globos biuru ir Darbo Na
armijai pabėgo į Kauną ir ligi
mais klausimais.
mais. Tam reikalui išrūpino pir
1921 m. dirbo ELTOJE, vakamąją pašalpą iš Vidaus' Reika
Laisvoje Lietuvoje
rais lankydama Augštuosius
lų Ministerijos.
Kursus, Lietuvos Universiteto
1918
m.
rudenį,
grįžusi
iš
Ru
pirmtakūną.
1931 ,m. suorganizavo Moti
sijos, dalyvavo savivaldybių rin
1921 m. įstojo į Muensterio | kimuose ir buvo išrinkta į Ute- nos ir Vaiko Sekciją, paruošė
jai darbo planus, motinybės na
universiteto filosofijos
fakul- nos valsčiaus tarybą. .
tetą. Ten studijavo vienerius
1919 m. pradėjo dirbti Kata mų projektą ir išrūpino jiems
%
metus, po to persikėlė į Muen- likių Moterų Draugijoje, kuriai pašalpą.
cheno ir vėliau į Karaliaučiaus | pirmininkavo M. Galdikienė, ir
Katalikių Moterų Draugijoje
universitetus. Studijavo pėda- j Aboliucionistų Draugijoje, ku- sutvarkė pašlijusią medžiaginę
gogiką, psichologiją ir vokiečių i riai iš pradžių vadovavo Bitė- padėtį ir tuo sustiprino jos iš-

Kieto charakterio moteris
O.

LABANAUSKAITĖ

Su dr. V. Karvelienės mirtimi ji būtų norėjusi.
netekome vienos žymiausių mo
Jos veiklos vedamoji žvaigždė
terų visuomenininkių. Pradėjusi buvo moters emancipacija: eko
viešaisiais reikalais domėtis dar nominė, socialinė, • politinė. To
Voronežo gimnazijos suole, ji tikslo ji siekė per moteriškus
su jais nebesiskyrė iki savo neti ateitininkiškus sambūrius, per
kėtos mirties.
Katalikių Moterų Draugiją, per
Nebuvo ji minias audrinanti Abolicionistų sąjūdį, per augšveikėja, tačiau ji buvo nepapras tąjį mokslą baigusių moterų su
tai atkakli, labai nuosekli ir vi sibūrimą, per kalinių globos
sokiose aplinkybėse pastovi dar draugiją ir k. Jei buvo reikalo ir
bininkė: niekad garsiai nedžiū galimybės kurti instituciją, ji
gavo ką laimėjusi.bet ir galvos nebijojo to darbo imtis, bet, kaip
nenuleido pralaimėjusi arba ne moksliškai pasirengusi pedago
pilnai laimėjusi. Atrodydavo gė ir psichologė,ji daug energi
kartais, kad ji pajėgesnė gyventi jos ir laiko skirdavo aiškinama
ir kovoti tada, kada kelio galo jam, įtikinamajam darbui, nes
nematyti, kada daug kas jai ne juk jai buvo žinoma, kad protu
pritaria. Ji mokėdavo ir drįsda pasisavinta idėja būtinai leis
vo pasilikti viena su savo nuo šaknis gyvenime. Tą darbą ji ga
mone, bet ji visada savo nuomo lėjo kantriai ir nuosekliai dirbti.
Bet gal charakteringiausias
nę ramiai gindavo ir niekad pik
tu žodžiu ar kaip kitaip nepa- jos būdo bruožas buvo nesuliesdavo tų, kurie jos nuomonei gniužti kad ir beviltiškiausiose
nepritardavo. Negavusi pritari aplinkybėse. Negaliu čia sumi
mo, niekad neapkarsdavo, nuo nėti daugybės man žinomų jos
darbo nepasišalindavo, nors jis gyvenimo faktų, tik noriu su pa
ir ne taip būtų rikiuojamas, kaip garba ir giliu dėkingumu at

kreipti dėmesį į jos veiklą jau
okupuotoje tėvynėje ir tremtyje.
Kai daug kas pykdami įtikinėjo,
jog nereikia atkurti tremtyje,
kiek tai galima, mūsų senųjų
katalikiškų organizacijų, bet vi
sus niveliuoti beveidėje masėje,
tai ji, ramiai bet su širdies skaus
mu, pasitraukė į savo ratelį ir,
atrodo, beviltiškose sąlygose su
gebėjo pasiųsti Lietuvos atsto
ves į eilę didžiųjų tarptautinių
moterų suvažiavimų Romoje ir
Paryžiuje. Ji jas pasiuntė ne
tuščiomis rankomis, bet su
kruopščiausiai parengtais prane
šimais ir žiniomis apie bolševiko
teriojamos Lietuvos gyvenimą.
Visi rankas nukratė ir suabejo
jo ar tai bereikia daryti, bet ji
nedvejojo nė valandėlės ir viena
pati padarė tą, ką geraisiais lai
kais darydavo visas būrys. Iš
tikro, ji buvo kieto charakterio
moteris.
Nepaprastai skaudu ją laidoti
svetimoje žemėje ir tvirtame
amžiuje. Nebesaugu atsiminus,
kad su ja nebesusitiksim keliau
dami namo Lietuvos gyvenimo

atkurti*

I

mergaičių statutas. Buvo kor- moters ir mergaitės

dabartinį

kančios kelią Lietuvoje ir
trėmime.

iš

1947—1948 metų laikotarpy
je dirbo kaip socialinė kalinių
globėja YVuertenbergo kalėji
muose. Lankė daugiausia ilgam
laikui sunkiems darbams nutei
stus DP kalinius, teikdama
jiems moralinę ir materialinę
pagalbą. Rūpino
Raudonojo
Kryžiaus pakietus.
Aprūpino
kalinius jų gimtųjų kalbų kny
gomis, susinešdama su jų tau
tiniais komitetais ir suvesdama
juos į kontaktą su komitetais
ir dvasininkais, kuriems išrūpi
no leidimus lankyti kalėjimuo
se savo tautiečius.

poracijos IUSTICIA mergaičių
būrelio patarėja.
Aktingai dalyvavo Aboliucio
nistų Draugijos kovoje, reikalaujančioj panaikinti viešuosius
namus ir reglamentaciją.
Nuo 1930 m. iki 1940 m. dir
bo Kalinių Globos Draugijoj
SOTERIJA, kas antrą sekma
dienį besilankydama
Kauno
sunkiųjų darbų kalėjime, dau
giausia pirmininkaudama ruo
šiamiems kaliniams koncertams
ir Puošdama paskaitas įvairių
švenčių proga. Be to dar lankė
Panevėžio, Šiaulių, Alytaus,
Varnių, Dimitravo ir kt. kalė
jimus bei stovyklas su paskai
tomis kaliniams. Paruošė daug
maisto produktų siuntinių. Drau
ge su visa SOTERIJOS Valdy
ba lankėsi pas Vidaus Reikalų
ir Teisingumo ministerius kel
dama kalinių sąlygų pagerini
mo klausimą.
Surengtuose "Moterų teis
muose" Panevėžyje ir Garlia
voje dalyvavo kaip kaltintoja
ir gynėja. Dotnuvoje ateitinin
kų suruoštame "Studenčių teis
me" apgynė studentę, įrodyda
ma, kad Lietuvos universitetą
baigia didesnis moterų skai
čius, negu vyrų.
1938 m. Vilniuje žymia da
limi jos pastangomis buvo įstei
gta socialinė moterų mokykla,
kurioje ji lektoriavo.
Atydžiai sekė Tarptautinės
Katalikių Moterų Unijos kong
resų darbus, darydama prane
šimus Katalikių Moterų Drau
gijos suvažiavimuose. Be to,
priklausė ir gyvai domėjosi
Tarptautinės Mergaičių Globos

Išemigravus organizacijų dar
buotojoms ir narėms į įvairius
pasaulio kraštus, pradėjo kata
likių moterų ir mergaičių ap
jungimo darbą, kurį toliau tę
sė susidariusi Pasaulio Lietu
vių Katalikių Organizacijų Są*
jungos Valdyba Paryžiuje. Iš
emigravus Pasaulio Lietuvių
Katalikių Organizacijų Sąjun
gos pirmininkei M. Galdikienei,
1952 m. birželio mėn. perėmė
pirmininkavimą ir naujai pert
varkė Pasaulio Lietuvių Kata
likių Organizacijų
Sąjungos
pagrindus. Katalikiškoje spau
doje skatino mergaičių ir mo
terų skyrių įvedimą, kad bū
tų galima talpinti straipsniai
grynai moterims rūpimais klau
simais.
1947 ir 1950 m. dalyvavo mo
tinų klausimams suruoštuose
kongresuose Paryžiuje.

''Giedros" vyresniųjų pėdomis
E. MASAITIENĖ, Lexinyton, Ky.
Vos prieš keletą mėnesių čia
buvo daug rašyta apie Ateiti
ninkių "Giedros" korp. 25 me
tų jubilėjų, kurį taip šiltai ir
nuoširdžiai rugpjūčio mėn. pa
minėjo Chicagoj gyvenančios
vyresn. giedrininkės. To jubilėjaus pro^a buvo trumpai žvilg
terėta į "Giedros" kūrimosi pra
džią ir jos nueitą kelią iki di
džiojo ^siaubo dienų — 1940
m. Nepamirštos buvo taip pat
ir "Giedros" mirusios, išvardin
tos visos pirmininkės ir 1.1.
Dabar norėtųsi mesti bent
vieną mažytį šviesos spindulėlį
į tos korporacijos, pasakyčiau,
gyvW
sielą — vyresniąsias
giedrininkės, kurios buvo pir
mosios "Giedros" pionierės ir
kurios garbingai ir nepailsta
mai dar ir šiandien tebebudi
"Giedros" idealų sargyboje.
Po visą platų pasaulį išsi
blaškiusios, po visus Amerikos
kampus išsibarsčiusios, Chicagos vyresniosioms minint "Gie
dros" 25-metį, daugelis vyres
niųjų geidrininkių savo turinin
gais ir giliai prasmingais svei
kinimo laiškais tiesiog guodė,
skatino ir kartu jaudino.. Taip
miela miela buvo justi, kad nei
nuotolis, nei laikas neįstengė
sutraukyti to stipraus ir šilto
ryšio, kuriuo "Giedra" visada
pasižymėjo.
Kai galvoju dabar apie anų
laikų "Giedrą", kada aš pati
dar tebuvau studentė, išsine
ria iš pasąmonės visa serija
tuo laiku jau buvusiųjų vyres
niųjų sesių, kurios su dideliu ir
nuoširdžiu rūpestingumu stebė
jo ir sekė studenčių veiklą ir
motiniškai stengėsi padėti gy
venimo patirties mažiau turin
čioms savo sesėms. Savo nuo
stabiai veiklia meile jos buvo
stud. gįedrininkėms pasididžia
vimas ir patrauklus pavyzdys.
Vyresniųjų meilė savo korporantėms reiškėsi ne vien žo
džiais, bet dažnai ir konkrečia
materialine parama: turtinges
nės kviesdavosi neturtingas kor
porantes nuolatiniams pietums
ar pinigais jas sušelpdavo. Tai
buvo nepalyginamo grožio savi
tarpio meilė ir atjautimas!
Bet vyresniosios žvelgė dar
toliau. Joms visada rūpėjo "Gie
droš" šviesi ir to vardo verta
ateitis. Taigi, suprantama, kad
korporacijos prieauglio kiekybė
ir kokybė buvo joms visada di
dysis rūpestis ir jų gyvenimo
vertinga dalis. Kai kasmet šven
tės proga kandidačių vis gau
sus būrys priklaupusios iškil
mingai bučiuodavo vėliavą prisiekdamos at-kų idealams ir

Šventųjų Metų proga (1950
m.) Jo Šventenybės Popiežiaus
Pijaus XII buvo
apdovanota
ordinu "Pro Ecclesia te PontlApie penkiasdešimtus amfice" už jos darbus Katalikiš žiaus metus žmogaus kūne —
koje Akcijoje,
pastebimai ar nepastebimai—
įvyksta
žymių
pasikeitimų.
Spauda
Žmogaus fizinės jėgos ima ma
Nuo 1929 m. ligi XX AM žėti. Tas pasikeitimas veikia ir
ŽIAUS atsiradimo redagavo RY į žmogaus dvasią, bet veikia
TO savaitinį moterų skyrių, pozityviai: kai fizinė akis ima
daugiausia
pati užpildydama silpnėti, pradeda geriau maty
jo skiltis, rašydama dažniausia ti dvasinė akis.
auklėjimo ir moterų veiklos už
Per gyvenimą surinktos ži
sienyje klausimais.
nios, įgytas patyrimas ir moks
Nuo 1929 ligi 1940 m. ben las pradeda teikti pilną patar
dradarbiavo MOTERYJE ir navimą — žinojimas virsta iš
NAUJOJOJE VAIDILUTĖJE. mintimi. Dauguma žmonių di
Rašė
daugiausia
auklėjimo džiausius ir labiausiai subren
klausimais ir iš tarptautinės dusius kultūrinius darbus pa
daro trečiajame savo amžiaus
veiklos.
periode. Visgi veik visi didieji
Skaitlinguose Katalikių Mo* žmonės, kurie ką nors vertin
terų Draugijos kursuose ir su go yra davę pasauliui, savo dva
važiavimuose skaitė daugybę sinės kūrybos augščiausią įtem
paskaitų.
pimą pasiekė vėlyvesniais savo
A a. dr. V. Karveliene ne amžiaus metais.

kartu kilniajam "Giedros" šū
kiui "J kabius, į virūnes!", vy
resniosios jautrios ir susikau
pusios sekdavo tas iškilmingas
apeigas ir jų sveikinimo žo
dis nuoširdžiai primindavo augštąjį moters pasaukimą, jo gro
žį ir vertę.
Kai visai. netikėtai visą Lie
tuvą nusiaubė raudonasis, o Vė
liau ii' rudasis maras ir kartu
su visom univ-to korporacijom
iš pačių šaknų išrovė ir 13 me
tų gražiai žydėjusį "Giedros"
žiedą, o didelį skaičių giedrininkių pasmerkė šiurpiai bai
sioms šaltojo Sibiro kančioms,
tada į gyvenimo areną drąsiai
ir ryžtingai išėjo vyresn. gie
drininkės. Vilniuje ir Kaune jos
rinkosi slaptai privačiuose na
muose ir viena kitą guodė, sti
prino, drąsino. Korporacijos by
las, vėliavą, albumą ir kitokį
turėtą turtą su didele meile ir
drąsa paslėpė savo namuose ir
laukė galo...
Tačiau dar piktojo siautėji
mui nebuvo atėjęs galas ir 1944
m. didžioji viso Pabaltijo trem
tinių banga atbloškė taip pat
nemažą giedrininkių būrį į Va
karus, kur joms teko pergyven
ti skurdžius ir pusbadžius net
penkerius tremties metus. Pra
švitus
emigracijos į laisvojo
pasaulio kraštus aušrai, visoms
giėdrininkėms pavyko išemig
ruoti ir naujuose kraštuose kie
tu darbu vėl atgauti prarastą
ją gyvenimo pusiausvyrą ir pa
sijusti pilnu žmogumi. Ir. šian
dien iš pagrindų pakitusiame
gyvenime giedrininkė, vos spė
jusi nukratyti netolimos pra
eities dulkes, tuoj panūdo su
sirasti daugiau savo idėjos se
sių. Jau 1951 m. pradžioj Čika
goj gyvenančios giedrininkės
sudaro 20 asmenų būrį; atitrūk
damos nuo įtempto Amerikos
tempo mielai ir giedriai nusi
teikusios renkasi į savo susi
rinkimus, kuriuose nusprendu
sios ir suruošia "Giedros" 25
m. jubilėjinę šventę.
Čikagos giedrininkės nuo pat
susiorganizavimo pradžios gi
liai suprato tą didelį trūkumą,
kurį patiria "Gie'dra", negalė
dama savo tirpstančių gretų
papildyti Amerikoje studijuo
jančiomis ateitininkėmis, kurių
visai gražus būrys studijuoja
dabar įvairiuose Amerikos uni
versitetuose. Jas visas laimėti
"Giedrai" ir tuo pačiu pilnesniam katalikės inteligentės gy
venimui būtų juk labai pras
mingas ir gražus jubilėjinių me
tų visų giedrininkių ryžtas!

Dvasinis judrumas
paimti dvasinių atostogų. Jei
reikia skirtis su savo profesija,
tai būtinai reikia susirasti kitą
darbą, kuris teiktų pasitenkini
mą, neleistų susitraukti į savo
kiautą ir sirgti nesamomis ligomusjVdiklumas yra geriausias
vaistas nuo visų "senatvės li
gų". Veiklus, dvasiniai gyvas
žmogus stengsis savo pajėgu
mą išlaikyti, o dvasinė jaunys
tė ir senyvą amžių apdovanos
naujais laimėjimais.

* Vyrai mažiausia...

...žino, kad moterys labai
dėkingos už kiekvieną, nors ir
mažiausią, joms padarytą pa"
tarnavimą ar dėmesio paro
dymą.
...clomisi ant stalo padėtomis
gėlėmis, tačiau visada niurna,
jei ten neranda kokio kito
mažmožio.
...nujaučia, kokia stipri es
vienai neturtingai studentei yra Yra daug būdų palaikyti ir mėje yra vadinamoji "silpnoji
padėjusi baigti studijas ir pa senstant dvasinį gyvumą, bet lytis". Daug klaidų išvengtų,
dėjusi išeiti mokslą skaitlin pats tikriausias yra tik vienas jei anksčiau ir geriau apie tai
gam būriui giminių.
—• viskuo domėtis ir niekad ne* | žinotų.
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