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Dailininkas Viktoras Vizgirda 
I o 50 metų amžiaus sukakties proga 

F. KIRŠA, So. Boston, Mass. 

Ak, tie metai, metai! Dar. ro- Ne mano reikalas V. Vizgirdą 
dos, neseniai Kaune, Nepriklau- vertinti kaip tapytoją. Čia spe-
somoj Lietuvoj, visur galėjai su- cialistų dalykas. Aš tegaliu guos 
tikti jaunųjų dailininkų būriais tis ir džiaugtis eilinio žiūrovo 
ir pavieniui. Tai Kauno Meno širdimi. Geriau tegul jis pats 
mokyklos auklėtiniai. Baigė' kalba, ką teko iš jo išgauti, 
mokslus Kaune, kaikurie jų vy- /. Kada pradėjote piešti ir 
ko dažniausia į Paryžių, pašau- ^ s fatf impulso? 
lio meno centran, sutvirtėti ir j _ 1914 m . , r adęs.kažkuriame 
praplėsti akiratį. Gr\žę įsijungė: į u r n a i e liūtą, jį perpiešiau ant jungia grupe menininkų, kurie 
į Lietuvos meno gyvenimą: lais- d i d e l i o j a p o i r nuspalvavau pieši yra artimi vienas kitam savo 
vais dailininkais, dailininkų są
jūdžiais ir pedagogais. 

Ilgi tremties keliai tuos entu
ziastus išblaškė po pasaulį ir 
daug metų pridėjo. Jie tampa 
tremtyje lietuvių meno rams
čiais. . 

Nepriklausomoj Lietuvoj daž 
nai buvo rašoma apie didžiuo
sius prancūzų tapytojus: Cezan-
ne, Matisse ir kitus. Supranta
ma ir vertinga, kad mūsų meno į rėsi su atgimstančia Lietuva, 
jaunoji karta augo didžiųjų me- Buvo daug entuziazmo ir pasiry-
nininkų šviesoj ir vertybėse. Jau žimo. Jos įkūrėjas dail. Justinas 

jei būčiau likęs Lietuvoje. Tik 
aišku, normalių sąlygų darbui 
nebuvo. Kita vertus, atrodo, kad 
nėra galimybės aklimatizuotis 
naujos tėvynės gamtovaizdyje. 
Mes, tremtiniai, visur jieškome 
prarastos tėvynės. Jeigu einame 
į pajūrį maudytis, tai visų pir
ma patikriname, ar smėlis toks 
pat, kaip Palangoje. 

6. Visą laiką esate aktyvus 
Lietuvių Dailės Instituto narys. 
Kaip pasireislcia Liet. D. Insti
tuto veikla Amerikoje? 

— Lietuvių Dail. institutas 

I. Žmuidzinas 

tukais. Tai buvo pirmas mano menine pasaulėžvalga ir įsipa-
darbas. Po to jau nupiešiau iš I reigojimais draugų ir visuome-
gamtos Kauno vaizdą nuo Žalia
kalnio. Tie darbai patiko mano 
pažįstamiems, o labiausiai man 
l ičiam. Tai buvo pradžia toli
mesniems darbams. 

2. Kokius turite atsiminimus 
apie Kauno Meno mokyklą? 

—Kauno Meno mokykla kū-

eiti tuo keliu yra didelis laimė
jimas, nes ten gali tik kilti. 
Daug buvo kalbėta apie Čiurlio
nį, bet Čiurlionis ir paliko vieni
šas (tiesa. Šimonis jį sekė pavir 
šiauš nuotaika). Čiurlionis pali
ko mįslė. Čiurlionis buvo švytu
rys spalvomis, tematika, misti
ka, o daugiausia lietuvių dva
sios pajautimu. Čiurlionis tary
tum neleido mūsų menui smuk
ti. 

Plačiai buvo vertintas mūsų 
liaudies menas. Bet jis neatku
riamas, tik perkuriamas. Jis pa
liko didingu impulsu visiems 
mūsų menams. Menininkai juo 
žavisi, bando pagauti jo esmin
guosius polėkius ir vis tik jis 
pasilieka atspėjimų erdvėje. 

Kauno Meno mokykla? Ją su
darė iš visų pasaulio kraštų pe
dagogai. Vienožinskis. Didžio
kas — iš Petrapilio. Varnas — 
iš Krokuvos, Petras Kalpokas 
— iš Italijos. Žmuidzinavičius 
— bene iš Šveicarijos, Šileika 
— iš Amerikos. Visokios nuo
taikos ir kryptys buvo pertiekia 
mos jaunajai menininkų kartai. 

Dailininko kelias 

Tokioj aplinkoj augo mūsų 
jaunieji menininkai. Tai atgimu
sios laisvos Lietuvos fermenta-
vimosi periodas. Jis davė ištisą 
kartą gabių, talentingų meninin 
kų, kurių tarpe matote ir V. 
Vizgirdą. Jis yra visuomet ra
mus, mansius ir įžvalgus. 

Viktoras Vizgirda, kiek mes 
matėme jį parodose, kūrybinius 
vaizdus tapė daugiausia žalio
mis ir mėlynomis spalvomis. Žiū 
rovo atminty palieka toks pir
mas įspūdis. Tik tremtyje jis įpi 

Vienožinskis didelės energijos 

Viktoras Vizgirda 

asmenybė. Be to, jis labai pajė
gus pedagagos. Kaip pedagogas 
ir meno kritikas jis turėjo dide
lės įtakos visai jaunajai lietuvių 
dailininkų kartai. Iš jo studijos 
išėjo eilė tapytojų, kurie gyvai 
domėjosi visais moderniojo me
no laimėjimais, bet jo nei pa
mėgdžiodami, nei pataikaudami 
jau nusistovėjusiam skoniui. 
Grynai tapybinėmis priemonė
mis nuoširdžiai studijavo gamtą 
ir jos nuotaikas. Jaunoji karta 
jau po mokyklinio laikotarpio 
subrendo į rimtą meno pajėgą, 
turinčią savo individualų, Lietu
vai charakteringą atspalvį. 

3. Vėliau studijavote Paryžiu
je. Kiek tos studijos paveikė į 
Jūsų kūrybą? 

— Paryžiaus mokykla yra pir 
maujanti. Jinai atidengė naują 
varsų pasaulį, kuris yra abstrak 
tus kaip muzika ir realus nuo
taika, kuria pasireiškia indivi
dualūs ir subtilūs menininko iš-

lietino savo paveiksluos ir baltą' gyvenimai. Sąlytis su šiuo pašau 
spalvą, kuri paveikslus daro gy- |Uu ir visa Paryžiaus menine ap-
vesnius. (Tarp kitko, net baltu 
automobiliu važinėja!) 

V. Vizgirda gimė 1904 m., Do-
mininkonių vienkiemy, Garliavos 
valse. Tėvas — matininkas nuo 
Višakiu Rūdos. Baigęs Kauno 
Meno mokyklą studijavo Pary
žiuje. Mokytojavo ir profesoria
vo Kaune ir Vilniaus Meno aka
demijoj, kur buvo jos direkto
rius. Dalyvavo Lietuvoj ir už
sieniuose daugybėje parodų. Jo 
paveikslų randame muzėjuose ir 
privatinėse nuosavybėse. 1951 ir 
1952 m. dalyvavo Bostono Me
no muzėjuje Nepriklausomųjų 
menininkų parodose. 

Dabar gyvena Bostone,. Mass., 
ir dirba vitražų dirbtuvėje. Prie 
savo tapybos studijos yra įsi
rengęs vitražų ateljė. Jis yra pa
daręs keletą vitražų: ,,šv. Jur
gį", ,,šv. Kazimierą" ir „Sopu
lingoji Dievo Motina". Dabar 
daro: „Kražių skerdynės". Vit
ražais, atrodo, jo mielai prisidė
ta prie šventovių puošimo Ame
rikoje. 

linka praplečia kiekvieno meni-
įinko horizontus ir įkvepia nau
jų jėgų kūrybai. 

4. Kiek panaudojate savo ta
pyboje lietuvių liaudies kūrybos 
motyvų ? 

— Liaudies kūryba, kaip kiek
vienos epokos menas ar apskri
tai praeities kūryba, gali būti 
tik akstinas ar pagalbinė prie
monė jieškojimui tautinės ir sa
vos, individualios, išreiškimo 
formos. Ne pamėgdžiojimas, ar 
kopijavimas. Lietuvių liaudies 
kūryba, kaip labai savita, maža 
turinti svetimų įtakų, kiekvie
nam menininkui gali padėti gi
liau suprasti lietuviškos gam
tos ir gyvenimo nuotaikas. Bet 
aklas liaudies meno formų ko
pijavimas, jų perdirbimas ir pri
taikinimas prie šių dienų meno 
kūrybos gali privesti prie absur
dų. 

5. Kaip paveikė tremtis į Jūsų 
kūrybą? 

—Sunku pasakyti, nes neži
nau, kuriuo keliu būčiau ėjęs, 

nės atžvilgiu. Didžiausia veikla 
yra ta, kad Instituto nariai ir 
labai nepalankiose sąlygose ne
palūžo ir kūrybiškai yra pajė
gūs labiau negu kada nors. Nau
joje aplinkoje jie neprarado nei 
savo individualybės, nei to, kas 
jų kūryboje yra lietuviško ir 
gražiai atstovauja lietuvių me
ną svetimųjų tarpe. Institutui 
priklauso per penkiolika daili
ninkų. 

7. Kurios kryptys dabar reiš
kiasi lietuvių dailininkuose? 

—Negalima atskirai kalbėti 
apie kryptis, kurios reiškiasi da
bar. Pažangesnieji lietuvių me
nininkai liko ištikimi savo indi
vidualiems įsitikinimams ir ne
pakeitė krypties su gyvenamos 
vietos pakeitimu. Jie ir toliau ei
na kiekvienas savo kūrybos ke
liu, nors Amerikoj kartais pa
keisti kryptį būtų gal ir pelnin
giau. Jeigu juos reikėtų išri
kiuoti į meno srovių grandinę, 
tai dešinėje jų būtų konservaty
vūs modernistai, o kairėje kraš 
tutiniai abstraktistai. 

8. Kaip žiūrite į lietuvių daili* 
ninku prieauglį tremty? 

— Yra gražaus prieauglio. 
Dar Lietuvoje pasireiškę gabu
mais, bet jau tremtyje subrendę 
j rimtus menininkus: Vokietijoj 
pasilikęs grafikas A. Krivickas 
ir Australijoj gyvenąs skulpto
rius T. Zikaras. Pati jauniausio
ji karta, jau tremtyje išaugusi, 
duoda gražių vilčių. Kaikurie 
jau pabaigė savo studentišką 
laikotarpį ir davė našių darbų. 
Tai New Yorke gyvenąs grafi
kas Viesulas, Prancūzijoj — 
Mončys, keramikai — Bakis ir 
Kašubienė. I r daug kitų, kurių 
veikla dėl atstumų man nėra ži
noma. 

9. Kokios sąlygos menui Ame
rikoje? 

— Amerika — turtingas kraš 
tas. Bet, kaip paprastai, turtin
gieji mėgsta tik brangius daly
kus. Amerikos muzėjai jau per
krauti gausiais praeities meno 
lobiais. Už mirusiųjų meninin
kų darbus mokama tūkstančiais, 
tuo tarpu gyvieji dailininkai 
skursta, kaip ir visur kitur. Tik 
labai mažas nuošimtis Ameri
kos dailininkų pragyvena iš gry
nos kūrybos. Daugumas dirba 
vadinamam komerciniam ir rek
laminiam menui. Tas labai nei
giamai veikia kūrybą. Bet Ame
rika eina pažangos keliu. Meno 
mokyklose jaunimas gyvai do
misi ir seka Vakarų Europos, 
ypač Prancūzijos, meno gyveni
mą, sprendžia su jokiu bizniu 
nesusijusias estetines proble
mas. Didelį aktyvumą visuome
nės auklėjime rodo muzėjai, į ku 
riuos įėjimas visur nemokamas. 
Ten nuolat vyksta paskaitos, de
monstravimai, koncertai. 

Pakeiskime gėrio sąvokos tai
syklę, kuria pirma buvo mūsų 
valia, o dabar tebūna Dievo va
lia, nes visa tai, ką Jis nori, 
yra gera ir teisinga, o ko Jia 
nenori — bloga ir užginta. 

—Pascal 

Ž i e m a 
Kur tik žiūrai — visur balta, balta ir šviesu. 
Žvaigždžių pudra spindi ore, 
pušys — šiaurės viešnios gulbiniais sparną,s 
įsipustę kailiais žebenkšties minkštais. 
Chrizantemų piramidės žydi pakeliuos, 
obelis panėrus nuotakos šilkuos. 
Kur tik žiūrai — visur balta, balta ir .šviesu, 
o sieloje linksma, 
tartum sniegena joj čiulba 
sidabrinę giedrą vieversio balsu. 
Ir augštai laikydams mėnesienoj galvą, 
vakaras ateina žėrinčiom akim. 
Baltvykinės liūtys liejasi laukais, 
ir dabar lyg girdi žvaigždžių ežeruose, 
tartum žuvų kaulai šalčiu trasia juose. 
Bet visur tebėra balta ir ramu, 
ir regi kaip laimė ranką iškėlus 
vaikštinėja Paukščių deimantų Taku. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Dr. A. Musteikis, kuris, 

kaip trumpai buvo pranešta, yra 
gavęs New Yorko universitete 
daktaro laipsnį, rašė disertaciją 
apie religinius svyravimus re
formacijos metu Lietuvoje ("Re 
ligious Fluctuations during the 
Period of the Reformation"). Ši 
lietuviška tema išplėtota, pa
naudojant daug lietuviškos me
džiagos, kuri nebuvo naudota ki
tų autorių. Tai naujas bandy
mas sociologiškai aiškinti pro
testantizmo bangą Lietuvoje. 
Beveik ta pačia tema rašė dar 
maždaug 1919 m. J. Purickis, 
apgynęs tą disertaciją Freibur-
ge, Šveicarijoje („Die Glauben-
spaltung in Litauen in XVI Jahr 
hundert bis zum Ankunft der 
Jesuiten Am Jahre 1569. Frei-
burg, 19I&). Taip pat tuo pačiu 
klausimu yra išsamiai rašęs S. 
Sužiedėlis („Reformacijos sąjū
dis Lietuvoje" ir „Reformacijos 
nuoslūgis ir Katalikų reakci
ja" ) . Čia minėti darbai protes
tantizmo problemą Lietuvoje na 
grinėjo istoriškai, tuo tarpu kai 
dr. A. Musteikis, nagrinėdamas 
klausimą iš sociologinio taško, 
prieina išvadą, kad tam tikra 
lietuvių socialinė struktūra ir jų 
mentalitetas bUvo svarbios prie
žastys, kurios prisidėjo prie ka
talikybės, o ne protestantizmo 
įsigalėjimo Lietuvoje. Malonu 
pažymėti, kad šią vertingą stu
diją parašęs dr. A. Musteikis 
yra buvęs tremtinys, Amerikoje 
visą laiką sunkiai dirbęs fabrike 
ir nuostabiu kantrumu 4 metus 
vakarais tęsęs savo studijas 
New Yorko universitete, kur 
1951 m. gavo sociologijos ma
gistro, o dabar daktaro laipsnį. 

Naujasis daktaras yra gimęs 
1914 m. Lauciuniškių km., Sala
ko v., Zarasų aps. 1935 m. baigė 
Zarasų gimnaziją, 1941 m. Vil
niaus universitetą (kaip litua
nistas), mokytojavo Pasvalio 

gimnazijoj, o sociologijos studi
jas pradėjo 1946 m. Heidelber
ge. Dr. Musteikis yra Korp. 
„Vytis" filisteris, aktyvus aka
demikų skautų veikėjas. 

• Kazys Motuzas, gyvenąs 
New Yorke, dažnai išvažiuoja į 
tolimesnes vietas rodyti jo Lie
tuvoje suktų filmų. Tai. gal vie
ninteliai tokie vaizdūs ir jaudi
nantieji dokumentai iš Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo. 
Kaip gyvą matome Kauną su jo 
moderniška statyba, iškilmes, 
paradus, sporto šventes, suvažia 
vimus, kariuomenės gretas, stu
dentų iškilmingas šventes, gim
nazijas, universitetą. Labai gra
žiai spalvotoje filmoje pavaiz
duota Lietuvos gamta. Reikia 
pripažinti, kad savo privačia ini 
ciatyva amerikietis lietuvis K. 
Motuzas yra atlikęs didžiai ver
tingą darbą. Gražu, kad K. Mo
tuzas yra puikus lietuvis patrio
tas ir savo filmas naudoja ir ro
do ne kitais sumetimais, o iš 
meilės Lietuvai. 

• Neiv Yorko Kultūros tary
ba labai plačiu mastu yra pasi
ryžusi paminėti Didžiajam New 
Yorke Lietuvos spaudos draudi
mo sukaktį. Tuo tikslu yra su
darytos net 6 komisijos, kurios 
organizuos minėjimą, skelbs 
atitinkamą rašinių konkursą jau 
nimui, išleis atskirą šio jubilie
jaus ženklelį, plačiai informuos 
amerikiečių visuomenę per Ame 
rikos spaudą, radiją ir televiziją 
ir visais būdais stengsis, kad tas 
svarbus jubilėjus atitinkamai 
būtų paminėtas. Į komisiją įeina 
net 26 asmenys. Gaila, kad New 
Yorko Kultūros taryba, būdama 
užimta darbais, mažiau apie 
tuos darbus informuoja spaudą. 
Šios veiklios Kultūros tarybos 
prezidiumą šiuo metu sudaro: 
dr. A. Musteikis — pirm., kun. 
V. Dabušis — vicepirm., Regina 
Frankaitė — sekretorius, J. 
Kiaunė ir inž. J. Valaitis — pre
zidiumo nariai. 

• Žurn. A. Šalčius, gyv. New 
Yorke, planuoja tam tikrą anke
tą lietuvių — gudų problemoms 
aiškinti, kurią jis mano išsiun
tinėti atitinkamiems lietuvių, 
gudų ir kt. veikėjams. 

• Literatūros, dailės, mokslo, 
visuomenės ir j)olitikos žurnalas 
„Vairas" pradėtas leisti 1914 m. 
sausio mėn., taigi šiemet suėjo 
40 metų nuo jo pasirodymo. Pir
masis numeris kreidiniame po
pieriuje, iliustruotas nuotrauko
mis ir mūsų dailininkų M. K. 
Čiurlionio ir A. Žmuidzinavi
čiaus reprodukcijomis. Jame til
po kun. Juozo Tumo straipsnis 
apie kun. A. Kaupą, „Draugo" 
redaktorių, mirusį 1913. X. 27, 
toliau buvo įejėti straipsniai: 
kun. dr. J. Steponavičiaus — 
apie Čiurlionį, Sofijos Čiurlionie
nės — „Maironio kanklių sty
gos". M. Yčo — „Amerikos lie
tuviai", Sof. Čiurlionienės — 
vaizdelis — „Draugui", Vydūno 
— „Labai mums reikalinga ypa
tybė", Prano Penkaičio — „Tė
vynėn grįžtant" ir Aišbės — sce 
nos vaizdelis — „Viso ko pra
džia — kiaušinis". Be to, 1913 
metų politinė apžvalga ir knygų 
apžvalga — J. Tumo recenzijos. 
Laikraštis ėjo Vilniuje, spaus
dintas M. Kuktos spaustuvėje. 
Redagavo A. Smetona. 

• Pranė Lapienė, kurios va
sarvietėje Stony Brook, L. L, N. 
Y., buriasi mūsų kultūrininkai ir 
kur yra ruošiamos net dailinin
kų parodos, įvairūs kultūriniai 
subuvimai ir kitos augšto lygio 
kultūrinės pramogos, — šiai va
sarai yra paskyrusi 2 žmonėm 
vienos savaitės nemokamas atos 
togas, kurios teks nežinomiems 
laimingiesiems. Ponia Lapienė 
yra Akademinio Skautų Sąjū
džio nuoširdi rėmėja. Tas Sąjū
dis švenčia šiemet 30 metų ju-
bilėjų. Specialiam leidiniui „Aka 
deminė skautija" išleisti loteri
jos būdu telkiamos lėšos. Šioj lo
terijoj kaip tik ir bus galima lai
mėti minėtas atostogas. Teko 
patirti, kad kiti Akad. Skautų 
Sąjūdžio mecenatai — p. Bačiū-
nas ir p.p. Kalvaičiai — rezer
vuoja taip pat tam reikalui vie
tas savo vasarvietėse. 

• Muzikas Stankūnas, prieš 
kurį laiką atvykęs iš Brazilijos 
į Jungtines Amerikos Valstybes 
ir apsigyvenęs Elizabethe, netoli 
New Yorko, labai nuoširdžiai 
įsijungė į kultūrinį darbą. Be 
„Rūtos" draugijos choro, jam 
buvo patikėtas ir New Yorko re
prezentacinis Operetės choras, 
kuriam jis sėkmingai vadovau
ja, šis choras dabar vėl gyvai 
veikia ir rimtai dirba, ruošda
mas naują repertuarą. Artimiau 
siu laiku choras numato pasta
tyti operetę, kuriai jau ruošiasi. 
Dirigentas net du kartus per sa
vaitę iš Elizabetho savo lėšomis 
važiuoja į New Yorką' repetici
joms ir net savo balsingą šeimą 
atsiveža dalyvauti chore. Cho
ristų ir dirigento santykiai la
bai nuoširdūs ir gražūs. 

• Dail. Ad&s Korsakaitės gra
fikos darbas „Šventoji Naktis' 
(atliktas serigrafo technikoje) 
Springfielde, Mass., Art League 
35-je metinėje dailės parodoje 
buvo atžymėtas garbės atžymė-
jimu — Honorable Mention. Tai 
nebe pirmas kartas, kai dailinin
kės darbai parodų jury komisi
jose susilaukia išskirtino dėme
sio. 

• Naujos lietuviškos plokšte
lės. Dainininkė Prudencija Bič-
kienė įdainavo 3 plokšteles, for
tepijonu pritariant kompoz. VL 
Jakubėnui. Plokšteles leidžia J. 
Karvelio Prekybos namai; jas 
gamina garsioji RCA Victor fir
ma, kurios studijoje buvo atlik
tas įdainavimas. Įdainuotos dau
gumoje lietuvių kompozitorių: 
J. Tallat - Kelpšos, A. Kačanaus-
ko, K. Kavecko dainos. Iš nau-

| jesnių numerių pažymėtina VI. 
Jakubėno daina „Išsvajotą Ka
ralaitį", Fausto Kiršos žodžiai, 
ir Miko Petrausko baladė „Jau
noji Lietuva", Maironio žodžiai, 
šis iki šiol mažai žinomas kūri
nys užima ypatingą vietą M. Pet 
rausko kūryboje: jis pasižymi 

'gilia nuotaika ir įdomiu techniš 
ku darbu. Baladė buvo nežymiai 

! pataisyta ir sutrumpinta ir P. 
S Bičkienės bei VI. Jakubėno atlik 
ta dideliu pasisekimu per pernai 
rudenį įvykusį lietuviams trem-

į tiniams skirtą koncertą Interna
tional House. Kita naujenybė: 
liaudies daina „Nelaisvėje" iš 
Vydūno rinkinio „Lietuvos Ai
dos", jo brolio A. Storosto har
monizuotą ir komp. VI. Jakubė

n o aranžuotą. Iš pasaulinio re-
! pertuaro buvo įdainuota „Lopši
nė", priskiriama W. A. Mozar-
tui. Plokštelės pasirodys maž
daug už mėnesio. 

• Literatūros metraštis rū
pestingai ruošiamas. Jį leidžia 
Gabija. Lietuvių Rašytojų drau
gija šį leidinį uoliai palaiko. Met 
raštyje bus rinktinės poezijos, 
beletristikos, dramos veikalų ar 
jų ištraukų ir literatūrinių bei 
kritikos straipsnių. Metraščio 
redaktoriai yra taip pasiskirstę 
pareigomis: J. Aistis tvarko 
poeziją, dramą ir literatūrinius 
straipsnius — kritiką, o St. Zo-
barskas — beletristiką. Rank
raščiai metraščio redakciją jau 
turi pasiekti balandžio mėnesį. 
Dar prieš vidurvasarį visą me
džiagą nusistatyta atiduoti į 
spaustuvę. 

• Kun. Mykolo Miežinio (g. 
1826. IX. 23 — m. 1888. XI. 12 
d.) lietuviškai - latviškai - len
kiškai - rusiškam žodynui, išė
jusiam 1894 m. Tilžėje, M. No-
veskio spaustuvėje, sukanka 90 
metų. Jis buvo paruoštas spau
dai 1886 m., bet išėjo tik po 
autoriaus mirties. Be šio veikalo 
— žodyno, kuris daug patarna-

! vo ano meto besimokančiam jau 
nimui, kun. Miežinis dar parašė 
ir lietuvių kalbos gramatiką, ku
ri išėjo 1886 m. ir buvo ilgame
tis vadovėlis mokyklose ir na
mie. 

• L. E. Kazin, apie kurį mus 
informuoja vaistininkas V. Pet
rauskas, kad jis yra lietuvis, pa
rašė straipsnį vaistininkų laik
rašty „Pharmacy and Sciens 
News". 

• Jono Bretkūno giesmynas, 
kurių 1589 m. išėjo du, tais pat 
metais ir maldaknygė, sueina 
jau 365 metai amžiaus. Jie ir bu
vo vieni pirmųjų giesmynų lietu
vių kalba. 

• Dail. Arbit Blatas, prieš su
grįždamas į Paryžių, žada su
ruošti dar vieną savo tapybos 
darbų parodą New Yorke. 

NEMUNAS TIES VILKIJA 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, bal. 3 d.t 1954 „ 

Indai kilę iš Lietuvos? 
VLADAS JUODEIKA, Portland, Oreg. 

KRONIKA 
• Pirmajam, platesnio masto, 

katekizmui, kurs pasirodė verti
mu lietuvių kalboje — „Rymo -
katalikiškas didesnysis katekiz
mas dėl lietuviškų mokslainių 
Amerikoj" — sueina 50 metų. 
Autorius kun. J. Deharbe, o ver-

Sprausmlniai lėktuvai 
civilinėje aviacijoje 

Hindi dialektą. 

Prieš pora mėnesių klausiau 
CBS programą Invitation to 
Learning. Du žinovai, dr. Pier-
re Szamek ir dr. Chandra Roy 
diskutavo apie indų Rig Vedą 

Lietuvoje buvo plačiai papli- „ ... There has, as you know, 
tusi teorija, kad lietuviai yra been endless speculation on this 
kilę iš Azijos, kad prieš kelis problem and it has been appro-
tūkstaneius metų jie y ra atke- ached from various antropo -
liave iš Indijos. Bene vienas iš archeological points of view. 
svarbiausių argumentų t am pa- The best, I think, is the theory t i m a f kolektyvinis ^ t galuUna 
remti buvo sakoma, kad lietuvių Į of Dr. Harold H. Bender of | redakcija kun. M. Kriaučiūno, 
kalba yra gimininga sanskri to j Princeton, who, by a brilliant a p , I S l e i d o

1 . ^ h \ ? g
T ° j e f 3 ę ? į l k r ^ 

kalbai, kurią tebevartoja dal is ' proach of liguistic paleontology į "Katal ikas . Iki to lamo 
T ^ * • T^ • T J • + £ i J 4. u T A _ riko ie neturėta t inkamo vadove-
Indnos gvventojų. Kai Indna ta- ha3 placed the Indo - Aryan i ' i l v v J J C , . . , . 

M*, «. u iT J • T -4-u u - u u lio ir iuo naudojosi, kol pasie-
po nepriklausoma, buvo svars to- , homeland įn Lithuania. His book! " " J . , . . . .. f 

, , i i. mu u r 4-v T J T̂  I kė originalus vadovėliai is Lietu-
mas klausimas rvesti sanskri to ,.The Home of the Indo - Euro- n c g l 

kalbą kaip oficialią Indijos kai- peans", Princeton University 
bą. Tačiau vėliau nusis ta tyta už j Press, should give you what you 

want. ... I t is the most cumulati-
ve account sharply and closely 
reasoned, and Dr. Bender was 
honored by the Lithuanian Go
vernment for it". 

Prašytume gerbiamuosius mū 
Tarp"kitko dr. Szamek plreiškė, j s ų k a l b i n i n k u s paaiškinti, kiek 
kad šiuo metu y ra naujai pa- ; <*r- O d e r i o teorija tur i pagrin-grista teoriia kad indai yra kilę d ° i r a r g a l i m a P r i l e i s t i ' k a d v i " ' n a m e t l S d a l y v a v o toy^ p l a t l " gr is ta teorija, kad indai yra Kilę sų . ^ _ e u r o p i e č i ų t ė y y n ė b u y o . n i m e . 
iš Lietuvos. Mane t a s sudomino, i i . į* r M«a Tįoifl1 XrnA . A . . . . . . . 

L,ietu\a. Išeitų, kad indai y ra • Sueina 50 metų, kai Vilniu-
Pradėjau susirašinėti su abiem, k U c i š Lietuvos, o ne atvirkščiai ,! j e Juozapo Zavadskio spaustu-
Paskutiniame laiške dr. Pier re , kad lietuviai y ra atkeliavę iš In- vėje išspausdinta knygelė apie" 
Szamek štai ką rašo : l dijos. Į Marijos Nekalto Prasidėjimo 

— dogmą. K n y g e l ė pavadinta 
„Trumpas pamokymas apie Ne
kaltą Prasidėjimą Panelės Šven
čiausios iš priežasties 50 metų 
jubiliejaus apgarsinimo tos t i -
kėiimo tiesos". Šiemet minima Daba;- prasideda naujas a t ra- gym i a 8 M m ^ h . m e . Nur ta - į 

dimų la.kotarpis: vandenynų tyta , kad 4 0 0 - 1 0 0 0 tn. gilume £ tUtM Mari-

vos. 
• Jonas Rinkevičius ir Matas 

Krikščiūnus, gyveną Chicagoje, 
įregistruoti kaip knygnešiai. J. 
Rinkevičius platino knygas drau 
džiamuoju laikotarpiu, (1901 — 
1904) metais Vilniuje. Vėliau, 
a tgavus spaudos laisvę, gražiai 
pasižymėjo knygų leidime. M. 
Krikščiūnas dar būdamas nepil-

Geletas sliekas i 
Is Vancouverio skelbiama, 

Jau kuris laikas kaip bri ta i kad ten vandenyje ras tas slie- i 
paleido sprausminį lėktuvą re- kas, kuris sukėlė didelį susido- į 
guliariam susisiekimui t a rp Lon ( mėjimą. Slieko galva sudaro lyg '•-
dono ir Cape Rown. Papras tas j ir gėlę, o visas kūnas panertas ! 
propelerinis civilinio susisieki-1 vandeny. Be to, iš tos „gėlės" \ 
mo lėktuvas daro po 300 mylių eina savotiškas alkoholį prime-
per valandą, sprausminis — po | nąs kvapas. Naujoji zoologijos 
600. Papras tasa i pakyla iki 20,- retenybė gavo mokslinį vardą 
000 mylių, sprausminis — sie- „eudystylia vancouverii". 
kia 45,000 mylių. Tik sprausmi-
ntai lėktuvai daro daug t r iukš
mo aerodromuose ir paleidžia 
daug nemalonių išmetamų dujų. 
Jie reikalauja daug specialaus 
kuro, j iems reikalinga specialių 
įrengimų aerodromuose. Nusi
leidimas su sprausminiais lėk
tuvais sunkesnis. Pavar to jus j JHL o f i 8 0 V i . 7-oeoo. re*, vi. 7-7sot 
stabdžius, lėktuvas dažnai apsi- QR( fcp^ GAIŽIŪNAS 
verčia, kai tuo ta rpu paprast i | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spec. moterų ligos ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer ir Oallfomla Ave. 
VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p. 

išskyrus sekmadienius. 

DR. T. D I O D U S 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: Nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 vai. ! 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 po piety 

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso Tel.: VIrginia 7-0036 
Rezidencijos: BEverly 8-8244 

Elektroninis riešutų 
spaustukas 

Portlande, Ore., j au pradėtas 
naudoti elektroninis riešutų 
„spaustukas", kurs per vieną va 
landą gali suskaldyti 1,200 sva
rų valakin ;ų riešutų. Var to jama 
tame procese elektra 65,000 vol
tų įtampos. 

Tel. ofiso GR. fi-&SS»9. PR. 6-4712 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS Bt CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampa* 68 tr Artesian) 

VAI* 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
jšeštad. nuo 2—4 vai. popiet. 
Trečiad. Ir sekmad uždaryta 

Oftao t e t H L 4-212S, rex. P R 6-84*4 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South We»tern Avenne 

VAL. kasdien 2—4 p. p. tr 6—8 va> 
Sefetad. 2—4 p. p. Trečiad Ir 

sekmadieniais uždaryta 

Tel oftso: DAnube 6-1126 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

S267 South H&isted Street 
Vai. 1 lkl 4 •. p. p. Ir 6—t v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. 9. 

lėktuvai pavartoja atbulą prope- * 
lerį stabdymui. Sprausminiu pa
kilus į augštumas darosi ne toks 
geras susižinojimas radijo sig-j 
nalais. Yra nemažai ir kitų sun 
k ū m ų , d ė l t o A m e r i k o s C i v i l i n ė ! Ofiso LAfayette 8-1707. Rezidencija* 

F l l lmore t-8614 (Maywood, UL) 

Telefonas P t l l m a n 5-8277 

DR. I. L MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 South ParueU Ave. 
Vai. kasdien 2—4 popiet Ir 6—8 v. • . 

iSskyi ud trečiadienius. 

Vandenynų gilumos 
DR. V. LITERSKIS, Vokietija 

gilumų ištyrimas. y ra milžiniški krabų spiečiai. 
„, Dabar prasidės planingas van J 0 S m e a i s " 

Gegužės 29 d. Hillary ir Ten- d e n y n ų g U u m ų t y r i m a g V a n . 
sing, pralindę pro debesis, uz- d e n y n ų d u g n a g y n ̂ ^ t u r _ 
kopė ant augščiausio kalno yir-, ^ ^ ^ T e n p a s l ė p t a m i l ž i n i š 

šūnės. Po vienuolikos savaičių,, w m a i g t o [r ž a U a v ų i š t e k l i a i 

rugpjūčio 14 d., du prancūzai, ž u v ų i š t e k l i a i ^ a nepaprasti . 
Houot ir Wilm, laivu F N R S 3 2 m o g u s t i k m a ž ą d a l e l ę t e s u . 
prieš Toulon uostą nusileido1 

gauna. 2100 m. j vandenynų gilumas,, 
kur yra amžina tamsuma. Ke-j Siaurės Pacifiko dugnas tur i 

• Henriko Sienkevičiaus isto
rinis veikalas ,,Quo Vadis" pir
miausia vert imu ėjo „Darbinin
kų Vilty", o 1904 m., taigi, prieš 
50 metų, išėjo a tskiromis kny
gomis. Spausdinta Shenandoah, 
Pa. Išvertė V. J. Šlekys - Staga
ras . 

aviacija nelabai tesiskubina ap
sirūpinti sprausminiais lėktu
vais ir juos tesirengia paleisti 
t ik apie 1960 metus. 

TELEVIZIJOS 
RADIJO APARATAI 

ELEKTROS REIKMENYS 
TV B E I RADIJO LEMPOS 

DALYS — BATERIJOS 

APARATŲ SUTAISYMAS 

iirbtuvėse ir namuose atliekamas 
patyrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

iLDPinfl. 

DR. S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Širdies, vidaus Ir Taikų ligoa 
4056 So. Arober Ave. 

(Kampas Archer Ir Califomia Ave.; 
Valandos nuo 2—4 Ir nuo 6—8 po 
pietų kasdien Išskyrus treč. ir sekm. 

Ofisas ir rezidencija—TArds 7-16J 
Ir TArd» 7-7410 

DR. JONAS VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Arober Ave. 
Kasdien nuo C:JO iki 8:10 

Šeštadieniais nuo 4 iki t . 

Tel. ofiso PROspect 8-0400; 
rez. HEmlock 4-186 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vaškevtfiūt*) 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6560 8o. VVesterm Ave. 

D ? . E d V V a r d B . M U R A S K A d jVal. kasd im l—3 p. p. ir nuo 8—h 
v. vak. Sešt. 1—4 p. p. Trečiad. ir 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | u t u l a l k u u k •usttarus. 
2750 West 71st Street 

Ligronius priima pagal susitarimą. TeL ofiso VI 2-1581, rez. VI 1-0743 
Susitarimui skambinti GKo. 6-1321, | r\ p y V I I F I Č I C 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart S-4611 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p .p . kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
^ — » ^ ^ > i ^ W M — E i — — — P — — — i ^ • IMI l M^II I I^ — M I 

Ofiso tel. GBovehil l 6-4020 
Rezidencijos Hl l top 5-1500 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

Jei neatsiliepia — VIncennes 6-3300 

Ofiso Ir buto tel. I l l .mlork 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 South \Vestern Avenne 
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt.. 
penktad 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. geštad 2—4 p. p 
Kitu laiku pagal susitarimą 

Tel. Ofiso LA 3-4949; B o t o CE S-77M 

DR. J. i . PAUKŠTYS 
DANTISTAS 

Priėmimo laika* nuo 10 IV. 12. nuc 
X \ki 6 vai. v a k Ir 7iki 9 vai va* 

4253 Archer Avenne 
Whipple St. iejiinaa 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
802 W. Slst Str. 

R a m p a s Ualstod Ir S l -o s gatvui 
Priėmimo valandos 2 — 4 p. p. Ir 
«—8 v. v. Seštad. t—4 po pietų 

ILIJ T C L C VI SI O f ! I GYE™?S m CHIRURGAS 

A. Ružancovas, Lietuvių liom dienom vėliau prof. Piccard d a u š g e l e ž i e s i r n a f t o s - A t e i s 

ir jo sūnus t am tikro aparato, l a i k a s « k a d a š i t i e ištekliai žmo- j Bibliografinės tarnybos direkto-
Bathyscaphe, pagalba netoli Ne ^ b u s prieinami. Tada susi- j r ius, mūsų dienraščio bendra-
apolio nusileido 1050 m. Pirmą k u r s f a b n k a i vandenynų dug- | darbis, i š r inktas Gudų Mokslo 
kartą žmogui judomais apara-; n e - ' «" Meno insti tuto New Yorke t ik 

tais pasisekė nusileisti į amžinos V i s i būsimieji amžiai pa tv i r r U ° J U n a r i U * 
tamsos gilumų pasaulį. Anks-

(sales - serviče) 
3130 S. Halsted, DAnube 6-6887 

Ofiso telefonas BlsbOD 7-2525 

tins, kad žmogaus sūnų tarpe 
čiau būdavo leidžiami tik neju- n e b u s n ė v i e n o u ž g i m u s i o d i d e s . 
domi plieno "rutuliai". 

Vandens spaudimo didėjimas 
yra beveik nenugalima kliūtis. 
Per kiekvieną gilumo kilometrą 
vandens spaudimas priauga 93 
kg. į kvadratinį cm. Medžio ga
balas didelio vandens spaudimo 
dėka praranda devynis dešim
tadalius tū^io. 

nio negu buvo Jėzus. 
—Ernest Renan 

^^^5sį>>. -s£5^^^5%>—s^SM^Sęss.. .*^3|̂ PP=5&v , s s3^^^?v .-^^^^^ 

WHY NOT B E A 

MISSIONARY? 
T H E 

W H I T E SISTKKS 
have hospitals, schools, orphan-
ages and do s o č i a i work 1934 metais prie Bermuda sa-

lų amerikietis VVilliam Beebe throughout North, West, E a s t 
plieniniu rutuliu, Bathysphere, ! 

pasiekė 923 m. gilumą. 1949 AFRICA 
metais amerikietis Otis Barton; Applicants accepted ages 17 to 35 
tam t ikru rutuliu Benthoscop 
nusileido į 1377 m. gilumas. Ši
t a s plieno rutulys, kuriuo žmo
gus pirmą kartą peržengė kilo
metro gilumą, buvo nejudomas. 
Ką žmogus matė pro to aparato 
"langą" buvo tik pripuolami 
dalykai. 

Prof. A. Piccard išvystė nau- b*G^Q=*<?̂ Q=*<cp«Q=*<cr̂ ^ 

f0 S S S f S S 3 Nelaukite Susigrūdimo 

THERE IS WORK FOR ALL 
For fascinating, detailed informa-
tion write 

MISSIONARY SISTERS 
OF.OUR LADY OF AFRICA 
Krankliu, Fenns\ lvania or 

Belleville, Illinois or 
Metuchen, New Jersey 

• Stasys Navickas, gyvenąs 
Clevelande, Ohio, parašė muziką 
„Drauge" a tsapusdintam sesers 
M. Just inos eilėraščiui apie šv. 
Kazimierą — „Kaip auštančio 
ry to žvaigždė sidabrinė". 

• 
• Dr. Milda Budrienė ir dr. D. 

Kesiūnaitė dalyvavo gydytojų 
konvencijoje Clevelande; iš viso 
ten buvo suvažiavę 4,000 JAV 
gydytojų. 

• Kompozitoriaus Vlado Ja-
kubėno simfonija bus išpildyta 
Chicagoje gegužės 2 d. Civic 
Opera rūmuose per Margučio 
koncertą. 

• Albinas Valentinas įėjo į 
Lietuvių Rašytojų draugijos vai 
dybą, vieton pasi traukusio Sta
sio Tamubaičio. 

TeL ofiso HE. 4-6099. rez. PR. 8-73S3 

M . ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 
lšakyrus ketvirtad. ir aekmad. 

2 4 2 3 W e * t M a r ų u e t t e K d . 
Vai. 2 — 4 p.p. ir nuo 7— i v. vak. 

Trečiad. ir Seėtad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. R E . 7-918» 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIP GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kaadien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. ir Sešt. uždaryta 

pe, pasiekęs tam tikrą gilumą, 
įjungia motorą ir gali plaukti 
horizontaliai. Pagal šitą princi
pą yra sukoncentruotas gilumi
nis laivas, kuris nuo plieno ru
tulio skiriasi tuo, kuo oro ba
lionas skiriasi nuo lėktuvo. Pir
masis nėrimo bandymas prie 
Cap-Verde salų su Bathyscaphe 
1948 m. Piccardui nepasisekė. 

Pašaukite šiandien - N t atidėliokite! 

ELECTRIC & APPUANCE 
C0MPANY 
BLACK OAK 

Komerciniai ir Industriniai 
Eužinierijos Specialistai 

Intercoin ir Signul Systems 
Nemokami Apskaičiavimai 

šaukite: 

Tllden 4 0669 

JUNE BHIDES 
BRIDAL 
M0DES 

Bet kitas bandymas tų metų ^ p g g ^ g ^ q g p ^ ] g sg - r ags 
rugpjūčio mėnesį Viduržemio n T T F N T I O N 
jūroje puikiai pavyko. Dabar ty
r imams kelias atviras. Išma
tuotas didžiausias vandenynų 
gilumas sudaro 10,800 m. Van
duo apima 7 0 % žemės pavir
šiaus. Milžiniška tyrimų erdvė! 
Dabar daug padary ta : sur inkta 
milžiniška tyrimų medžiaga. 
Yra nusta tyta , kad 600 m. gilu
moje laikosi dideli žuvų būriai. 
Amerika išvystė fotokamerą, ku 
ri daro nuotraukas 5,000 m. gi
lume. Fotografavimo objektas, 
žinoma, y ra tik pripuolamas. 

Taip pa t ir žuvų gaudymas 
y ra £ik pripuolamas. Danų "Ga-
la thea" ekspedicija sužvejojo 

• Ui idaI G O W B S 
• Attriuluuln OOHIIS 
• Foritoals 
• Velte 
• F k m e r GUI 

Drėskė* 
"FOR TUK BR1DE BEAUT1FUL" 

Vv'here the Customer's Desire 
is Chearfully FuUilled at 

JOSEPHINE'S Bridal Shops 
3838 W. ROOSEVEL1 ROAD 

AUstin 7-6138 
5448 VVEST BELMOiNT AVENUE 

SPring 7-7287 
j o p e n daily till 5:30 P. M-
Monday and Thursday till 9:30 P. M 

Dr. Vytautas Avižonis, M.D. 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR G E R K L E 8 

LIGOS 
$0 E. 60th S t Ne\v York City 

Telef. » l u r a j H1U 8-8677 
VALANDOS: Susitarus — ketv. Ir 

6ešt. nuo 6 iki 8 v. v. 
12 Shore Lane, Bay Shore, L. L 

Telef. liay Shore 7-3710 
Susitarus — pirm., autr., tred. ir 

penki, visą dienų, 6eSt. tik is ryto. 

OR. JOTOKA PETRAS 
T E L E V I Z I J O S i r K A D I O 

A p a r a t u T a i s \ n i a s i r 
P a r d a v i m a s 

( I n ž i n i e r i a u s s e k a m a s 
t a i s y m a s ) 

š a u k t i 

«LAfayetie 3^8617 

V O L E HEARING 1^ 
LMPOKTANT 

HFAKING AID CONSL'I/TANT" 
We fit liearing aids by appointment 

LOIS TULLIS 
G N. Michigan Ave. 

STate 2-6854 » 

DR. KIS. AGLINSKAS 
GYDYTOJA ER. CHIRURGtt 

Vaikų ir Moterų Lisos 
5 1 5 9 S o u t h D a m e n A v e n n e 

Pirmad., trečiad. 10—4; ketvirtad. Ir 
p«nktad. 10—1 p.p. ir nuo 6—9 v.v. 

šeštadieniais 10—12 vai. pietų 
Ofiso tel. — PR 6-7800 
Namu tel. — TR 4-1765 

TeL Buto GRaceland 2-9203 
23S6 West Chicago Avenne 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWEST MEDICAL C E N T B R 

TeL ARmttsge 6-0161 
VMX. l-~%, 7—9 p.p. pirmad.. 

antrad., ketvirtad., penktad. 
10 v. ryto — I v . p.p. trečiad. 

12 — 4 v. p.p. seštad. 

TCI .OHHO f»R, 8-1717, re*. H E . 5-7*08 

DR. S. BIEilS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 We*t 63 Street 
Po pietų 1—3, Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tro-
eiadien. ir sekmad. ofisas uždarytas 

IU/.in«l. S24J \V. Otttli P l iACE 

••> mv w » ^ ^ ^ w n w w i 

^ ^ ^ I R e m k i t e dien. Draugą! 

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos ir Damen Ave.) 
Vai. Kasdjen nuo 6-9 vai. vak. 

Šeštadieniais 2-4 vai. vak. 
Kitu laiku pagal susitarimą 

r«lel. ofiso LAfayette 3-6048 
Re*. FRontier 6-0814 

Tel ofiso HE. 4-M49, res H E 4-2824 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71»t Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
A.ntr. 1-6, treč, ir iešt . pagal sutartlea 
Tei, oftoo WA8-SWJ0.rea.OO 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1V74S So . Mich igan A v e . 
Vai. ClSakyrua leetad ir a e k m a d ) 
nuo J Iki 4 v. p.p.; T—9 v. vak 
Ligoniu* priima tik pagal susitarimą 

Re*.: 10838 8o. VVabaata Avenue 
i • • ' i 

Ofiso valandoms akmnib. YA. 7-3530 
DR. AUNA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

SPEC. REUMATINES I R 
SĄNARIŲ LIOOS 

Ligonius priima antrad. 6:30—8:30 ir 
šeštadien. nuo 4—6. Kitu laiku pa
gal susitarimą. Tel. CUffs lde 4-5654. 

4088 Archer Ave. 

GRovehil l 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marųuette Rd. 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 48th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. r. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 4»th Ct. 

Telefonas REliance 5-1811 

DR. WALTER i. KIRSTUK 
PHYSK1AN and SURGEON 

( U B T U V I S GYDYTOJAS) 
3925 West 69th Street 

DR. AL RA&KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kt-dzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 vai. 
Trečiad. ir sekmad tik susitarus 

TeL Ofiso CL 4-0253, res. Y A 7-«38> 

DR. A. Z. ŠAULYS I 
GYDYTOJA IR CHIHl lUiC 

' 4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Pirmad., antr., ketv. Ir p e n k t 

6:30—8:30 vai. vakare. 
Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

Rez. 4420 So. Talman Avenue 

Tel. ofiso YA. 7-0554. rez. MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 Iki 4 v. p.p.; nuo 7 lkl 8:30 v. v. 

Tel. ofiso P R A-844«, res. HE. 4-S1&* 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 vVest Marouette Rd. 
V A U nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir ftefttad. pasai sutarti 

Te». ofiso CA. «-0257, rez. P R O-ftft&f 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezldu 6O00 S. Artesian Ave 

V A U 11 v. r. iki S p. p.: « — t v. * 

V A U 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Uždaryta trečiad. ir šeštad. vakarais 

1 B 
TeL ofiso ir buto: OLynipio 8-4168 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 South 49th Ct* Cicero 
Kasdien 1—1 v. ir 6—8 v. vakare. 
fieatadienais 12—2 v. Ir t—6 v. vak. 

Butas 1804 So. 48th Avenue 

Ofiso telef. UAfayette 3-3210. Jei 
neatsiliepia, saukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Ave. 
V A U Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
SPEC. KŪDIKIU TR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. Wet*tern Ave. 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 3—6 p. p. ir 6—8 v. v.; trečiad. 
nuo 6—8 v. v.; šeštad. 10—12 v. p. 
ir nuo 1—8 v. p. p. 

Ofioe telef. RKpubllc 7-11«8 
h amų telef. WAlbrook 6-3765 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tol. 1U lianoe 5-4410 

Rezld. telef. GRoveliill 6-0617 
Vaandos: 1—1 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. Ir šeštad. na ta i sutarty 

Ofiso tel. TR 4-6000. Res . R E 7-2780 
DR. J. STARKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
653 VVest 79th Street 

Vai. pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1—4 ir 7—8:80 vai. vak. 
Trečiad. ir šeštad. 9—12. 

DR. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

V A U nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso Y A. 7-4787, res. PR. 6-1930 
Jei neatsilieps vlršminetl telefonai, 

šaukite BHdwav 3-OOOl 

DR. FL TALLAT-KELPSA 
DR. E. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marąuette Parko ofisas: Fordo t 

Medlcal Arta Bldg. 2656 W. 6Srd S t 
!(kampas Washtenaw tr 63rd). Vai. 
kasdien 3—6 išakyrus antrad. tr K^tv. 
Ir kasdien nuo 6—8:30 išskyrus treč. 
ir šeštad. 
Telefonas — PRospeot 6 - 8548. 

Cicero ofisas: 3002 \Vest 16th St 
Vai.: kasdien 6—8:30 antrad. ir ketv. 
1—3 ir štštad. U — 1 vai. p. p. 

Telef. TOwnhall 3-0859; namų telef 
HKinloek 4-7080. 

Kitu laiku susitarus. 

Orthopedas- Pro tczLstas 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų frakturom įtvarai. 
P o l i o-Cerebral Palšy ir 
Jva»rioms vaikų bei suau
gusiųjų deformacijoms pa
šalinti spec. aparatai. Am-

put. kojoms ir rankoms visų sistemų 
P r o t e T t i j u O d h ^ p ė d o s Plokšte les 
(Areli KmnĮOHS)- Moterims, .yrama 
ir vaikams įvairių t ipų med. Banda
žai ir t. t. 

V A U : 9—4 ir 6—8. geštad. 8—1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS 

LABORATORIJA 
1011 W. 59th St.. r h i o a g o 36, Illinois 

TeL PRospeet 6-5084 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL. a n t r , ketv. 10 12. 2-6.7-P 9 P 

penkt. 3—6. 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted S t , Chicago 

V A U : pirm., treč.. sešt. »—R P P 
penkt. 10—12 ryts 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st St. 
Telefonas GRovenlU 6-67S6 

P r i i m l m o laikas pata i susitarimą 

DR. 6. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

2d metų patyrimas 
TeL YAros 7-1821 

Pritaiko akinius 
Kreivas akla 

ištaiso 
Ofisas Ir akinių dirbtu v? 
756 VVest 35th Street 

VAU nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre 
ciad. nuo 10—12: seštad 10—1 p p 

Tel. ofiso YA. 7-6667, res. R E . 7-4»6« 

DR. FRANK C. KWINN 
(KV1EČINSKAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
1 6 5 1 VVest 4 7 t h S t r e e t 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak 

DR. R. P. LUTKUS 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
7013 SO. VVESTERN AVENUE 

VVAlbrook 5-4353 
Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius. Pa
keičia stiklus ir rėmus. Valandos kasdien 
iuo 6:30 vak. iki 9:00 v. v.; Šeštad. nuo 
10:00 v. ryto iki 4:00 v. po pietų. Tre
čiad. uždaryta, 

OR. W M . M. TULLY 
DENTIST 

1800 S. ASHLAND aW.-' 
YArds 7-2148 

DR. J. J. SMETANA, HL 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad.. antrad., ketvirtad. 
penktad. 8:30—12: 1:30—8 v. • . 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:10 lkl 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
t Anai 4I-0&2S Plau Bld» 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems. 
•Illllllllllltllllllllllltlllllllllliuillllllllllll 

DR. S. VAITUSH 0PT. 
Palengvinu akių (tempimą kuru y n 

priežastimi galvoi skaudėjimo, avaigiroo 
ir skaudančių aki v karščio. Atitaisą* 
trumparegyste ir toiiregystę. 

Prirenku teisiklingai akinius Visi eg 
—minavimai daromi su elektriniais instru
mentais rodančiais mažiausiai trukumas 
Speciali atyda kreipiama i mok. vaikui 

4712 S o . A s h l a n d A v e n n e 
Y A r d s 7-1373 

VaL: 10:30 . 7 v.v.. M u d . 10:30 • 6 v • 
•akm, tr tre£. vldars 

Skelbkites "Drauge"! 
Remkite dien. Drauįįą! \ 
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Šeštadienis, bal. 3 d., 1954 bt f iNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Vilniaus katedros likimas 
J. CICĖNAS, Omaha, Nebr. • 

Neramios žinios ėjo iš seno. 
Dabar iš 2 skirtingų šaltinių 
vienas faktas : 

— Katedra uždaryta ir šv. 
Kazimiero kūnas perkeltas j 
šventųjų Petro ir Povilo bažny
čią. 

Antakalnio bažnyčios pasirin
kimas visai suprantamas : 1. baž 
nyčia parapinė, 2. priemiestis 
darbininkų gyvenamas ir 3. kai
mo užnugaris (Riešės, Nemen
činės ir N. Vilnios bažnyčios se
niai uždarytos) . 

Ką pradėjo artilerijos sviedi
nys, užgavęs Katedros kairinį 

apliejant jį derva, bet kažkokia 
statybininkų artelė užprotesta
vo ir darbas nutrauktas . 

Aš bijau laiko. . . — 1944 m. 
pavasarį kalbėjo lenkas archi
tektas, dalyvavęs Katedros re
monte 1931 m. Tada ištvinusi 
Neris siekė katedros prieangį, 
veržėsi ir iš apačios. Kai glo
bos ir šalpos iš Varšuvos negau
ta, pats Vilnius šokosi gelbėti. 
Buvo sienose skilimų net 56, vie
nas su 75 cm tarpu. Vilniaus ar
chitektai laimėjo, Katedra atro
dė lyg nauja. „Kas 10 metų būti
na pat ikr int i" — kalbėjo susi-

bokštą, drėgmė (pramuštas sto-j rūpinęs archi tektas. 
gas ir išbyrėję langai) , baigia Remonto ir tyrinėjimų metu 
kompartijos naujasis į sakymas: užtikta kai kurie kadais dingę 
— Netvirti mūrai gresia praei
vių saugumui (kasmet reikalau
ta 120.000 Rb. mokesčių jau nuo 
1947 m.) ir t.t. 

Katedrą palikome penktąją. 
Kiekviena nelemtis (gaisrai, pot 
vyniai, audros ir svetimųjų už
plūdimai), nusiaubdama sostinę, 
aišku, neapeidavo ir Katedros. 
Bet kildavo ji iš degėsių ir griu
vėsių kar tu su miestu. Pirmoji 
buvo pas ta ty ta 1387. 3. 10. Sta
ty ta Jogailos įsakymu iš Kroku
vos, iš Lenkijos, todėl ir kanki
nio šv. Stanislovo vardo. Bet lie
tuviai, a r protestuodami, a r t ik 
savo skirtingą nuomonę išreikš
dami, ilgai ją vadino antruoju 
lygiagrečiu Dievo Motinos var
du. Katedra buvo medinė ir ji 
1399 m. sudegė. Naują, jau mū
rinę, pastatė Vytautas Didysis. 
Ši sudegė 1530 m. (nuo 1522 m. 

karališkieji palaikai. Po presbi
terija ras ta kripta su kapitulos 
narių likučiais. 1931. 9. 21. ras
ta kripta su Aleksandro Jogai-
laičio, Elžbietos ir Barboros Ra
dvilaitės palaikais. O Vytauto 
Didžiojo? Nerasta, nes ir nejieš-
kota. Težinoma kiek ir seniau 
žinota: Vytautas buvo palaido
tas po šv. Mykolo Archangelo 
altoriumi rūsyje. Kai altorius 
sudegė, kar. Bona pasta tė mar-
morinį paminklą, kurs per kitą 
gaisrą žuvo. Ar Vytauto kaulus 
išspardė rusai kareiviai Kated
rą beplėšdami, ar jie, palaikai, iš 
anksto buvo paslėpti (pvz., šv. 
Kazimiero kūnas saugumo su
metimais buvo išvežtas), kasgi 
šią paslaptį a tspės! 1853 m. gra
fas E. Tiškevičius spėliojamoje 
šv. Mykolo altoriaus vietoje pa
statė naują Vytautui paminklą 

Filippo Lippi Svč. Morgai? 

ji buvo pagrindinai perstatoma — marmorinę lentą su ati t inka-
žinomo architekto Annuso). Tre-1 mu įrašu. 
čioji buvo baigta s tatyt i 1557 m. Aiman, laikas dirba mūsų me-
Šventaragio slėnis visad klas- \ no paminklų nenaudai. Katedra 

VILNIAUS KATEDRA 

j ro koplyčia — puošniausia Lie-
I tuvoje koplyčia. J i pas ta ty ta po 
'1610 m. gaisro. Šventojo kūnas 
; su iškilmėmis įnešta 1630 m. 
j Koplyčią praplėtė ir išpuošė ita-
I las arch. Tencalli. . 

Va, šv. Vladislovo arba Vai-
I nos koplyčia, arch. L. Stuokos 
| pers tatyta . Ana, Marijos Apreiš 
| kimo arba Kęsgailų koplyčia: 
i 1769. 12. 2. audra nuvertė bokš-
į tą, įlaužė lubas ir užmušė ten 
buvusius kunigą ir 6 klierikus. 
Katedra buvo uždaryta ir pa
maldos perkeltos į šv. Jono baž
nyčią. 

Kas daiktas — istorija. Za
kristijoje rokoko stiliaus spinto
je (ji pernešta iš šv. Kazimiero 
bažnyčios, kai ten rusai įrengė 
cerkvę) matydavom kadaise, be 
kitų gėrybių, seną medinį kryžių 
su Nukryžiuotojo Kris taus sto-
vylėle, padary ta iš dramblio kau 
lo. Ak, buvo kadaise 10 gobele
nų (viename iš jų Jogaila su kri 
vių krivaičiu) iš 17 ir 18 amž. 
Rūpestingesnieji lankytojai dar 
atsimena matę sidabrinį relikvi-
jorių su šv. Stanislovo peties 
kaulo dalelyte; 15 amž. pabaigo
je dideliais rubinais papuoštą 
gotų stil iaus t au rę ; Goštautų 
dovanas, k. a. brangių akmenų 
puošiamą kristalinį kryžių ir 
labai vertingą monstranciją: 16 

Į amž. chorvedžio lazdelę: rubi-
| nais ir ametistais papuoštą re-

likvijorių su Kris taus vainiko 
erškėčiu ir šv. Kryžiaus medžio 

drožlele; relikvijoiių su Šv. Ma
rijos Magdelenos relikvijomis ir 
t.t. ir t.t. 

Ak, kada — kada vėl prabils 
okupanto nutildyti ir, kaip spė
jama, nukelti katedros varpai, 
kada išsipildys žodžiai, kuriuos 
įrašė vienos koplyčios (Karališ
kosios arba Nekalto Prasidėji
mo) atbrailoj a rchi tek tas : 

„Violator huius Operis infe-
lex esto" (Šio kūrinio naikinto
jau, būki prakeik tas) . 

P. S. Iš „Vilnius t a rp audrų" 
II d. užrašų. 

t ingas, juoba senoji, nuo šv. 
Onos bažnyčios čiurlenusi, Vil
nelės vaga, taipgi Vingros šalti
niai, atplaukia nuo šv. Kryžiaus 
arba Bonifratrų bažnyčios, kas
met graužė žemę. Jau 1596 m. 
f rontinė Katedros siena teko per 
statyt i , nes buvo visai sudubusi. 
1610 m. g a i s r a s užba igė ta i , ko 
per ilgus metus negebėjo van
duo. Pers ta tymas, tiksliau — 
lyg ir naujos pastatymas, užtru
ko iki 1632 m. Po rusų įsiver
žimo į Vilnių ir jų 5 metų siau
tėjimo Katedra teko iš naujo at
s ta tyt i . Kas statyba, ta i ir sti
lius. Vytautinė buvo gotų sti
liaus (1931 m. betyrinėjant Ka
tedros pamatus palei chorą už
t ik ta 1,5 m. gilumoj frontinės 
sienos ir kolonos f ragmentas) . 
Ketvirtoji buvo barokinio sti
liaus (statė ją archi tektas J. 
Salvator i) . Penktąją, konkursą 
laimėjęs, s ta tė lietuvis Lauras 
Stuoka - Gucevičiui, baudžiau
ninko nuo Kupiškio sūnus, vysk. 
Masalskio globojamas mokslus 
baigęs užsieniuose. J is mirė dar
bo nebaigęs, ir arch. Schulz be
baigdamas gerokai pakeitė L. 
Stuokos pirminį planą. Tai jau 
klasikinio stiliaus bažnyčia. Sta
tyba užtruko 24 metus. 1921 m. 
Popiežius Benediktas XV Vil
niaus katedrai suteikė bazilikos 
teises ir privilegijas. 

# 1917 m. vokiečiai nulupo va
rinį Katedros stogą. Celbėtasi 
apdengiant toliumi. Po I Pasau
linio karo apdengta cinko skar
da. Žiniomis iš anapus, 1947 m. 
bandyta skyles lopyti brezentu, 

griūna. Iš lėto, bet nesulaiko
mai. Grįžę a ts ta tys im — gal kas 
pasiguos. Taip, bet jau nebe pil
no senove dvelkiančio ir paslap
tinga rimtimi persisunkusio vei
do. Kur neatrasime visas tas 
vertybes, kurios susikaupė am
žių būvyje? 

Katedra — muzėjus, kurį kar
tų kar tos kūrė ir nešė lyg bite
lės nebeatkursimas vertybes. 
Grįžkime atmintimi prie kated
ros. Kairėj ir dešinėj galerijos 
su 6 dorėnų stiliaus kolonomis. 
Nišose gipso figūros: vienapus 
didžiųjų Lietuvos kunigaikščių, 
ki tapus — Jėzuitų ordino šven
tųjų. Frontone skulpt. Righio 
kompozicija „Nojaus aukojimas 
išlipus iš laivo". Abipus portiko 

1 milžiniškos Mozės ir Abraomo, 
j taipgi 4 evangelistų skulptūros, 
i dar virsi au 5 bareljefai iš apaš
talų gyvenimo: Šv. Dvasios at
siuntimas, 2. Luošojo išgydy
mas, 3. šv. Pet ro pamokslas, 4. 

- šv. Povilas ligonį begydantis, 5. 
' Anono ir Saf iros mirtis. Ant pat 
! stogo šv. Elena su kryžiumi, iš 
jos kairės šv. Stanislovas, o iš 
deši.iės šv. Kazimieras. 

Tarkim, esam Katedros vidu-
| je. Štai Dievo Motinos su Kūdi-
1 kėliu paveikslas, kurį Vytau tas 
1 Didysis krikšto proga gavo iš 
Rzan t i jos imperatoriaus. Čia 

, Krislus su mokytiniais Emmau-
1 se (kaip spėjama, Tiziano pa-
' veiksle kopija), Ten Murrillio 
j šv. Mergelės Nekalto Prasidėji

mo paveikslo kopija. 
Greitomis ir prabėgomis žvilg 

terkim į koplyčias. Šv. Kazimie-

Rūkfmas ir vėžys 
Ar rūkymas būna vėžio prie

žast imi? Šis klausimas dar pa
silieka galutinai neišspręstas. 
Vyksta rūpestingi tyr imai ir gal 
dar praeis pora metų, kol bus 
ras tas tikslus a tsakymas. Vis-
dėlto kaikurie tyrinėtojai jau 
pasidarė savo išvadas. Pvz. dr. 
Eva r t s Graham, dirbąs VVashing 
tono universiteto laboratorijose, 
stebėjęs, kaip tabako dūmai vei
kia į peles, įsitikino, kad rūky
mas yra kenksmingas ir pa ts 
griežtai metė tą įprotį, su ku
riuo buvo susirišęs per 50 metų. 

Tiksliausi laikrodžiai 
Laivyno observatorija tur i su 

konstruavusi tokius laikrodžius, 
kurių nukrypimai nebūna dides
ni kaip 1/1,000 sekundės dalis 
per parą. 

Transatlantinis kabelis 
Jau 1056 metais numatoma 

užbaigti tiesimą transat lant inio 
kabelio, kurs sujungs Nova Sco-
tia pakrantes su Škotija, D. Bri
tanijoje. Iš Nova Scotia infor
macijos į Now Yorką bus per
duodamos trumpi) bangų radijo 
aparatais , kurių nekliudo at
mosferiniai pasikeitimai. Povan
deninis kabelis bus nutiestas per 
2,300 mylių ir tada iš New Yor-
ko bus galima pasiekti Londoną 
per 4/100 dalis sekundės. Tuo 
kabeliu bus vienu metu galima 
turėti 36 atskiri pasikalbėjimai. 
Jie vyks vario vielomis, nesto-
resnėmis, kaip pieštuko grafi
tas. Kabelio pratęsimas kainuos 
$35 milionus. Tą darbą vykdo 
susidėjusios 3 bendrovės: ame
rikiečių, kanadiečių ir britų. 

Dabar galima susisiekti su 
Europa radijo pagalba, tačiau 
radijas daug priklauso nuo at
mosferos, j is gali -būti priešo 
t rukdomas karo atvejuje. I r ka
belį gali priešas nukirst i , bet jo 
vieta okeane bus griežtai slepia
ma. Balso sustiprinimui kabely
je bus įrengta 50 lempų stočių. 
Lempoms padaryt i s ta tomas spe 
cialus fabrikas. 

Raketos transokeaniniam 
transportui 

Jau svajojama iš tolo kontro
liuojamas, bepilotines rake tas 
panaudoti t ransokeaniniam t r an 
sportui. Aviacijos tyrimuose pa
sižymėjęs gen. D. L. Pu t t skel
bia, kad bepilotinių raketų pa
naudojimas t ranspor tui duoda 
gerų vilčių. Austrų inžinieriai 
j au 1931 m. panaudojo rake tas 
pašto siuntimui į tol imas vieto
ves. Gen. P u t t sako, kad toksai 
būdas pašto s iuntas gabenti ra
ketomis būsiąs pigus ir grei tas . 

Medžiaga drabužiams 
valyti 

Naujai išrastas skyst is P ro -
Fesh, kurs neturi nemalonaus 
kvapo, nepavojingas užsidegti ir 

I kuriuo valomos dėmės grei t išsi-
1 ima/ 

Kova del nemoralinių filmų 
Prancūzijoje eina kova t a rp 

katalikų ir socialistų dėl to, a r 
filmų cenzoriai turėjo teisę pra
leisti t r i s filmus, kurie, katalikų 
manymu, y ra nemoralūs ir tvir
kiną jaunimą. Filmas „Žalieji 
kviečiai" vaizduoja jauno ber
niuko meilę senyvai moteriai ; 
ki tas filmas „Pašėlusi kūno ais
t r a " vaizduoja gašlią moterį, ku
ri tiesiog lipte limpa prie vyrų, 
trečias — „Prieš tvaną" vaiz
duoja seksualinius jaunimo iš-

( krypimus. Socialistų spauda tei
gia, kad menišku atžvilgiu t ie 

: filmai esą vertingi. Katalikai sa
ko, kad nemoralybė, pridengta 
grožiu, jaunimą dar labiau vi
lioja ir tvirkina, ir kad vaizduo
jamas gyvenimo realumas nėra 
vertingas, nes svarbiau ne tai , 
kas dažnai atsi t inka, o tai , kas 
turi ir ko neturi būti dorame gy
venime. 

Amerikos darbininkai 
Palo Alto, Calif., Tyrimų Ins

t i tu tas nusta tė , kad 1950 metais 
JAV darbininkai buvo t r i s kar-
tus produktyvingesni, negu Va
karų Europos. Už savo atlygi
nimą JAV darbininkas gali t r is 
kar tus tiek nusipirkti vertybių, 
kiek Europos darbininkas. Dar--
bo našumas Švedijoje ir D. Bri
tanijoje y ra t ik perpus mažes
nis, o pa ts žemiausias — Ispa
nijoje ir Italijoje. Jie tepagami-
na penktadalį a r septintadalį to, 
ką amerikiečiai. 

Matracas vasarotojams 
B. F . Goodrich Co. Akron, 

Ohio, išrado naują oro pripučia
mą matracą, kurs vasarotoją iš
laiko an t vandens ir kurs paties
t a s ant žemės apsaugo nuo drėg
mės, daug patogesnis už anks
čiau buvusius. 

Gazoturbninis automobilis 
General Motors bendrovė iš

rado gazo turbiną automobiliui 
ir jau pagaminta pirmoji tokia 
bandomoji mašina, pavadinta 
XP-21 Firebird. Automobilio 
forma pri taikyta greitam važia
vimui: smailutė nosis, korpusas 
— į užpakalį nukreiptų deltos 
pavidalo sparnų formos, s tatme
na uodega. Žibalo tankas prie
šakyje, jame telpa 35 galionai. 
Motorai, varomi žibalu, išvysto 
370 arklio jėgų. 
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"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 

i — ATVAŽIUOSIM POPIET- . 
rf .LKVIŽUOS, RADIO. PATFFONC 

TAISYMAS 
JONAS GRADINSKAS 

J . O. Televteion, 944 W. 35th PL 
Telefoną* Fllootter • - 1*96 

Pa* lietuvi — t*- cerluit Ir pigiau! 
•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIItlflI 
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TELEVIZIJOS 
| I B R A D I J O 
| APARATV TAISYMAS 

Sažiningma ir Garantuotas Darba* 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.». 
Šeštadieniais: 8 v. ryto — 10 v. vak 

M. RIMKUS, 4119 So. Franckco 
Tekt YAnk 7-1099 

MHiiMiiiiiimnimimumnuuiuiiiiiimii 

The Resurrectionist Fathers 
• Invite boys and young mon to join 

the Congregation to serve God as 
priests and brothem. 

• \Vide range of apostolic work. 
• I-aok of funds no obstacle. 
• Elctneatary ndiool graduates ac-

oeptcd for niinor neminary. 
• High achool graduates and colloce 

students accepted for clerical 
novitiat**. 
Wr i t c wire or oall now to: 

Dept. 1 

Very Rev. Father Provincial, C. R. 
2249 N. LOCKVUOOD AVENUE 

Berkshire 7-1309 
CHICAGO 39, ILLINOIS 

<f 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. — Tel. YArds 7-3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvais — 
Geležinkeliais — Autobusais — Laivais. 

; i 

Taipgi parūpiname bilietus, viešbučius Ir su«r»wkome visus su ke
lione surištus dalyku*. T l RIME LIETUVIU SKYRIV Pildome 
aflrievltus. Keliones planuokite iš anksto kitiems metams. Anks
čiau užsisakykite biletus kaip lėktuvais taip Ir laivais, tai būsite 
tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirkdami bilctus pas mus nemo
kėsite brangiau ir išvengsite laiko sutrukdymo, nes nereikSs lan
kytis nei i gelikelio stoti ar aerodromą, nes visa tai atliksite 
vienoje vietoje — PAS MUS. 

HUOSON DEALER 
. V V ' 

>v* 
^ 

Nauji ir vartoti automobiliai. Pa
matykite mūsų didžiausią pasirinki
mą puikiu vartotą automobiliu. Ge
riausias Hudson pirkimas visam mies
te. Atvykite dabar! 

Kasdien nuo 7:30 iki 9; 
sekmadieniais nuo 10 iki 6. 

CICERO 
HUDSON DEALER 
SALES & SERVICE 

(Pirmiau buvo žinoma kaip 
Suburban Hudson) 

5440 CERMAK RD. 
OLympic 2-0054 

Theodors Kringelis, sav. 

B O Y S - Y O U N G M E N 
A g e 12 y e a r s t o 40 y e a r s 

Also bclated vocations, GI's included. 
The Oblates have just what you want 
for a religious in the Priesthood or Lay-
Brotherhood, either as a home or Foreign 
Mi&sionrr. Lack of funds vvill not stop 
you. Ako Latin courses by mail. VVrite 
about your desires, and receive free H-
terature. 

V O C A T I O N D I V . 
Rev. O. Munie, O. M. I. 

Oblate Fathers — Belleville, I1L 
Phone 2991 

SACRED HEART MISSIONARIES 
(1854 M. S. C. 1S54) 

J stokite J "Mission of the Sacred H e a r f per jų 100 metą sukaktu
ves dirbti namie arba kituose kraštuose. Pinigų trūkumas nesudaro 
jokiu sunkumą. S-to skyriaus mokiniai ir gimnazistai gali įsirašyti 
j "minor" seminariją. Kolegijos ir universiteto studentai gali įsira
šyti j "elerieal novitiate". Jauni vyrai 18 iki 35 m., kurie neturi 
pašaukimo būti kunigais, esate kviečiami įstoti kaip broliukai. J ą 
yra puikus gyvenimas susidedantis iš maldos ir darbo raštinėse, 
dirbtuvėse, virtuvėse ir ūkiuose. Rašvkite arba šaukite dabar! 

Geneva 1170. DIRECTOR OF VOCATIONS, DKPT W 
SACRED H E A R T MISSION SEMINARY 

G E N E V A 2. ILLINOIS 

i 

^ 

A L R A N D O RAND AND 
A L M H I R S T ROADS 

^ 1 

JACK OFNNELL, Prop. 
• Chieken in the Basket a la earte SI .35 
• Southern Fried Chieken a la earte' S1.50 
• RAR-B-Q Ribs a la earte S l .«5 
• Rar-B-Q Dlnner SI .»5 

SKRVINC; FROM 11 A. M. TO 2:SO A. M. 
Mondays kitehen open from 11 a. m. to 1:30 p. m. 

Steaks —J?hieken« — Freneh Fried Shrimp 
Lobster Talis — Sandwiches of Ali K iru N 

PLATK Ll NCHKS 65c 
We no\v have a Private lHniiig Koom. liottled goods to take out 

• * • > ^ 

LIETUVIŠKĄ DUONA. TORTUS, PYRAGAIČIUS 
ir įvairius kepsnius kepa iš tremties atvykęs patyręs Lietuvoje 

kepėja»—specialistas ALEKSAS GALT)JURGIS 

S T A R B A K E R Y 
738 West 31st S t ree t Telef.: CAlumet 5-2173 

(Tik puse bloko į rytus nuo Halsted Street) 
PRIIMAMI {VAIRŪS SPECIALŪS UŽSAKYMAI 

Jr 

\V 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bendrovės laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000. 

Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame austus dividendus. 

MIDLAND SAV1NGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-6119 

Sekretorių* AUGUST SALDUKAS 

Ui Taupomus Pinigus Mokame V/t Nuošimčio 
^ 

ir : ^ t 

i 

BOYS VVANTED 
(Grammar ScJiool, High Sohool, College) 

To follow C hrist — To save souls 
To sanetify themselves 

By becoming Prteata in the Capuchin-Franciscan Order 
founded by St. Francis, Apostle of Peace and L.ove 

over 7 centu ries ago. 
If you wish to dedieate your lives to preaching, teaching, parishes, 
sočiai work, home or, foreign mission, then aecept the opportunity 
vve offer you. Young men who wish to become brothers and servo 
God in the manual trades or various occupatiOns of the Monastery 
are eųualy \velcome. No special studies are reąuired. VVrite im-
mediately to: 

Very Rev. Fr. Andrew, O., F. M. Cap.t Director of Vacations 
MOUNT CARMEL CHURCH, ORANGE, N. J. . 1 

COMBINfD R1S0URCIS 0V1R 

ONf HUNDREO MIUI0N D0UARS 

47th Str—t & Ashland Avnv YArds 7-7000 

"7/ 

i 
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file:///velcome


DTFNRASTTS DRAUGAS, CHICAGO. ILLTNOTS Šeštadienis, bal. 3 d., 1954 

Nauja knyga - "Kad kūrentųsi" . 
DR. J. BIČIŪNAS, Itali ja 

Romoje, Fauso Failli spaustu
vėje, tik ką baigta spausdinti 
šv. Kazimiero kolegijos rekto
riaus, Šv. Rašto daktaro prel. 
L. Tulabos XVIII + 242 p. kny
ga „Kad kūrentųsi", išleista 
Lawrence, Mass., klebono prel. 
Pr . Juro lėšomis, reikia manyti , 
netrukus pasieks ne tik knygy
nus, bet ir lietuviškąją visuome
nę. 

Mažai tautai visada buvo ir 
bus sunkumų su religine litera
tūra , kai palygini kad ir su italų, 
kur katalikų yra apie 50 m i l i o 
nų, o čia ir rašytojų ir leidėjų 
gausu, nes geros knygos visada 
didelis t iražas, todėl ypač tenka 
labai džiaugtis paėmus j rankas 
naują originalų leidinį. 

Kaip autorius p ra ta r ty pažy
mi, tai yra rinkinys pamokslų ir 
per Vatikano radiją sekmadie
ninių transliacijų, skir tas tiems, 
kurie kenčia persekiojimus ir vi
sokią nedalią Lietuvoje a r t rem
tyje. Knyga ne tik bus naudinga 
kunigams, ruošiantiems pamoks 
lus, bet ir dvasinei lektūrai ka
ta l ikams pasauliečiams, nes da
bartinėse sąlygose ne visiems 
yra galimybės girdėti Dievo Žo
dį gimtąja kalba. 

( Autorius, kaip šv. Rašto spe
cialistas, aiškindamas sekmadie-

: nių ir švenčių evangelijas ba-
: zuojasi išimtinai Šventuoju Raš
tu, retai panaudodamas kokią 
nors Bažn. Tėvų mintį a r šiaip 

! jau iliustruojantį dėstomą daly-
I ką „įvykiais iš gyvenimo". Pa
rinktos iš Evangelijų temos ak-

1 tualios, gražiai išvystytos, gy
vai ir vaizdžiai dėstomos, gau
siai naudojant Šv. Rašto, ypač 
Evangelijų tekstus su išvado-
mis, pri taikintomis gilesniam ti-

' kėjimo tiesų pažinimui ir mora-
į linio gyvenimo sustiprinimui. 
Autorius tarsi prisimąna vysk. 
Valančiaus kreipimąsi į kuni
gus, kad — veikiau sakytų pa
mokslus, nekaip mandrius saky
mus, — kad — „veiktų išmokti 

I vieros šventos ir kaip jiems pri
dera elgtis". 

Autorius dėstydamas lig ir pa 
siduoda psalmių stiliui, savo 
mintis dažnai pakartoja dar ki
tais žodžiais, kas priduoda vaiz
dumo ir pačią mintį st ipriau pa
brėžia: pvz. „Įsigilinkim ir su-
praskim, apsvarstykim ir išgy-
venkim šį nepaprastą išganymo 
faktą: Dievas kentėjo už žmo
gų. Sutvėrėjas pasiaukojo už 
tvarinį" (80 p.) . Arba: Sekmi-

dradarbiavo tiek Lietuvos, t iek ! J Įp{ e g y v y b ę M a r s e 
dabartinėje periodikoje. Bendra- _, 
darbiauja Italijoj leidžiamoje Planetos Marso skersmuo yra 
„Enciclopedia Cattolica". Kaip 4 2 5 0 m ^ 0

M u s l* ž e m ė s s k e r s " 
minėta, prel. dr. Tulaba pasižy- m u o ~ 7 ' 9 1 3 ' M a r s o P e r s i u s 
mi didele energija. Paski r tas Vii 
niaus Kunigų seminarijos rek
toriumi, turėjo suorganizuoti 

I 
muo 
turi 52,500,000 kvadratinių my
lių, žemės — 196,950,000, taigi 
— beveik keturis kar tus dau-

mokomąjį personalą, klierikus ir g i au , t ač i aužemėje sausumos tė 
pačią seminariją - b e n d r a b u t į . 1 ^ . ^ ^ J ^ * ^ ™ ^ 
Tais sunkiais vokiečių okupaci 

• ^ 
A t d a r a S e k m a d i e n į n u o 12 iki 6 va i . v a k a r e . 

P i r m a d i e n i i r K e t v i r t a d i e n i v a k . iki 9:30 P . M. 

B U D R I K S 
500 TELEVIZIJOS SETŲ: (Cll IR 24 COLIŲ 

PAVEIKSLAI 
KAINOS SUMAŽINTOS ! 

17 <ol. modrKo mahogany kabinete, ret;. kaina $179. ui $ 'J8.00 
'21 col. stalo modelio mahogany kal>. i \ st tas, i r ę . $249, už $129.00 
17 colių console TV setas, rcg. kaina $263, už $139.00 
21 eolo console TV setas, reg. kaina $299, už $149.00 

DALYS IR PAVEIKSLO T l BOS GARANTUOTOS VIENUS METUS 
17 colių General Electric con->oIc TV setas. rcg. $265, už $179.00 
21 colio General Electric console TV setas. rcg.^&J"^, už $229.00 
21 col. Natalie Kalnius TV setas, Hollywood kab.. reg. $600, už $298.00 
21 col. RCA-Victor komb. radio, phonogr. ir TV, reg. $695, už . . . $343.00 
17 col. Philco TV, radio ir phonogr. komb. reg. $499, už $293.00 
21 col. Magna*ox TV setas. reg. kaina S299, už $188.00 
21 colio Durnom televizijos setas. reg. kaina $349. už $249.00 
21 col. Duniont stalo modelio TV setas, nupigintas iki $199.00 
21 col. Duniont pilnų durų TV setas, reg. kaina $323, už $323.00 
21 colio RCA-Victor setas, nupigintas iki $109.00 
Pertaisyti televizijos setai nuo $19.00 ir aukščiau. 
R( \ - \ ietor tapė rekorder. reg. kaina $199, už $129.00 
Phonograph ir radio console. 3 greičių, automatiškas, 

Mahogany kabinete, reguliarė kaina $150, už $73.00 
Mažosios radijos. nupigintos iki $10.00 
Trijų greičių automatic record players, rcg. $89, už $49.00 
Trijų greičių record players '-Shura-Tone'1, reg. $29, už $19.00 

SALDY 11 VŲ IŠPARDAVIMAS! 

General Electric 7 kub. pėdų šaldytuvas, self defroster, 
vertes $299.00, už $179.00 

Gen. Electric 8 kub. pd. Šaldytuvas, dvig. durys, vertės $449, . . . . $275.00 
Crosley šaldytuvas. S239 vertės, už $169.00 
Philco šaldytuvas modelis 936, vertės $384. už $265.00 
(it n. Electric 7 kub. pėdų "freezer". vertės $299, už $225.00 
Jordon rreezer "double", 16 kub. pėdų, vertės $600, už $299.00 
12 kub. pėdų šaldytuvas ir 4 kub. pėdų freezer, vertės $600, $375.00 
4 kambarių aliejaus šildytuvai tiktai $49.00 
Homestead Eleetrit džiovintuvas, vertes $129, už $69.00 
General Electric plovykla, vertės $149, už $79.00 
Thor plovykla, vertės $190. už $119.00 
Bendix plovykla už $159.00 
General Electric automatinė plovykla, vertės $305, už $209.00 
General Electric pečius, vertės $199, už $129.00 
General Electric pečiu*, vertės $410, už $269.00 
Crosley Elektrinis pečius, vertės $210, už $119.00 
General Electric kambario šaldytuvas, vertės $275, už $189.00 
l niversal garinis pečius, nupigintas iki $109.00 
Modern Maid ga/inis pečius, vertės $173. už $99.00 
Elektrini siuvamoji mašina, reg. kaina $69, už $39.00 
Hoover dulkių valytuvas, reg. kaina $09. už $39.00 
Hoover specialia valytuvas uŽ $10.00 
Hoover dulkių valytuvas, reguliarė kaina $99, už $69.00 
General Electric dulkių valytuvas, vertės $69, už $39.00 

LENGVOMIS SĄLYGOMIS 
BRANGENYBES ( J E W E L R \ ) : 

Deimantiniai žiedai. soDd gold moiintings. už $9.00 
Deimantinis žiedas 14 kar. aukso 1/20 karato, už $22.00 
Deimantinis žiedas 1 / 4 karato, už $64.00 
Jaunavedžių setas, vėliausio stiliaus, balto aukso, su dideliu 
viduj deimantu ir 4 mėlynais-baltais deimantais susižiedavimo 

žiedas. 5 dideliais mėlynais - baltais deimantais vestuvių žiedas, 
reguliarė' kaina $350.00, už $173.00 
17 akmenų rankinis laikrodis, paauksuotas, nupigintas iki $13.00 
17 akmenų rankinis laikrodis "vvaterproof", nupigintas iki $11.00 
15 akmeny rankinis laikrodis, nupigintas iki $9.00 
( oinmunity arba Rogers 1847 sidabro servizas 8 asmenims, 
gražioje dėžutėje, nupigintas iki $32.00 
52 gab. stainless steel sidabro, dėžutėje, už $12.00 
Peiliai, šakutės, šaukštukai, stainless steel, nupiginta iki 10c vienas 
93 gab. indų setas, 12 asmenims, nupigintas iki • $18.00 
Geras indų servizas, vertės 30c, nupigintas iki 20c vienas. 

Jos. F, ludrik, Inc. 
3241 South HaLsted Street 

Tel . C A J u m e t 5-7237 
Budriko radio valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 

nuo 6 iki 7 vai. vakaro iš stoties VV'HFC, 1450 kilocycles 

Prel. Ladas Tulaba 

nių šventės proga: „Atidaryki
me Ja i plačiausiai mūsų širdžių 
duris, atverkime Jos garbei mū
sų lūpas, palenkime Jos vadova
vimui mūsų protą" (p. 117). 

Labai praktiškai ir originaliai 
paruoštas knygos turinys, api
mąs 11 puslapių. Kiekviename 
puslapy yra 5-kios skiltys, ku
riose pažymima: 1) kuris sek
madienis a r šventė, 2) skaito
mos evangelijos ištraukos vieta 

, Šv. Rašte, 3) pamokslo tema, 4) 
Mo turinys, 5) puslapiai knygoje. 
Tai ypač palengvina pamoksli-

: ninkui, kuris iš pačios schemos 
mato norimai dienai temą ir jos 
trumpą turinį. Gale duodama Šv. 
Rašto naudotų tekstų regis t ras 
ir dalykinė rodyklė. Už knygą 
,,Kad kūrentųsi" autoriui bus 
tikrai dėkingi pamokslininkai, o 
taipgi kiekvienas, kuris norės 
turėti religinei lektųrai Evange
lijos žodžiais persunktų minčių. 

Prelatas Tulaba lietuviškai vi
suomenei gerai pažįstamas savo 
mielu dzūkišku charakter iu ir 
dinamiška veikla. J is ir sunkiau 
šiose aplinkybėse suranda būdą 
dirbti naudingą ir kūrybinį dar
bą, pažymėtinos ypač jo pastan
gos kaip Vilniaus Kunigų semi
narijos reorganizatoriaus i r jos 
rektoriaus ir Romoje šv. Kazi
miero kolegijos organizatoriaus, 
jos rektoriaus. 

Prela tas gimė Dzūkijoje, Me
telių parapijoje 1912 metais, au
go Miroslave, 1924 - 30 mokėsi 
Alytaus gimnazijoje; ją baigęs 
įstojo ta is pa t metais į Vilkaviš
kio kunigų seminariją, kurią 
1934 m. ir baigė. 1 9 3 4 - 3 5 m. 
studijavo Teolog. Filosofijos fa 
kultete Kaune, gaudamas baigi
mo diplomą ir teologijos licenci-
jatą ir tuo pat laiku eidamas 
Fredos Sodininkystės mokyklos 
kapeliono pareigas. 1935 metais 
išvyko į Romą ir čia iki 1938 
metų studijavo Bibliniame insti
tu te Šv. Raštą, gaudamas tų 
mokslų licencijatą. 1949 metais 
Romoje apgynė savo stambią 
mokslinę 530 pusi. studiją ,,De 
Fra t r ibus Domini", gaudamas 
Šv. Rašto daktaro laipsnį (šių 
mokslų daktaro laipsniai reti, ir 
iš lietuvių bene bus pirmas iš vi
so). 

Grįžęs iš Romos paskir tas Vil
kaviškio kunigų seminarijos pro 
fesorium; 1940 metais užėmė 
Kauno teologijos fakultete Šv. 
Rašto katedrą, nuo 1942 metų 
arkivyskupo Reinio pakviestas 

' Vilniaus kunigų seminarijos rek 
torium, kuriai vadovavo iki 1944 
metų ir dėstė Šv. Raštą, drauge 
tą dalyką dėstydamas ir Kaune. 

Prel. Tulaba bendradarbiauja 
ir spaudoje: dar 1946 metais iš
leido savo diplominį darbą „Ken
tėjimų Problema", licencijato 
260 p. studija „Mergelė Mari ja" 
likosi Lietuvoje paruošta spau
dai. Minėtoji Šv, Rašto diserta
cija aktualiu ser iptur is tams klau 
simu parašytą, autorius tikisi 
rast i galimybę atspausdinti . Bcn 

jos laikais t as viskas nebuvo 
lengva: patalpos Vilniaus Semi
narijos užimtos. Teko viską or
ganizuoti, kad būtų galima iš
laikyti per 50 studentų. Kun. 
Lipniūną išvežus į kone. stovyk
lą, arkiv. Reinio Daskirtas šv. 
Jono bažnyčios Vilniuje rekto-

Į riumi. Tremty, Eichsteto kuni
gų seminarijoj, 1944 - 45 m. ėjo 
besimokančių lietuvių klierikų 
rektoriaus pareigas. 1945 me
tais atvyko į Roma. Cia atvažia
vo per 40 kunigų i i klierikų stu
dijuoti. J is ėmėsi organizuoti 
Lietuviškąją kolegiją. Pr i tar i 
mo gavo ir iš Lietuvos episkopa
to ir Vatikano, tačiau reikėjo 
viską suorganizuoti tiesiog iš 
nieko. Tr i skar t važiavo į Ameri
ką, susirado geradarių, buvo nu
pirkti namai, ūkelis už miesto, 
pravesti remontai ir pri taiky
mas namų kolegijos reikalams. 
I r aptvarkius steigimo reikalus, 
reikėjo dar daug darbo ir pastan 
gų — išlaikyti pačią Kolegiją 
reikiamoje augštumoje, pasta-1 t e > W a s h i n gfo n e t D . C t | p i r m a s i s 
tyt i g re ta kitų jau nuo seno j s ė k m i n g a i perkėlė kaikuriuos 

lių, o likusi dalis — vandenynai, 
jūros. Marse gi jūrų nėra. Ten 
didžioji paviršaus dalis y r a 
ochros spalvos. Tačiau pavasarį 
ant Marso a ts i randa žali plotai 
i r apdengia trečdalį jo pavir
šiaus. Marso para y ra ilgesnė 41 
minutę, o metai tur i 687 mūsiš
kes dienas. Jei žemė nuo saulės 
nutolusi u i 93 milionų mylių, ta i 
Marsas nutolęs už 141 miliono 
mylių. Marso atmosfera y ra 60 
mylių, tuo ta rpu žemę supa 300 
mylių atmosferos sluogsnis. 
Marso tempera tūra pakyla iki 
85 laipsnių ir nakčia gali nukris 
ti iki 95 laipsnių žemiau nulio. 
Mokslininkai ištyrę visas sąly
gas —.tempera tūros didelį svy
ravimą, atmosferos skystumą, 
deguonio stoką mano, kad nebū
tų panašu, jog Marse galėtų gy
venti tokie gyviai, kaip žemėje. 

Gyvulių audiniai žmonėms 
Dr. Charles A. Hufnagel, pro

fesoriaująs jėzuitų vadovauja
mame Georgetovvno universite-

Augalų šaknys 
Darydami bandymus moksli

ninkai dėžėje, kur buvo žemės 
mažiau kaip dvi kubinės pėdos, 
išaugino pašarinę žolę. Per ke-
tur ius mėnesius žolė išaugo 20 
colių augščio ir jos laiškai iš vi
so turėjo apie 51 kvadrat inę pė
dą paviršiaus; tuo gi t a rpu jos 
šaknys sudarė net 378 mylias, o 
jų kapilarai dar apie 6,000 my
lių. Taigi, žolė per parą išaugino 
po 3 mylias šaknų ir po 50 my
lių kapilarų... Kai žolė nunyksta, 
žemėse ją graužia daugybė mi
kroskopinių gyvių. Vien tik gra
me sausos žemės būna apie 3—4 
bilionus bakterijų. Rothamstedo 
bandomoje stotyje Anglijoje, bu 
vo apskaičiuota, kad viename 
akre gali būti bakterijų, ku
rių bendras svoris gali siekti 
5,600 svarų. 

Gydymas knygomis 
JAV-se y ra vienintelė biblio-

terapijos (gydymo knygomis) 
daktarė Leota Stagg. J i dirba 
Iowos universiteto ligoninėje. J i 
įvairiems ligoniams parenka kny 

1 gas, kui ias beskaitydami šie pa 
' veikiami gera kryptimi, pade
dančia j iems pasveikti. Pvz. po
li jo liga sergantiems ji duoda 
skaitytf apie lauko sportą. Tuo 
dar kar tą įrodoma skai tymo įta
ka į žmogaus likimą ir pabrėžia
ma rašytojo atsakomybė. 

Plastiniai namai 
Numatoma, kad apie 1964 m. 

bus pradėta gaminti plastiniai 
namai, kurie turės elektronais 
kontroliuojamą vėsinimą I r šil
dymą, bus paruošti gaut i elektrą 
iš atominių jėgainių. 

L I E T U Y I š KR | S T A I G A 
SAFETY OF YOUR 
SAVINOS % > ! * * $ * : 

šventajam Mieste esančių, su
rast i lėšų klierikų ir kunigų iš 
silaikymui, žodžiu, viskuo rū 

gyvulių audinius į žmogaus or-
ganimą. Keturi jo operuoti žmo
nės gyvena su arteri jomis paim-

pintis. Cia vyksta įšventinamų-, t o m i s i š v e r š i u k ų i r kiaulių. Tos 
jų primicijos, ginami doktorata i , , g y V U i i u ar ter i jos pakeitė žmo-
išleistuvės po baigtų studijų, ap- j n i ų a r t e r į j a s krūtinėje, rankose 
silanko svečiai iš miesto ir toli
mo užjūrio, reikia visur patvar-

I kyti , reprezentuoti . 
Apaštalų Sostas įvert indamas 

rektor iaus Tulabos nuopelnus 
: suteikė 1951 metais „Asistens I 
I solius pontif icii" — prelato t i tu- j 

lą. . « 
Norėdamas pat ir t i apie toli

mesnius prelato darbo planus ir 
Kolegijos stovį, apsilankiau. 
Kukliame, bet skoningai sutvar
kytame kabinete, kolegijos pa
talpose matėsi nuolatinio darbo 
nuotaika: eilėje bylų atsispindė-

ir kojose. Vienu atveju dalis aor 
tos, net 10 colių ilgio, buvo išim
ta iš kiaulės. Perkeliamos ar te
rijos yra atšaldomos, sterilizuo
jamos ir padžiovinamos. Tas 
procesas pakeičia ar ter i jas ir 
jos darosi pakenčiamos žmogaus 

i organizme. Operacijoms buvo j 
panaudotos gyvuliui arterijos, \ 
nes kai reikėjo persodinti — ne- Į 
buvo žmonių arteri jų t inkamo 
dydžio ir formos. 

Žemes vandenys 
Mokslininkai apskaičiuoja, kad 

Pradek Taupyti Šiandien, Turėsi Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti Šioje lietuviškoje 
jstaigoje. BRIGHTON SAVINGS & L0AN moka 3% 

pelno ant JŪSŲ sutaupu. 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdraust i iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASSN. 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

Plrmadt., antrad 
O F I S O V A L A N D O S : 
iktad Ir Trečiad. 9 ryto Iki 12 

tir 

jo pavyzdingai vedama kolegijos ž e m ė j e y r a a p i e 3QQ m[honų k ū . 
i administracija, knygų lentynos b i n i ų m y l i ų j Q r ų v a n d e n s > k u r i s 

! rodė jų pamėgimą. 

— Dievui padedant, — kalbė-
i jo rektorius, — dar šiais metais 
bus at iduota spaudai visas Šven 

i t a s Raš tas viename tome, kuris 
j turės per 1,500 puslapių; prie 
I jo tenka daug dirbti drauge su 
' Ekscelencija vyskupu Padols-
I kiu. Esu išvertęs Kris taus Kan-

apdengia apie 71 proc. žemės 
paviršiaus. Tokioje vandens gau 
sybėje y ra ištirpusių druskų 
apie 50 milionų bilionų tonų. 
Jūrų vandenyje y ra pakankamai 
žuvų, bei kitų gyvių išmaitinti 
visai žmonijai. Tiekos vandens 
pakaktų drėkinti visą baisiąją 
Sacharos dykumą. Daugelį jūro-

čios officiumą — valandas, kaip j se augančių žolių jau dabar pra-
gražią pamaldumo praktiką ne ! monė var to ja savo gamybos pro 
vien vienuoliams t inkamą; ne- cesuose. 
t rukus bus atspausdinta. Kole
gijai reikalinga daugiau pašau
kimų, nes grįžimui į laisvą Lie
tuvą tur ime pasirengti . Vietos ir 
sąlygos studijuoti tur ime, — pa
brėžė rektorius. 

Išrasti nauji siūlai 
Du Pont tekstilės* tyrimų sky

rius išrado naują siūlų rūšį, ku
ri a tspar i net labai aš tr ioms 
rūgšt ims, gali at laikyti net 400 

Prelatas , semdamasis ugnies laipsnių karščio temperatūrą; 
iš Evangelijos, savo šiuo naujuo prie jų niekas neprilips. Tai bus 
ju veikalu nori, kad ji kūrentųsi vieni iš patvariausių siūlų, ko-
ir lietuvių širdyse. kius tik kada žmonija žinojo. 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Motorams keičiami guoliai, žiedai, šleifuojami vožtuvai, gręžiami cilinderiai. te
kinami alkūniniai velenai taip pat atreguliuojami (tune up) motorai. Išvalomi 
(boil out) karboratoriai. Sutvarkoma elektrine ir vairavimo sistemos. Perdirbama 
stabdžiai, transmisijos, diferemijalai, keičiamos sankabos (clutoh) ir kitos dalys. 
Atliekami dideli ir mažesni lyginimo ir dažymo darbai. Mašina paimama iš katas
trofos (aceident) vietos ir sutvarkomi reikalai su insurance — sąžiningas ir ga
rantuotas darbas. Dirbtuve atidaryta nuo 8 vai. ryt. iki 9 vai. vakare. 

M. ČESAS — A. STANEVIČIUS 
1835 C A N A L Č O R T Te l . D i r b t u v e s S E e l e y 3-2146 

N a m ų KEnYYood 8-3092 

MORGICIŲ 
PASKOLOS 

UŽ ŽEMESNIUS NUOŠIMČIUS 

Karo veteranams — G, I. — paskolos už 4'/z% 
Stipriausioji taupymo ištaiga 

Turtas — $44,000,000.00 
Atsargos Fondas — $3,500,000.00 

ĮSTAIGOS Kasdien, įskaitant šeštad., nuo 9 v. ryto iki 4 p. p. 
VALANDOS: Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

JUSTIN MAJJKIEVVICH, President and Manager 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 

OF CHICAGO 
| f 4192 ARCHER AVE CHICAGO 32 

SS****" PHONE: Vlrgin.o 7 - 1 1 4 1 

: ^ 

tf 
<!f • ^ 

NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS MIGRANTAMS 
Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 

Jurgis Kastytis Gliaada 
A V E A M E R I C A ! 

Vlado VijeUrio Iliustracijos 
Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų rinkoje 

Imigranto išgyvenimų iSpaAntia 
KAINA 60 e t 

Pinigu* siųskite kartu su užsakymu. Užsakytos knygos 
pasiunčiamos pastų. 

Užsakymus siųskite: 
" D R A U G A S " 

2334 South Oakley Aveaue Chlcago 8. Illinois r 

^ s? 

Paskutine savaite prieš remonto užbaigimą pigiai įsigyti baldus ir namų reikmenis! 
Bridgeporto Prekybos Centras — Major Home Utilities 

3207-09 SOUTH HALSTED STREET Telef. CAIumet 5-1442 CAlumet 5 1 4 7 4 

D61 kapitalinio krautuves patalpų remonto esame 
priversti parduoti nepaprastai žemomis kainomis visą. 
ką turime 

Leng\us iki 2-jų metų išsimokė j imo sąlygos, pri
imame elektros ir dujų (gazo) sąskaitas be prlmokf-
mo už patarnavimą. 

Kreipkitės į ALFONSĄ KAVALIAUSKĄ. 
Krautuvgs valandos: Pirmad. ir Ketvirtad. nuo 9:30 

iki 9:30 vai. vak.; kitom dienom nuo 8:30 iki 6 vai. 
vak. Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Pirkdami nemokate taksą. 

\ X v t; • «*> i* •Jty \ s \ 
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češtšttrrenis, bal. 3 d., 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOIS 

Lietuvis žmogus naujausioje 
mūsų literatūroje 
DANUTĖ AUGIENE, Chicago, 111. 

artojėlis 
pagrįstai 

Savo temą siaurindama, aš šios lietuvių tautos 
pasistačiau tikslą mesti žvilgsnį daugiau a r mažiau 
j naujausios liet. lit. būdinguo- buvo siūlomas dėti lietuvių kul 
sius lietuviškos buities rašyto- , tūros pagrindan. I r taip vadi-
jus apysakininkus, ir tai t ik : J. namieji trečiafrontininkai buvo 
Jankų. Pulgį Andriušį. Marių pasistatę tikslą vaizduoti lietu 
Katiliškį ir A. Vaičiulaitį, ne- viską berną. Žinoma, kitas klau 
lyginant jieškodama jų buities simas būtų, ko jie iš to berne 
apysakose lietuvio žmogaus, reikalavo ir kokį jie norėjo jį 
j ieškodama ramsčių, kuriais matyti , 
jis, t as žmogus, y ra gyvas, į 
j ieškodama dvasios, kuria 
y ra charakteringas. 

Jis 
V. Krėvė, duodamas realisti 

niu pagrindu romantiškai at-

Keturios moterys ir Vaižgantas 

Naujoji liet. l i teratūra, pe
rėjusi tautinio atgimimo laiko
tarpį su jam charakteringomis 

dienybė, t a s pats , tegu ir spal- tytojas , jei braudamasis į ma- Kas paskatino grįžti [ Lietuvos kai t roj suželdino lietuviškų pie-
vingas, mūsų žmogaus gyveni- žiau jam artimą, mažiau ap- kaimą? vų neišskaičiuojamą gėlių bei 
mas. Tačiau, jei ir dejuojama, čiuopiamą ir nesavą tematiką, Anksčiau buvau minėjus, kad žolių galybę, kas atnešė Vel-
kad po 50 metų Vaičiulaitis, kūrinį sukuria ir neišbaigtą, ir n e t . knyga, apysakos gimdavo nio balos žibančią akį ir Sma-
Jankus, Katiliškis, Andriušis neišgyventą, ir dirbtinį, ar duo- !

r e įka lo pažadintos. Koks gi rei- l-:o sąžinės griaužimą, kas pa-
ar kuris kitas liet', rašytojas damas dar naują būties vaiz- kalas paskatino mūsų Jankų, srimdė Dryžą, tą ramųjį šiau-
kuria tas pačias kasdieniškas davimo aspektą ir at l ikdamas Andriušį, Katiliškį, Vaičiulaitį rietį, glostantį gimtąją žemę, 
buities apysakas, tačiau kas savo uždavinį meistriškai? I r grįžti į Lietuvos kaimą, ir jo 
gi, jei ne jos kritikos ir skaity- nemeluotai t ada kartoji su Vai- žmones ir pašaukti juos iš nau 

u s u t e l u j o pusi.) 

tojų palankiausiai sutinkamos, čiulaičiu 
Kita vertus, jei mūsų stipriau-! "Keista 
si rašytojai nesibaido tos kai 

jo gyventi? Kas gi Australijos 

mo buities, tai gal tik todėl, 

ir nepaprasta, ka
da pro kraujo, gaisrų, ištrėmi
mo, bado ir mirties metus, ku-

kad tas kaimas toks tur t ingas r i e m u s i š b l a š k ė > k a i p v 6 j a s 

j tipais, temomis, smulkus, kad d u l k e s v i s a i . n e t i k ė t a i t a v e s u _ * 
tas lietuvių kaimo gyvenimas r a n d a ž o d ž i a i i § g i m t i n i ų p i e v ų 

toks niekad neišsenkąs. i r ftairll 5 m r t „ i n " ( K u r fcakū-įr savų zmomų 
Iš viso,' siūlyti ir reikalauti ž ė samanota, 91 p.) 

VI. Vijeikis. Ornamentas lietu
viškais motyvais 

austus tipus atsistoja stiprus 
ir ver tas l i teratūros visuotinu
mo. Ar ta i imsim jo Lapiną, a i 
Marcelę, a r kurį kitą jo realis
tinių apysakų veikėją. 

I r reikia pabrėžti, kad po vi-
temomis bei jų apipavidalini- j sų bandymų bei manifestų, ku
rnu, išraizgyta keturių mūsų rie pasipylė Neprikl. Lietu-
didžiųjų moterų visuomeninė- voje, po nevykusio internacio-

mis, buities bei auklėjomomis nalizmo įnešimo bandymo ir ne j 
apysakomis bei apybrėžomis, būdingų lietuvio sielai išraiškos m o technika, ir gali turėt i tik 
iškėlusiomis vienur objektyvią formų jieškojimo, lietuvių lite- I krislelį talento. Tuo atveju, jei 
ir tikrą dvaro ir kaimo buitį bei ratūroje vėl stipriai ima reikš- J i e bus tik susipažinę su tech-
davusios gyvų ir ki tur persūdy- tis t as kuklusis lietuvis žmo- nika ir teturės ik krislelį ta
ftų, suidealizuotų a r sentimen- gus. 
talių charakterių, bei tipų, laiks Karas, okupacija, t remtis , iš-
nuo laiko pasigedo žmogaus ir- metusi lietuvį iš namų ir pažė-
jo ilgėjosi. Žmogaus, atsieto nuo ^ g į naujų aktualijų ir gyveni-
didaktinio uždavinio, žmogaus m i škų temų, neužslopino to na 
atsieto nuo auklėjamųjų teori- tūralaus savaimingo ir bud ina 
jų ir tendencijų iliustravimo. s a v o s žemės, savų žmonių vaiz-
žmogaus nenešančio iš anksto davimo tiek lyrikoj, tiek pro-
primesto a r uždėto vieno a r ki- zo^ t j e k r 0 m a n e a r apysakose 
t o uždavinio išsprendimo. 

lento, mes gausim sausas, nuo
bodžias kronikas, o ne būties 
vaizdavimą, jos kūrimą. 

1 

I r vėl, jei ir turi kiek tiesos, 

stipriu idėjiniu veikalų galima 
ir reikia, nes žmogaus pažini- Į 
mo troškulys nėra r ibotas i r ' 
neturi toks būti, tačiau, 
tuo pasikartojimu, tuo am
žinuoju nauju išsakymu nė
ra ko skustis. Šioje sąmyšio 
nerimo bei chaoso, kaip ki tas 
pasakytų, vertybių pervertini
mo enochoje, tame likimo, bai
mės ir siaubo siautėjime, mūsų 
buities vaizduojamasis lietuvis 
žmogus spindi kažkokia mus 
užburiančia šviesa. 

Siužetas ir kūrėjas 

Visai teisingai pastebi Julius 
Kaupas, kalbėdamas apie M. 
Katiliškio "Užuovėją", kad : 
"nesvarbu, koks bus pasirink-

Telef. REpublic 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 

Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLlŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšiui namu apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pata isymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 

ATLAS F U E L CO.« a ts tovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 

Vestuvines nuotraukos 
A U g Š t O S r f i Š I e S t O t O g r a f l l O S ModerniSkai įren*ta 

Mūsų specialybe 
Precin Photo Studio, 

EDVARDAS *. TJLI8, BAV 

4068 Archer ftvenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

illlllllllllllillltlltllllllllllllllllllllllllllllll 

CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LHmjVIB) 

vie
ta įvairioms nuotraukom' 
Specialybe — vestuves 
Jaunavr '>iams duoda" 
puiki ir oran ei dovan 
Sąžiningai ir gražiai at
liktai darbai. 

414 WEST 63rd STREET 
T*l. FNg. 4-5SM arba EX«. 4-6S4k> 
|| | |l |IHIIIIII*1|i"lllllll | |f| |l | | | | | | |HMt< • 

M O V I N G M O V I N G 
PERKRAUSTYMAS Iš ARTI IR TOLI 

Ilgu metų patyrimas — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustymui įrankiai, 

kaip patys sunkvežimiai, taip ir jūsų perkraustomi baldai yra 
apdrausti — inšiurinti 

j . NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell St., Chlcagr 29, IUinol* 

TeleJ. VVAIbrook 5-9209 

J S 

Jei jau Vaižganto "Vaduvų Būties vaizdavimas 

k raš t e" mes sustojame ties tais Tačiau esama balsų, kurie pe galima sutikti su jų žmogaus 
sodriais, su gamta suaugusiais, simistiškai sutinka šį reiškinį, nuvertinimu. Būties vaizdavi-
nuo jos instiktyvinių jėgų ne-' j ų išmanymu kūryboje jieško- me personažai nėra vien mane-
atplėšiamais žmonėmis — Sau- tina idėja, nes tik "grynai žmo- kenai ir dėmesio neverti žmo-
liuku, Taučiuviene, jei Myko-; gįška idėja niekad nepraranda nės. Jų papras tumas ir jų kukli, 
liukas "Dėdėse ir dėdienėse' s a v o vertės nesvarbu, kurioje dažnai suktumo nepažįstanti 
mus domina savo apvaldomąja, epochoje ir tautoje ji būtų iš- siela, atskleidžia mums lietuvio 
įprasmintąja vidine jėga, savo \ kilusi". I r veikalas esą skirstyti psichologiją. I r numoti į tuos 
asmenybės galia, tai apskritai n į : vieni, kuriuose vyrauja idė- subtilumus nėra jau taip sąži-
paėmus tuometinėje liet. lit.! j a kiti — būties vaizdavimas, ninga, o kartu, kalbėti apie 
mes vis nerandam žmogaus Pastaruoju atveju, esą, nesvar juos yra prasmės. Nors iš kitos 
kaip tokio, žmogaus pilno ir( ^u duoti didelių, sultingų asme- pusės - kiekvienas lit. nagri-
išsakyto, išgyvento, gyvo. Jo nybių, kurios savyje talpintų nėjimas yra t a ry tum įminti 
psichologinis vaizdavimas ne- (suimtų) laiko dvasią ir veiktų i pėdsakai, išblėsę ir negyvi. Juo-
buvo pats sau tikslas, žmogus s a v o vidine jėga aplinkinį gy- se nejunti praėjusio pėdų gėlos, 
lyg t a s voras buvo pažymėtas venimą. Būties vaizdavimas, nei neišgyventi jo laimės, nei 
t am tikru kryžiumi, simboliu, e S ą nelyginant kasdienybės per S nepajunti tos gaivinančios pa-

virškinimas į meniškąją tikro- laimos, kurią išgyveno t a s ar 
vę. Vadinasi, būtį vaizduojan- kitas veikėjas, 
čioje literatūroje vyrauja tipas,. Be to, V. Kazokas save 
kuris neturi vadovaujančio as- f straipsnyje "Personažo proble-
mens žymių, nieko nekuria, t ik : ma liet. l i teratūroje" pareiškia, 
pačią būtį reiškia. kad: "Visa mūsų lit. pagrįsta 

Jei su kaikurįais teigimais išimtinai buities vaizdavimu, 
galime sutikti, tai anaiptol ne-, Per pusšimtį metų nebuvo me-
galime sutikti su nuomone, kad sta nė žingsnio į šalį, nebuvo 

to paties publicisto teigimas, t a s siužetas, kūrinio vertė pri-
kad: ir Krėvės, ir Jankaus , ir klausys nuo autoriaus sugebė-
Vaičiulaičio kūriniai, jei juos jimo tą siužetą meniškai įfor-
imsim idėjos atžvilgiu, — vie- minti". Kūrėjas negali būti įs-
nodi, juos išskiriąs tik stilius, praus tas į pašalinius rėmus, 
toji priemonė vaizduoti, bei vistiek kokie jie malonūs be-
kurti , tai mano manymu ne-į būtų vienam ar ki tam skaity

tojui. 
Ir iš tikrųjų didelis klausi

mas, a r didesnių laimėjimų pa 
siekia kūrėjas, kar tu ir škai-

PIGIAI IR SAUGIU 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR l* TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Turiu naują didelį sunkvežimi 

ir H|M1I auilas 
6030 S. Talman. Chica^o 2». [11. 

Tel. GRrovehill «-70«fi 

DĖL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKYKIT ŠIA 
\ 

kurį jis turėjo iškelti, išvysty 
ti, parodyt i : a r tai žadinti lie
tuvių tautos sąmonę, skelbti 
tam t ikras idėjas ar vaizduoti 
kovotojus už vieną ar kitą to 
meto Lietuvai reikalingą idėją. 
Ir Satrijcs Ragana, ir Mairo
nis, ir. kaip minėjau, Lazd. Pe
lėda, Bitė, net Žemaitė, Vaiž-

8TATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RtftIV 
M E D Ž I A G Ą 

CARRMOODY 
LUMBER C(X 

STASYS UTWINAS. Prez. 
3039 So, HALSTED 9 1 . 

Tel. VIctory 2-1272 
4PKA1NAVIMĄ IR P R E K I Ų PRI 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N fi ATIDARYTA kasdien nuc 
S vai. ryto Iki 6 vai. vakaro Ii 
šeštadieniais Iki S vai. vakaro 

PERKRAUSTYMAI 
F. KASPERAVIČIUS 

1314 So. 51 Ave., Cicero, Dl. 
Nuo 6 vai. ryto Iki 8:3u po plet 

skambinti t* 1 TO. 8-1262. vėliau n» 
H-Hbal. 

E R D V I * IR PATOGIA 
BKI S K M A I SIA 

LIETUVIU BENDROVES 
K R A U T U V Ę 

4181-88 ARCHER AVE. 
T H . l*Afayette S-3171 

Bi ighton Parko kolonijoj 
KASDIENĄ CIA RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, tele
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų ir visų 
kitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS •v ^ 

4r 
DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 

Didelis iiu dienų įtempimas, karo ir kitos galimybės verčia visus atsidėjus 
sekti kasdienius jvykius. Tara reikalui dienraštis darosi būtinybe. 

Šiais metais sueina 50 metu kaip iškovota spaudos laisve. Tas ju-
bilejus tebūnie minimas šūkiu: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuviš
kas" laikraštis, o šiuo metu — lietuviškas d<*»nraštis. Dienraštis "Draugas" 
pats švęsdamas 40 m. sukaktį nuo įsikūrimo Chicagoje, daro iš savo puses 
auka: naujiems skaitytojams siusime dienraštį per mėnesį laiko nemokamai, tik 
malonėkite atsiusti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi. 

"Draugas" yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbių, korespondentų u m 
formatorių. kas šeštadienį duoda mokslo, meno, literatūros priedą, turi spe 
rialias skyrius: moterų, jaunimo (ateitininkų, skautų, studentų), sporto, svei
katos patarėją; kasmet duoda $1,006 premijos geriausiam romanui ir paskiau 
atkarpoje spausdina rinktinius kūrinius. 

"Draugas" turi savo bendradarbius Kanadoje, Kolumbijoje. Venecueloje, 
Brazilijoje, Argentinoje, Cileje, Švedijoje, Belgijoje. Vokietijoje, Šveicarijoje. 
Italijoje, Prancūzijoje, net ir Australijoje. 

Imdami nemokamai "Draugą" mėnesiui Jūs niekuo neĮstparetgujatc, «• 
turėsite progos susipažinti su geriausiu lietuvišku dienraščiu. Jei "Draugo" 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pažįstamų, kurie 
jo dar neskaito ir mes per mėnesį laiko „Draugą" siusime be užmokesčio. 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

C H I C A G O 8, I L L I N O I S 

^ i 

gantas nesirūpina perdaug sa- būties rašytojai gali būti tik bandoma jieškoti naujų erdvių, 
vo esminiais kūrybos uždavi- m į n imal ia i susipažinę su rašy- Toji pati tematika, t a pati kąs
niais, paaukodami save peda
gogikai, visuomeniniams tiks
lams. 

Tai natūralu. Lietuvių tauto j 
kova už laisvę, už teises, už 
principus, idėjas, uz tradicijas 
amžia ;s buvo aktuali. Tas vi
suomeninis kovingumas išsilai
kyti svetimųjų naguose apėmė 
rašytojų visas idėjas ir poten-
cialumą. apspręsdamas jų te
mas, personažus bei jų charak
terius. K * m T 

Kūrybą gimdė reikalas kurti, 
bet t as reikalas dažnai nebuvo 
paties kūrėjo sieloje išnešio
tas, j aus tas ir iškentėtas, ta
čiau gyvenimo iššauktas, visuo 
menininko žmogaus suvoktas ir 
įpavidalintas. Tai nebuvo išsi
liejimas, tai nebuvo jo garuo
jant is kraujas, tai buvo minties 
įkūnijimas, gimusios iš protavi
mo, padėties suvokimo, iš lau
kujo gyvo reikalo. Tad ir san
tykis t a rp kūrėjo ir kuriamojo 
objekto dažnai nėra nustelbtas, 
sulietas ir žmogus nelaisvas, 
varpomas, idealizuotas, perdė-
t a s ar vienašališkas, dalinis. -

Naminė l i teratūra ir internacio
nalizmo bandymai 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADI0 PROGRAMA -

IA WGES stot I r* — Ranga 13t>< 
PIRMAO IKI PENKTAD 

8:45 iki • 30 vai. ryte 
7121 SO. R i i C h t t K I I ^l 

Chlcago 29, UI. Hl.mlock 4-9419 
*KftT%n. *:*•• Iki •:»<» ryt* 

PIRMADIENIO vak. nuo t—ft * 
Sekmad. 8-3(1—9:30 T. r. Ii stoti** 

\ \ o i » A — 1400 k U. 

!!lll!ll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilll1lllllllli:i 
!ūp?s':.ngai ir p'glai ta'sau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A H A 7 U * 
Garantuoja darbą ir dalis 
J. M I G L I N A S 

Tel. HUmbcHt fi-lfl38 
i!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIiilili!iitl) 

S K A i J » V * . i i j fcAIZDV 
IR A rviRŲ ODOS LIGC 

He, kurk k t c č l a nuo SENŲ, AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIU 2AIZDŲ, jl« 
aega.ll ramiai aedetl Ir nakttmla 
miegoti, nes ju uiais* nėjusios žaisdoa 
aiežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
aiežAjimą ir skaudėjimą senu Atvi
ru ii dkaudiiu žaizdų. uždėkite 
LEOULO Ointment. Ju g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą, ligos radlnamos PSORIA-
S1S. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S EOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlm* 
tarplrSClų. Yra t inkamas vartoti nuo 
džiflst&nMos, suskilusios odos dedir-
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t . taipgi 
t inkamas vartoti vaikučiam kada pa
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Jis yra gera gyduol» visų Ii 
Tlrslnlų odos Ilgų. LA-
gnto Ointment yrs 
parduodamas po 75 
et., « l . l l ir 9 » 5 i . 
Pirkit vaistines* Cnl-
oagoje Ir apyl ln i s* — 
Milwaukee. Wlso., Qa-
ry, Ind. Ir Detrolt, 111-

chlgan arba rašyki 
te Ir atsiųskite Mo 
nsy order | : 

LEGULO, Dooartment D. 
6618 W. Eddy St., Chicago S4, HL 

MI lh*rry ^-8A94 

T A U P Y K A T E I Č I A I 
Kiekvieno steitie* laime priklauso nuo to, kiek įis 

sutaupė, kada galėjo taupyti. Ką beplanuosi ateičiai atsa
kymas vis tas pats. 

Taupydami Universal Savings and Loan bendrovėje, 
-gausite gerą dividendą, užtikrintą saugumą ir mandagu 

patarnavimą, nes indėliai yrs apdrausti iki $10,000 kiek
vienam asmeniui, o vedusiu porai kombinuoti iki $30,000. 

Nemokamas sustojimas automobilistams, s 

iNSURtO 
UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted Street Chicago 8, III. 
Telefonas: HAymarket 1-2028 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
iki 4 vai. vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vak. Trečiadieniais 
ir valstybės šventėmis uždaryta Šešt. nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. 

^ 

\ ^ 

PRISTATOME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ — 

Dideliais ir mažais kiekiais! 
MES PERKRAHSTOME JŪSŲ BAL

DUS SAUGIAI KELETĄ BLOKŲ ARBA KELIAS 
DEŠIMT MYLIŲ. KREIPKITĖS PAS MUS. 

Turįs daug metų patyrimo perkraustymo darbe 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097 
1 |] — 

SPECIALIAI VASARIO MĖNESYJE 
V 11 dalių miegamojo baldai 

tik už $U9-°° 

*^h 

Pasinaudokite šia r e t a proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą aps ta tymą iškai tant 
mat racus ir spyruokles. 

Užeikite į 
U E T U V I Ų KRAUTUVĘ 

R00SEVELT FURHITURE C0MPANY, INC. 
2310 WEST HOOSEVELT ROAD Telef. SEeley 3-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad šį skelbimą 

matėte "Drauge" 
•? 

Iwra neteisinga pavadinti to 
žanro l i teratūra — namine — 
įdomia tik patiems sau, t. y. 
lieti viams. Toji l i teratūra ne
turėjo universalumo; visuoti
numo žymių. Pagaliau ima ir 
pūsteli nauji vėjai... 

Ateina metai, kai Lindės Do
bilo aptar tas is kuklus a t g i m u - l 1 ^ 

R W * % W a V * f t f * * * t f W M i TAUPYKITE ATEIČIAI. PASIDĖKITE TAUPOMUS PINIGUS | CHICAGO SAVINGS ANT> LOAN ASSOCIATION, KUR 

KIEKVIENA SANTAUPA PILNAI APDRAUSTA IKI $10,000 BY AN AGKNCY OF THE U. a GOVERNMENT 

KUR tamsta pats gali atlikti visus savo ir savo šeimos finansinius reikalas. 
KUR 80 metų patyrimas užtikrina visiems saugų ir teisingą patarnavimą. 

KUR visada buvo ir yra išmokamas ankštas dividendas 
- KUR pinigai buvo ir yra išmokami pagal reikalavimą. 

Taupykite šioj tvirtoj, turtingoj, lietuviškoj finansinėj ištaigoj. MC SŲ TURTAS YRA 12,500,000.00 DOLERIŲ. Dėl paskolų geresnėm sąlygom, perkant arba statant namą, visada paslmatykiU su mumis 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION * JOHN PAKEL, Prezidentas • 6234 So. Western Ave. • Tel.: GRovehill 6-7575 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 Ud*8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 iki fc. Trečiadieniais uMaryU visą dieną fieitad. nuo 9 ryto i k i « po pietų 

I 
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3. OTENRASTR DRAUGAS, CRlCAGO. ILLIN0J9 Seftadienis, bal. 3 d., 1954 

Lietuvis žmogus naujausioje miisij literatūroje Apie širdies atakas 

(Atkelta iš 5 pusi.) i tar iant , buities smulkmenom, 
.. - J I aplinkai autorius leidžia pasi-

lyg neregys mylimą veidą, kas .. , . . . . . 
i- r v xr ». - reikšti su visais savo niuansais, pagaliau pažadino Močiutę U 

"Kur b. s.", kad ji mirtų, iškel
ta j naują ir šviesią žento t ro
bą, kur ji nepri tapo? Į 

Kažin, a r tai nebuvo prino- ! 

kęs ir išnešiotas ilgesio skau
dulys, a r tai nebuvo tai, ką lie-

tuo tarpu veiksmą ir veikėjus 
palieka eskizinėje stadijoje. 

H. Nagys "Atspindžių" 2 nr. 

Northwestern u n i versiteto 
profesorius dr. Fred W. Fitz 
skelbia, kad širdies a taka daž
niausiai nepareina nuo to, ką 
prieš pat jai jvykf.tant žmogus 
darė ar nedarė. Palinkimas į šir
dies ataką susiformuoja per il
gesnį laiką. To specialisto ma

tu vis rašytojais atsivežė gra 
Z • , • , do ją, nesistengdamas nuste ziausio savo kraujo kiekvienam u : _ / : .;_._ _..A7_, «.._._ . 

lašelyje, savo minties rezignuo-
se, savo #širdies gelmėje. Tai 
rodo, kad lietuvis rašytojas 
jaugęs į savo žemę ir jo žmo
gus, j o kūrybos personažas, ti 

labai gražiai ir, mano many-. . . , . ti(z nvmu, nuolat didėja šansai per-mu, teisingai pasisako apie Su ' . . . . . . t , T- i 
t? fi IAI ..n i • A i • gyventi širdies ataką. J is sako, diev, Kvietkeh . "Pulgis Andriu 

šis mus nukelia gimtinėn, paro-

Galingiausi atomų 
skaldytojai 

Spauda praneša, kad JAV vy
riausybė nutarė pastatyt i 10 
kartų stipresnę mašiną atomam Bogumill išėmė dalelę kaulo bez-

Langeliai beždžionių . 
smegenyse 

"VVisconsin universiteto moks
lininkai dr. P. Settlage ir G. 

sprogdinti, negu dabar turimoji. 
Ji veiks 25 bilionų voltų elek
tros jėga, išmušdama 4š atomų 
protonus (pvz. vandenilio bran
duolius). Naujasis atomų sprog
dintojas bus pas ta ty tas per 5— 
6 metus Atominės Energijos ko
misijos laboratorijoje Brookha-
vene. Šio įtaiso pas ta tymas kai-

kad asmuo net ir turėjęs vieną 
širdies ataką gali turėti geras 
viltis išvengti antros, su sąlyga, binti joje nutinkančiais įvy- , . . . , . 

kiais: visais amžiais, * a t rodą i k a d _ * " y r a "° i^i, 7°?°' n u o ą a p i e $ 2 ° m i l i ° n U ' J i S & p i m S 

nuo pasaulio pradžios tenai be-! n e r u k ° ' m a n k s t , n a s i k i e k l e i d z i a , lauką daugiau kaip 700 pėdų K . F . . ' i jo amžius ir išlaiko intelektua- skersmenvie 
line ir emocinę ramybę. Tie dr. 

ga. lyg kraujas žmogaus kūnu. F R z p a r e i š k i m a i b u v o p a s k e l b t i 

pas, charakteris yra gyvas ir * ry « «w# • - " ž u r n a l e „Science Digest" 
gajus tik pustomas lietuviško r y

1
t u

i
m D i e v a s » t l k t a i . P e r P l l a Kitas Northwestern universi-

j kitas gyslas tai pačiai pilnai vėjo, supamas lietuviškų pievų teto profesorius, dr. W. G. Mad-

Pianisto žygis 
Asley Pet t is y ra tarptaut inio 

garso koncertinis pianistas. 
tos žemės, kur neretai tiek n e r e i k š m i n š a i apytakai. I r štai d o c k ] > e r s p ė j a t u o s a s m e n i s , J?u i Presbiterionų ministerio sūnus, 

vargo ir skurdo, kaip. Našliūnų t a m e m o n o t o n i s k a m e vyksme,; d e t u r į k j e k s u t r i k u s i ą k r a u j 0 j j is y ra steigėjas Kompozitorių 

trobelėje, a r tiek prietaringu
mo, kaip Smalio vaizduotės su
kurtoje pasakoje, kur tiek pa
vydėtinos meilės, kaip Vaičiu
laičio seserys Onutė ir Morte
lė ir kur alus — tas tunas, 
rudas skystimas... o t rus žemės 
kraujas, per vasarą sutrauk
tas iš grumstų... ir saulės suvi
rintas, jlašinant rytmečio rasos 
ir sumaišytas pietų vėjo... 
(Užuov. 23 p. ) . I r P . Andriu-
šiui užmetama, kad parašęs 
savo "Sudiev, Kviet." apskritai 
pasakius, — meistriškai, "mir-

visai sutar t inai plaka žemės šir 
dis. Visai sutar t inai teka jos 
kraujas ." 

Kai kurie kritikai užmeta au
toriui tą perdėtą fono vaizda
vimą, buities smulkmenišką pie 
šimą, tvirtindami, kad ir Naš- 0 , 
liūnas, ir Taklietė ir Mamertas R a k e t o m i s n u s t a t y s Sparnų 
išėję vien susimbolinti tauto- j 
sakiniai charakteriai , tradici-

apytaką k'ojose, kad jie saugotų- į Forumo New Yorke ir vienu me 
si net mažų pažeidimų kojose, t u °uvo dekanas San Francisco 
nes tai kar ta is gali būti gangre- : muzikos konservatorijos. 

Prieš kiek laiko šis pianistas 
atsivertė į katalikybę, išėjo teo
logijos studijas ir šiemet, kovo 
13 d., sulaukęs 61 m. amžiaus, 
tapo įšventintas kunigu. 

džionių kiauše ir jų vieton jtaisė 
permatomus plastinių medžiagų 
langelius, per kuriuos bus gali
ma stebėti smegenų ir jų kraujo 
indų pasikeitimai duodant įvai
rius vaistus. 

DĖMESIO SENESNIO AMŽIAUS ASMENYS 
AA Modrratc. gražu* namą* seniem*, negalintiem* keltis iš lovos arba pra

dedamiems sveikti. Maloni aplinka. HARRIFT VVEICHROD, R. N . 
Baigusi slaugių apmokymą Oak Park'o ligoninėj 

PERSHING CONVALESCENT HOME 
6803 W. PERSHING RD. (Oak Park A ve. prie 3900 S.) GUnderson 4-7543 

f 

nos priežastimi ir galima net są
nario netekti. 

formą 
Lockheed Aircraft Corp. pra-

niai ir vien apibendrinti. Jei An1 rjėjo vartoti raketas, besisteng-
driušis būtų kreipęs tiek pat | dama nusta tyt i sparnų formą 
dėmesio į žmogų, kiek jis jo pa- būsimiesiems fantastinio grei-
šventė gamtai, būtume gavę čį0 lėktuvams. Paleidžiami ra-
monumentalų ir pilnai atsklei- \ ketiniai lėktuvų modeliai, į ku-

Konservuota duona 
Canned Bread Specialty Co., 

Inc., pradėjo duoną ir tor tus , 
tik ką iškeptus krosnyje, kon
servuoti (kenuoti) . Taip dabar 

ansakinėti s t j* ž m o S ų ' k o k i o d a r l i e t u v i ^ I riuos įmontuotos kameros ir kiti ' paruošiamos jau net septynios 
l i teratūra neturi. Tačiau - - mes i bandomi™ instrumentai . Tos i d u o n o s r ū š y s i r keturios rūšys jvykius už kaimo. Ten jis daro-

m e s bandomieji 
si neįdomus, nemeniškas" ne te - d a ž n . a i d a r o m e t a k l a i d a ' k a d r a k e t ° s P a s i e k i a »<* i k i L * 0 0 

nežiūrime, kas padary ta ir mylių greitį per valandą ir J'ū-gyvas, kronikininkas, nesavas, 
neberandąs t inkamo žodžio pa
lyginimo, išnašumo. "Tik kai
mo gamtą, ypač jo detales vaiz 
duojant, Andriušio sakinys yra 
drąsus, tvirtas, sultingas, pil
nas spalvų skleidžias kvapą ir 
pulsuojąs gyvybe su visa fau
na ir flora." (J. Skabeikis, Ga
bi ja) . 

Kas gi charakter inga tose 
Jankaus, Katiliškio, Andriušio 
ir Vaičiulaičio būties apysako 

kaip, o pažeriam savo reikalą- j mų kameromis bei elektroniniais 
vimus, kaip kūrinys turėjo būti! apra ta is surenkami, duomenys, 
padarytas , išeidami visai iš au- kuriuos apskaičiavus „elektroni-
toriaus interesų ribos. Ant ra n ėmis smegenimis" — specialio 
vertus, reikia sutikti, kad ne m i s skaičiavimo mašinomis, nu-
žmogus vaizduoti buvo Andriu- s ta toma jieškomoji sparnų for-
šio tikslas, ne žmogus padėtas m a . 
ant delno ir var tomas, 
t iriamas, kvočiamas nar
stomas, bet toji aplinka, t a s fo 
nas. kuriame žmogus gimsta, 
bręsta, gyvena ir mirš ta — to-

se. kas bendra, kas skir t inga? * v i s u n i a > t i e * * * * * * * 
kurių žmogus nebūtų pilnas, Jankus — lyg kalnų upelis 

Jurgis Jankus, sakyčiau, lyg 
kalnų upelis — jis bėgte bėga 
pirmyn, nešdamas mus įnarp-
liojęs j savo apysakų intrigą, 
užbūręs mus savo meistrišku j 
pasakojimu, vis pindamas nau- j M e s nerūpestingai riedame į 
jas situacijas, ta: vėl grjžda-| bedugnę, pasistatę prieš save 

bet šiaip a r taip, kas visdėlto 
nesudaro žmogaus psichologi

nės esmės. 
(Bus daugiau) 

mas, reikalui esant, prie jų. Jis 
nestovi, nepasineria į detales. 
Tačiau, negalima primesti jam, 
kad į dalykus žiūrėtų jis pro 
pirštus. Ne, pasakojamą daly
ką jis pažįsta nuodugniai ir be 
nuotykio dar įpina jis žmogaus 
veiksmų ir sąžinės problemą. 
Tai ryškiai jaučiam "Velnio 
bak»j". Viską jis stengiasi pa
grįsti psichologiškai; gaunasi 
pasakojimas ir gyvas, ir pras
mingas. Tačiau jis duoda daly
kėlių, kurie nėra, kaip sakiau, 
kalnų upelis, jis žengia ir į pa
prastą buitį, į mažus a r 
didesnius dienos įvykius, į 
švelnius ir paprastus pa
saulėlius, ima temas iš 
senukų ir vaikų gyvenimo 
(Dubenėlis, Pabėgėliai). J is 
sklaisto žmogaus sielą. Šiuo po 
žiūriu autorius yra įžvalgus, 
įtikinantis, ar t imas ir šiltas. 
Randama J. Jankaus kūryboje 
ir t am tikrų dramatinių savy
bių, jo dialogai natūraliai veja
si ir pina visą veiksmą be įter
piamųjų aprašymų. 

Reikia pastebėti, kad J. Jan
kus rodo linkimo kryptį vis la
biau į žmogų, l a i matom jo 
"Paklydę naul'ččiai". Tačiau šis 
romanas išeina iš mano rašinio 
ribų. 

Fragmentininkas Andriušis 

P. Andriušis gi — fragmen-
tikas, kaikur nepaprastai sta
t iškas savo vaizdavimo būde, 
nepaprastai kruopštus ir deta
lus ir gamtos aprašymuose. Jei 
"Sudiev, Kvietkeli" ir vaizduoja 
P. Našliūno gyvenimą nuo lop
šio ligi kars to , tai t as vaizda
vimas patiekiamas tam tikrais 
tapybiniais epizodais. Tolydinė 
akcija kaip ir nevaidina pirmau 
jančios rolės. Kitais žodžiais 

kaikuriuos dalykus, kad jos ne 
matytume. —Pascal I ^ 

Atomine energija elektros 
gamybai 

Thomas E. Murray, Atominės 
Energijos komisijos narys, pra
nešė, kad' bus pas ta ty ta pirmoji 
elektros jėgainė, varoma atomo 
skaldymu. J i galės ap tarnaut i 
nuo 50,000 iki 100,000 gyvento
jų miestą ir kainuos keliasde
šimt milionų doleriui. Tai jėgai
nei pastatyt i yra išr inkta West-
inghouse Electric Corp., kuri t i 
kisi darbą baigti per t re jus me-
tmi. 

pyragų ar tor tų (cakes) . Taip 
konservuoti kepiniai išsilaiko 
neribotą laiką. 

SENSATI0NAL SALE 
30% ON HARDWARE 

COMPLETE LINE OF 
GRINDING STONES 

BROWN & SHARP TOOLS 
MANY NATIONALLY 

FAMOUS BRANDS 
4 WHEEL TRAILERS 

ARC-ROC HARDWARE 
3871 Archer Avenue 

BIshop 7-3606 

AUDYKLA J U O S T A 

Sav. Kazys Pr i šmantas 
1805 West 46 St ree t 

Chicago 9, UI. 
Telef: IJVfayette S-308& 

Gamina Juostas, takelius, juosteles, 
pagalves vardiniu, g imimo ir kitu 
progų dovanoms. Taip pat gal ima 
gauti ir knygų. 

COMPTOMETER 
SCHOOL 

SCHOOL STARTS EVERY MONDAY 
721 W. CHICAGO A V E . 

East Chiraąo, Indiana 
(4 Cornrrs) 

YOU CAN START YOt'R COURSE 
ANY MONDAY NICHT1 

Hours Are: 
3:30 P. M. to 6:00 P. M. 
6:00 P. M. to 8:30 P. M. 

Industry Nceds You, Thats Why 
We Are Hcre 

Call EAST CHICAGO 4000 
l'or Information 

Felt and Tarrant 
Mfg. Co. 

MRS. MARY PETE7RSEN, MGR. 

"SCHOOLET 
TELEVISION SERVICE 

ENGINEERS 
AND ELECTRICAL 

APPLIAHCES 
3019 W. I l l t h St. 

BEverly 8-9042 

N E L A U K I T E , N E S — 
rytoj jau gali būti pervelu! 

•Iri nor i t e užs i t ikrint i n u o u g n i e s n a m o n , b a l d u s , a u t o m o b i l i u * 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokiu nemalonumu. 

GENERALINIAI AGENTAI s\ų kompanija: 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURA..CE CO. 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenyriters*' 

OIAILEY and M A Y , Ine. 
222 W. Adams St. Room 1043 

Telefonas CEntral 6-5208 

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
K. RALNfcNAS 

6402 S. Fairfield Ave., Chicago 29 
(3-čtas augfttaa, durys po kairei, arti 

63-čios gatvCs ir Caltfornia Ave.) 
duoda tremtinys prieš karą baigęs 
Čikagos universitetą. 

Vienas doleris vai. — privačios 
Vertimai, anketų pildymas, ivairūs 
raštai angliškai. 

Gyvenkite kaime, sveikatantieji. se
nesnio amžiaus arba negalinti iš lo
vos pakilti ligoniai. 

D R A K E N U R S I N G H O M E 
620 Broaduay. south Haven, Mich-

Telef. 053AV. Winnifred Drakt-
R. N. Edwin Drake 

Namų atmosfera. Prieinama paga.1 
sav. arba mčn. kaina. Vyrai arba 
moterys galintieji vaikščioti arba n«>. 

"A VACATION THAT PAYS Fptf ITSEIF" A 
FOR YOUR H E A L T H : Including OcCUpational Fat igue, 
Rheumatoid, Nervous, Circulatory, Toxic and Associated 
Conditions. 

EXCELLENT FOR HEALTH INSURANCE 
FAMOUS LAMAR BATHS 

CY. M. KING, Pres.-Mgr. 

* At the South End oi Beautiful Bath House Row * 
FOR YOUR RECREATION: Year-Around Fishing, | 

Golf and AU Southern Hospitali ty 

\VRITE FOR INFORMATION OR VISIT US ] 

We can direct you to every need in 

HOT SPRINGS NATIONAL PARK 
ARKANSAS J 

"Drauge" rasite vėliausių, įdomiausių žinių ! 

Naiionallv Advcrtiscd 

MERCHANDISE 
GIFT SH0P 

APPLIAHCES 
JEVVELRY. PREMIUMS 

Lamps, Tools, etc. 
HOl /SEHOLD GIFTS 

CommUttces for Carnivak and 
Churches VVelcome 

VVHOLESALE JOBBERS 

EASTER RABBITS 
LOW PRICES 

BIG ASSORTMENT 
Value Sale Price 
$24.95 Comforter C 5 0 

100% New VVool ea. 
$3.95 Hurricane Lamp J 4 5 

Ind. Boxed ea. 
$14.95 Colonial Lamps . J 6 5 

Asst ea. 
$3.95 VVrought Iron 1 3 5 

Lamp, with Shade . . . . ea. 
$8.95 Steak Knife 2 0 0 

Set (6) set 
$6.95 Card Tables 2 ? 5 

(Patterned) ea. 
$2.98 Beautiful Plastic g 5 c 

Cruciiix in Box ea. 
$4.95 Caarving Set, Bone 1 1 0 

Handles, Boxed set 
Hollyvvood Dolls — g g c and j 3 5 

Boxed 2 Sizes ea. 
$1.29 Satin Covcred Clothes Ule 

Hangers; 2 in Box 
Asst. Colors set 

$2.00 Lisrhters (Ronson ^igO 
Type) Boxed doz. 

$7.50 VVallets — Men's Q g 
and Women's ea. 

$1.50 Pen and Peneil Set S f l c 
Boxed ea. 

$1.69 Nvlon Hose — 60/15 9 0 0 
First Quality 
3 prs. in Box box 

29.95 32-oc. Dinner Set 5.25 each 
Mail orders aerpted 

No COD's. Money refunded if 
not satisfartory 

T0MMY PAYNE 
808 W. ROOSEVELT ROAD 

Phone C Anai 6-8411 
The House of 1000 Items 

OPEN SUNDAY AND 
EVERY NIGHT TILL 9 

L 

GAS PERMIT HOLDERS 
Make good use of your gas permit. We mstall all types of gas 
heating eąuipment — get our prices now — for free estimate 
Phone PRospect 6-7777. 

C A N D C GAS HEATING CO., 3021 W. 63rd St. 

SUTVARKYKITE LMKŪ SftVO AUTOMOBILI 
Stasys Dapkus 

3255 S. Union Ave. Tel. CAlumet 5-1127 
1'rityrc.s mechanikas, turis moderniausius 
įrankius gerai ir nebrangiai pataiso, ka-
roserija ir nudažo, taip pat sureguliuoja 
motorą, kad taupiau naudotų benziną Ir 
alyva. DirbtuvS yra 3231 Ix>we Ave., tv*-
žiuoti reikia iš ielos. Kas negali atvažiuoti 
| dirbtuvę, skambinkite telef. sus i tar imui 

SS 

AR NORITE BOTI KUNIGAIS? 
T8vų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus. MIC. atgraivinta. kviečia 
pas save kandidatus i kunigus. T?vai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe; 
Dievui leidžiant jie darbuosis ir Lietuvoje; 
jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokitgs po PanelSs švenčiausios vfiliava; 
stokite i T8vų Marijonų Kongregaciją; rašy
kite novicių vedėjui. Laiške pa«ym6kite kiek 
mokslo baigėte, kiek amžiaus ir koks svei
katos stovis. Laišką siųskite žemiau paduotu 
adresu. 

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS? 
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus j brolius, kurie 

dirbtų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką kokj amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga. . . L 

Paaukokite savo jėgas, gyvenimą Ir sveikatą Dievui ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novicljato vedėju, 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj ir užbaigtus mokslus. 

MASTER OF NOV1CES, MARIAN HILLS SEMINABY, 
ČOJIENDON HILLS, ILLINOIS 

Saugesnės vietos taupymui 
niekur nerasite. Kiekviena 
sąskai ta y r a apdrausta iki 
$10,000.00. Penkiosdešimt 
penki metai pa tyr ime ir 
draugiško patarnavimo. 
STABAS KALBA LIETUVIŠKAI 

MSftlCT 
SAVINCS 

and IOAN ASSOCIATION 

• r i i n r n INSURED 
UPT0-

MUTUAL FEDERAl SAVIN6S 
REKORDAS... 

* {steigta Chicagoje 1905 metato. 

* Nuo 1905 metų ši bendrovš pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas, ir krizes, ir 
savo taupyto jams išmokėjo kiekvieną sutaupytą 
dolerį. 

* Augš tus dividendus išmokėjo visada be perstojimo. 

* Partrauksim jūsiTpinigus iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę. 

Nedelskite — pradftšdte taupyti šianfflea! 

FEDER0L 
SflVINGS 

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo *-U* ryto Ud 5 vmL 
po pietę, Retvirtadlenlate nuo 9-to« vai. ryto Ud 
8 vaL vakaro, Tre^UdJemlais vtoal 

AND I C A M A l l O C I A T I O « -
2202 W. Carmok ftdL i CMMft t, A 
S M M . vaiaftAaUlKAa.1 

l 
• 
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Mais+ui ir technikai 
Inž. ST. MAZILIAUSKAS, Boston, Mass. 

Buvo laikai, kada žemės ūkio Žinoma, čia y ra labai svarbu, 
kraš ta i buvo laikomi neturt in- kad pirminiai žemės ūkio 
gaiš. Tačiau gyvenimo ra tas šiuo dūktai būtų gausiai ir pigiai pa 
metu jau sukasi į kitą pusę: grei gaminami. Cia primokėjimų ar 
ta i j ie bus laikomi turt ingiau- kitos kainų kėlimo politikos nė
šiais. Žinoma, bus t ik tie tur t in- turėtų būti. Priešingai, tur i būti 
giausi, kurie sugebės žemės žemės ūkiui pri taikinta plačiau-
ūkiui pritaikinti naujausią tech- sio masto mechanizacija ir gau-
niką ir sukurti žemės ūkio pro- sus trąšų panaudojimas. Tik tuo 
dūktų apdirbimui pramonę. būdu galima gauti gausų ir že-

Šiandien j au vis labiau prade- mos savikainos derlių, 
dama suprasti , kad žemės ūkio Iš žemės gausi tiek, kiek jai 

Claudelio drama Šveicarijoj 
Zuericho publika parodo ne

mažą susidomėjimą religinės 
dvasios teatro pastatymais. P ra 

Bažnyčių pastatai 
moderneja 

Claudelis Fuldos scenoje 
Vokiečių katalikai šaukia sa

vo suvažiavimą Fuldoje. Suva
žiavimo metu bus pas ta ty tas 

gaminiai yra ne tik maistui, bet 
i r pagrindinės žaliavos plačiau
siai technikai. 

Savo laiku technikoje įvyko 
entuziastingas posūkis, beveik 
viską gaminti sintetiškai. Ta
čiau vėliau buvo apsižiūrėta, 
kad tas sintesis, dažniausiai pa
naudojant anglį ir naftą, kaipo 
pirmines žaliavas, nevisuomet 
būna lengvas ir ekonomiškas,. 

Šiandien jau be galo daug da
lykų mokama pagaminti sinte
t iškai ; net ir cukrų išmokta ga
minti . Tačiau cukrų ir daugel] 
kitų dalykų gaminti dirbtinai 
neapsimoka. Pastebėta, kad su 
genialiuoju chemiku — gamta 
konkuruoti neverta. 

Nuostabios gamtos jėgos su 
nepaprastu gyvybingumu ver-! 
žiasi daugintis gyvūnijoj ir aug-1 
menijoj, tik padėk joms geresnė- į 
mis sąlygomis — ir naudosies 
viskam gausiu jų derliumi! 

Gaminiai iš krakmolų, cukraus, 
avižų 

Pavyzdžiui, kiek daug reikš-

duosi! Dėlto yra labai svarbu, 
kad žemės ūkis turėtų vietoje pa 
kankamą, jį aptarnaujančią, pra 
monę: įvairių trąšų ir šiaip dir
vožemį gerinančių medžiagų, ku 
rios šiuo metu vis gausiau yra 
naudojamos, chemikalų kovai su 

Didelę žmonių nuomonių au
drą sukėlė Prancūzijoj, Ron-

eitais metais s ta ty ta Bernanos j champ mieste, savivaldybės na- Paul Claudelio veikalas „Atilsio 
„Palaimintoji baimė" paliko gi- į muose išs ta tytas parodai moder diena". Jei sveikata leis, pats 

f)1 lų įspūdį. Dabar t ea t ras eina dar • nios bažnyčios modelis. Prie šios autorius pas ta tyme žadėjo da-
| toliau — duoda Claudelio dra- ; bažnyčios projekto ketverius me 

matizuotą Tobi jo knygą iš Se-1 tus dirbo garsus Europos archi-
; nojo Testamento. Pas ta tymo is-1 tek tas prancūzas Le Corbusier. 
j tori j a tokia: karo metu viename , Eiliniai prancūzai, žiūrėdami į 
! prancūzų lageryje buvo inter- j modelį, vieni kraipo galvas, kiti 
I nuotas dr. Sdwin Maria Landau. ( stebisi, t ret i piktinasi. Tačiau 
: Būdamas dėkingas už P. Clau- vyskupas tai bažnyčiai s ta ty t i 
i delio ryžtingą internuotųjų gy- • leidimą patvirtino. Bažnyčia bus 
l nimą prieš nacių persekiotojus, iš balto gelžbetono, netaisyklin-
I pasiryžo išversti jo kaikuriuos gos formos, primenanti ketvirtį 
veikalus į vokiečių kalbą. Pirmą apskri t imo; pas ta tas 25 metrų 
paruošė „Tobiją ir Sarą", kurs ilgio, 12 m. pločio ir 12 m. augš-
buvo pas ta ty tas Hamburge, kur • čio; bet ant plokščio stogo bus 
Claudelis per 40 metų buvo ge- dar t rys pastatai , panašūs lyg 
neraliniu konsulu. Pas ta tymo į bokštus, lyg į laivų ventiliato-
metu buvo atvykęs pa ts Claude- ' rius, kurių du bus po 15 m. augs 
lis ir pasakė kalbą apie vokiečių) čio ir trečias 22 m., kuris baigsis 
i r prancūzų bendradarbiavimo kryžiumi; ypatingi būsią ir nely-
reikalingumą. Po šio pas ta tymo; gaus dydžio, į vidų lenktose sie-
Claudelis veikalą dar kartą per-: nose įtaisyti, langai. Žmonės 
dirbo. Į gausiai ciną žiūrėti modelio, bet 

Būdamas katalikas, Claudelis I l a b a i įvairiai apie jį atsiliepia. 
savo veikale išryškina ryšį t a r p j Archi tektas Le Corbusier di-
Senojo ir Naujojo Testamento, j džiuojasi, kad ta i būsiąs vienas 
kurių abudu veda į vieną centrą j i š pirmųjų didesnių žingsnių 
— žadėtąjį Mesiją, Kristų. Senis: Prancūzijoj žengiant į modernią-
Tobijas, apakęs, simbolizuoja I M bažnyčių statybą. 
Sinagogą; jo sūnaus kelionė žen | 

TOOOST - PACHANKIS MONDMENTS 
CHICAGO'S MOST BEAUTIFUL SHO\VROOM 

6818 21 So. Western Ave. CRovehilI 6 3745 

lyvauti. Dabar j am y ra 86 me
tai amžiaus. 

PAVASARIO SEZONUI! įsigykite gra
žią Papūgėlę. Kainos nuo $3.95 ir virf! 
Garantuoti grros rūšies paukščiai! Už
laikome visokiu naminiu gyvulių reik
menis. 

BAMBOO PET SHOP 
15 N. Joliet Street Joliet, Illinois 
Joliet 9618 Atdara pirm. iki 9:00 

VELYKŲ MARGUČIAI žadins Šven
tės nuotaiką, geros dovanos—džiaugs
mą. Kiekvienas apsidžiaugs gavęs 160 
paveikslų iliustruotą knvgą "NEPRI-
KLAISOMOS IJHTIVOS PINIGAI". 
Neužmirškite laiku ja apsirūpinti — 
laida nedidele, atidėliojantiems pri
trūks! Jei pas vietos knygų platinto
jus negautumėt, autorius J. Karys, 
45 Park Terr., Kridgeport, Conn., at-
piųs Jums tą jdomią knygą iš namų. 
Tuojau užprašykite! 

Dėmesio Savininkai. Pakeičiame j gazo 
arba alyvos apšildymą. įdedame bent ku
rios rūšies pečių. Augščiausios rūšies dar
bas už žemiausias kainas. Lengvi išsimo-
kėjimai, tad kreipkitės pas patikimą kon-
traktorių. Nemokami apskaičiavimai mies 
te ir priemiesčiuose. • 

JOSEPH M. HEALY 
REpublic 7-8480 

i m 
J0H!IW. 

PACHANKIS 
(Patch) 

Radto BroadCMt 
Tuet*l&7 8 p . m. 
\ \ ( , i > isto kil. 

Open every day in-
cluding Sundays — 
9 a. m. to 6 p. m., 
and evenlngs by ap-
pointment. 

— NEVER BEFORE WAS 8UCH AN OFFER MADE — 
NO MONEY DOWN — Any monument selected now will be 
•et before Decoration Day. 

Automobile t ranspor ta t ion to and from our show-
room is always available — jus t give us a ring. 

St. Maziliauskas 

kliną Dievo Sūnaus atvykimą že 
mėn. Jo žmona Sara tur i reikšti 
Mariją. Pirmojo pasta tymo me
tu į Šveicariją buvo nuvykęs 
pa ts Claudelis, dabar j au tur į s 
per 85 metus. Autorius buvo su
t ik tas nuoširdžiomis ovacijomis. 

Du religiniai albumai 
Neseniai išėjo iš spaudos du 

AUTORIZUOTAS 

P0HTIAC PARDAVĖJAS 
Pamatykite muą 

CHICAGO AVE. MOTOR SALES 
2413 W. Chicaąo Ave. 

BRunswick 8-7200 

parazitais ir piktžolėmis ir t.t. 
Suprantama, kalnų ir uolų ! gausiai iliustruoti leidiniai ,,The 

mingų žaliavų galima lengvai | žemės ūkiui nepanaudosi ir jo- Mess" ir „Marriage". Abudu t u 
gaut i iš krakmolingų žemės pro | kiomis priemonėmis iš jų ar t i -
duktų: grūdų, bulvių ir k. — ga- j mesniu laiku gero dirvožemio ne 
minimui gumos, plastikos, klijų, i padarysi . Dėlto mūsų tėvynė sa-
vaistų ir t.t. Kiek daug naujų j vo moreniškais laukais galėtų 
medžiagų gaunama iš cukraus! ; pasidaryti j au t irštai apgyven-
Pavyzdžiui, jau ištisi fabrikai j dintoje Europoje vienu iš labiau 
gamina iš cukraus sorbitolj, ku-1 šiai brangintinų šaltinių — gau 
r is y r a reikšmingas dažų, taba- ] saus maisto saviems ir sveti-
ko, klijų, kosmetikos ir kitose j miems ir įvairių medžiagų gra-
srityse. j žiam žmonių gyvenimui. 

Ta mūsų miela aviža, kuri A,, , ,. , . 
. * ' . Akmens anglis, nafta, atomine t iek judraus optimizmo teikia į .. • •« , , ,.-, , . * energija 

žirgui, is kurios karališko kisie-, ' 
liaus, avižinių dribsnių ir kitų | Akmens anglies „garbė" šiuo 
gardumynų galime pasigaminti, t metu vis mažėja. Lengviau eks-
j i — taip pat darosi reikšminga < ploatuojami plotai eina prie ga-
technikoje. I š avižų šiuo metu lo, o ir juose mažiau kas benori 
gaminama visa eilė furano jun- požemiuose dirbti. Gausesnių an 
ginių, iš kurių furfuralis ir fur- glies sluogsnių, kuriuos nesun-
fmylinis alkoholis y r a labai k u būtų eksploatuoti, surast i 
reikšmingos medžiagos abrazy- i kur nors y ra mažai vilties. Dėl-
vinių medžiagų ir šiaip plastikos ! to vis labiau einama prie to, kad 
gamyboje. ! anglis būtų karbonizuojama po-

Iš furfurylinio alkoholio y r a Į žemiuose ir būtų panaudojama, 
gaunamas furano cementas, at- j kaip natūral ios dujos, degini-
sparus visokioms medžiagoms ir | m u i . 

Sintetinėje technikoje vietoje 
akmens anglies bandoma panau
doti augalinę anglį celiuliozės 
pavidalu. Dėlto šiam ir kit iems 
technikos reikalams darosi vis 
didesnis pareikalavimas celiu
liozės. 

Čia žemės ūkio kraš tams iš
kyla vėl nauja veiklos sri t is — 
auginti celiuliozį gausiai nešan
čius augalus ir tos rūšies me
džius. 

Naftos šaltiniai taip p a t yra 

ri po 32 didesnio formato pus
lapius, atspausti aiškiai, gilia
spaude, su daugybe rinktinių 
iliustracijų; daug duodama in
formacijų apie moterystę ir apie 
šv. mišias savo gausiais pa
veikslais y ra lyg modernūs albu
mėliai. Išleido knygų leidykla HimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiyiiuimiiMlHIllIll 
„Fides", kurios centras y ra Chi- , __ 

tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiimi, 
SUTAUPYKITE PINIGU — ATLIK-
DAMI PAVASARINI NAMO PAGE

RINIMĄ — IŠSINUOMUODAMI 
ĮRANKIUS 

• Skilsavvs — • Car Polishers 
• Electric Drills — • Kopėčias 

• Pipc — Dies • Sanders 
• Daug kitų 

I t E N T A L C E N T E R C O . 
320 L a k e S t r e e t 

E U c l i d 6*4682 

cagoje ir kurios vadovybėje dir
ba lietuvis J. Vilimas. 

Vaistininkų knygele 
Vaistininkų sąjunga, kurios 

centras y ra Covington, Ky., iš
leido knygutę ,,Our Fa i th in 
Pharmacy", kurioje sprendžia 
kaikuriuos vaist ininkams svar
bius moralinius ir profesinius 
klausimus. Knygutė gaunama 
adresu: Druggis ts ' Guild of St. 
James, 119 W. Sixth st., Co
vington, Ky. 

labai reikšmingas cheminėje 
technikoje. 

Kas nežino technikinės reikš 
mės augalinės ir gyvulinės kil
mės riebalų! 

Pagaliau, ir karvutė neša savo 
duoklę technikai. Jos pieno ka-
zejinas y ra — daug kur naudo
j a m a medžiaga. 

Fabrikai ycrlca ūkius 

Veltui bandytum išvardinti vi
sus tuos galimumus, kur žemės 

MIESTE IR PRIEMIESČIUOSE 
Veidrodžiai, automobiliams saugu
sis stiklas įdedami jums belau
kiant. Stiklas stalams. Veidrodžių 
atnaujinimas (resilvering). Polira
vimas. Tekinimas. Kampų šlifavi
mas. Darbas pilnai garantuotas, 
ekspertų atliekamas. 

Dėl darbo įkainavimo telefonuo-
kite JUniper 8-7500. 

IRVING AUTO GLASS CO. 
3001 W. Irving Park Rd. 

CHICAGO, ILL. 

ūkio produktai y ra a r gali būti | smarkiu tempu išsemiami. Naf-
pirminėmis technikos žaliavo-' tos produktai turės likti tik 
mis, kurias skaldant a r įvairiai 
pakeičiant, gaunasi be galo daug 
reikšmingų medžiagų moder
naus gyvenimo technikai. Dėlto 

kaipo technikinės žaliavos. 
Visų dėmesys šiuo metu y ra 

nukreiptas į atominės energijos 
platesnį pritaikymą. Tačiau 

Dėmesio Savininkai! 
Gaukite šiandien nemokamus apskaičia
vimus ant tinkavimo, kanalizacijos, da-

i žymo ir namo pataisymu. Augštos rūšies 
l darbas. Mieste ir priemiestyje. 

MOnroe 6-1097 

SKOKIE RESIDENTS 
when in need of nurs ing 

service* call 

AETNA NURSES 
REG1STRY 

Mrs. M. Seideluian 

Director 
4821 No. Sheridan Rd. 

LOngbeach 1-7388 
Transporta t ion to Skokie 

reąuired 

PLUMBING & APŠILDYMO 
Reikmenys ir Aptarnavimas 

Virtuvių ir prausyklų įrenginiai 

6E0. HAZARD & S0N 
50 METŲ BIZNYJE 

3312 SO. HALSTED STREET 
YArds 7-2331 

Nemokami pertaisymų apskaičiavimai 
Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

RAY'S STANDARD AUTO. 
SERVICE 

Where there is always service 
with a smile. Cleaning, washing 
and simonizing. Efficient servi 
ce; free es t imates ; motor ana-
lysis by experts . 

800 W. Hffl Grove 
Western Springs, Ui. 

CHestnut 6-9804 
'"nmHuim»iiimniinmMwmmiumi"' 

MOTORISTS 
Get your Car Ready for Spring 

Best Buy s of '54! 
Auto Seat Covers $ 9 , 9 5 UP 

Convertable Tops $ 3 4 , 9 5 
Auto Glass 4M. 

L A K E AUTO PAINTING CO. 
Phone HAynrorket 1-7775 

1901 W. Lake S t 

MOVING 
A. Beniulis atlieka įvairius per-

kraustymus ir pervežimus iš toli-
amų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 
arba BI. 7-7075 

1835 CANALPORT 

STEPONAS C. LACKAVfiCZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 
2424 W. 69th SI REpublic 7 1213 
2314 W. 23rd PI Vlrginia 7-6672 
10756 S. Michigan Ave PUIlman S 1270 

--ĄgaMMfc?-' * -i-Sį^mEž-^ "•VS&BJSS*^ -ta^MB*!*-"'' ' ' - ^ 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERM AVE. 1410 S0. 50th ATE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, IU. 

CRovehilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 
T0wnhall 3 2109 

r ^ 

viena iš didžiausių JAV bendro- energijos šaltinių art imesniu 
vių Atlas Powder Co. šiuo metu; laiku susidarys ir kitose sr i tyse 
perka didžiulius ūkius gamini- j ir, galbūt, jie bus greičiau pa-
mui žaliavų savo cheminei pra 
monei. 

Taigi, pažangus žemės ūkio 
kraš tas turi sukurt i t am atitin
kamą pramonę, kad nereikėtų 
šių pirminių žaliavų eksi>ortuoti. 

Be to, šių laikų žmogus vis 
labiau y r a linkęs pirkti sau mais 
tą jau paruoštą arba bent jau 
pusiau paruoštą. Dėlto maisto 
gamybai taip pat turi išaugti 

naudoti, negu atominė energija 
Pavyzdžiui, šiuo metu tech

nikoje y ra gyvai svars tomas ga 
limumas, kaip plačiau pritaikin
ti lengvųjų metalų degimo ener
giją. Ypatingai t am reikalui tin
ka magnis, č i a jau būtų chemi
nės energijos panaudojimas. Gy
vai jieškomi būdai, kaip magnį 
pigiai pasigaminti, ir t am pa
kankamai turėt i žaliavų, nes 

VI KINAS iŠ Chlcagos senesnių gra
žiausiu narni; ant l^ake Shore dr. m -
Beniai buvo atidarytus srefkstautlents j 
ir ss&tems asmenims; graži aplinka, 
puikus maistas, slaugių prižiūrėjimas, 
draugiška šeimos atmosfera. Prieina
mos kainos. 

1530 N. Lake Sliorc Dr. 
SUperior 7-2003 

' i i . 

UUSTAFSONS 
VENETIAN BLIND SERVICE 

Free estimates. Cleaning & taping. 
Plexlble stecl &, aluminum blinds. 

5080 Miluaukec Ave. 
HO. 3-S820 

ŠIANDIEN GAUKITE 
APSKAIČIAVIMUS! 

Pagal užsakymą pastatomi garažai; p a - / 
taisymai; įdedami palėpėse ir skiepuose] 
butai; iš viršaus užsidarančios garažo 
durys. 

H. PRAAG CON IRACTOR 

ALFRED VASAITIS-VANCE 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

dėkoja visiems, kurie naudojosi jo laidotuvių patarnavimais 
šiais paskutiniais penkeriais metais . Šia proga jis nori a t 
kreipti jūsų dėmesį, kad Vasaičio vardo pri jungimas prie 
kitos firmos nereivkia, kad jis turė tų kokių ryšių su ja . 

Vasait is nori jums priminti, kad su laidotuvių direkto
rių pr i tar imu jis gali pa ta rnaut i visose miesto dalyse, todėl 
gali be jokio didesnio mokesčio taip pa t suteikti draugiškus 
ir pilnus patarnavimus, kaip jis darė iki šių metų. 

Mirties reikale galite jį pasiekti bet kurią valandą tele-
fonuodami RIverside 7-5345. 

ALI RED VASAITIS-VANCE 
LIETUVIŲ ĮSTAIGA 

JOHNF. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605 07 South Mermitage Aven»e 
Tel. YArds 7-1741-2 ir BIshop 7 b481 

4330 34 South California Avenue 
Teleionas LAiayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

LIODĖSIO VALANDOJ 

MA2EIKA* EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6S45 So. Western Ave. Air Condltioned koplyčia 
RLpobUc 7-8600 — 7-8601 AatomobUUuiM vieta 

Tiem*, kurie g>T«na kitose mleeto dalyse: «»u*lm» 
koplyčią arčiau Jūsų namų. 

Atvykite pasiimti vieną mušu grafia 1954 artistiška katali
kišku kalendorių arba šaukite ir mes jums prisiusime. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulaneu patam*\ i- - ^ ^g. Mee turime koplyčias 
mas j r a teikiama* BįS? ^®JK v i s o s e Chkaage* 
dieną ir n a k t į . Rei- "63^ JA lioselamio dalyse 

kale saukite _ ^ » J B P Ę a ^ S l - ^ f c ^ tuojaus patar-
mus. ^^^r*^ ^^""^B^a^ naujam, 

8307 & UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

ir 

i r 

PETRAS P. GURSKIS 
•fiO Weat 18th STREET Tel. SEeley 3-5711 

A1JREMS VAS4ITtS-YM0£ 
177 HOODSIDE RD., RIVERSIDE, ILL. Tel. RI\er^ide 7^5345 

9405 Central 
Evcrgrcen Park, 111. 

gausi ir įvairi pramonė. Visi ma- magnezito sluogsniai randami j — - - - - - , , , , 
tome, kaip iš tų pirminių že- retai kur ir negausūs. Tobulina-
mės ūkio produktų pramonė pa- i nias būdas, gauti magnį iš dolo-

Park Avenue 
GArdcn 2-8456 LT1S 

gamina vis naujus, patrauklius 
maisto dalykus, kurie dažniau
siai y r a paruošiami ilgam laiky
mui ir tolimiausių vietų aptar
navimui. 

mito (magnio - kalcio karbona
tas ) , kurio didžiuliai sluogsniai 
guli ir Lietuvos žemėje, ypatin-

*»sox>oss>^as»x»si#s>oa>iaiasi#xiasi<i> » # > 
VETERANS PAINTING C. 

Mes atliekame dažymus bet kurioj 
miesto dalyje — bet kokiu laiku. 

• Rezidencinių • Komercinių 
• Industrijų 

Augščiausios rūšies darbas — pri
einamos kainos, šaukite nemoka-

gai j i s y ra netoli paviršiaus^ miems ap«kaieia\ imams. 
šiaurės rytų Lietuvos plotuose. 

MM m 
PŠRI 

i 
»»#»##*+#»»»•#*•»»»<*»»»»••»»#•»•»< 

L Casimir MoiuimnU 
Company 

3914 West 11 Iflt Street 
Vienas blokas nuo kapiniu. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste 

Telei. CEdarcrest 3 6335 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 & HALSTED ST&EET letepiume ¥Ar4s 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
WZZ1 S. M1CU1GAN A V E . Tel . OOmMtiore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
8. LITCANICA AVE. Te*. Y A l * 7 - 1 1 » - t l 3 » 

JULIUS LIULEVIčIUS 
4S48 8. CAUFORNIA AVE. Tel. LAfmyvtte »-»57J 

LE0R AR D AS A. EŽERS K IS 
1646 WEST 46th STREET Tel. YArds 74781 

VASAITIS — BUTKUS 
1116 SO. JOth AVE.; CICERO 60. ILL. Tel. OLympic 3-1003 
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SPYGLIAI-DYGLIAI 
Redaguoja BALYS PAVABALYS 

P. Natas MOLOTOVAS 

'^"^^>C7T^C s)<*^^>cr 

Brazdžionis juokiasi 
Smagu girdėti, kad Rašytojų 

Draugijos lito ratii ros premiją 
laimėjo Bernardas Brazdžionis. 

Ypatingai smagu Spygliams 
ir Dygliams. Nes mes jį laikome 
savo poetu. 

Brazdžionio poezija šakota. 
Joje yra ir satyros bei humoro 
šaka. 

Daug humoristinių eilėraščių 
Brazdžionis yra sukūręs vai
kams. Toli nejieškodami, atsi
verskime ,,Pietų vėjelį", ir rasi
me: 

Pasakysiu aš eilutę: 
Nedidutę, nemažutę. 
Ir neilgą, ir netrumpa, 
Ir ne riestą, ir ne kumpą, — 
Jeigu mokat kas puikiau. 
Prašom. . . Aš jau pasakiau. 

Taigi prašom. Mes šį sykį pui
kiau nemokam*. Tik prisimenam 
to paties autoriaus kitą posmą 
(nevaikišką, bet rašytą tada, kai 
autorius buvo dar beveik vai
kas). Ar jis buvo atspausdintas, 
ar ne, vistiek dar ir šiandien te
beskamba mūsų ausyse: 

Vieną gatvės galą saugo 
Pasipūtęs faraonas. 
O kitam gale išauga 
Seno bato senas ponas. 

Tai daina apie seną batą. Pri
simenam ir daugiau dainų. Tik 
nebenorim jų cituoti. Nesgi svar 
bu eiti tiesiog prie reikalo (t. y. 
prie premijuotojo veikalo). 

Kągi bendro turi Brazdžionio 
„Didžioji kryžkelė" su Spyglių 
ir Dyglių idėjomis? Ogi tai, kad 
ir mes, kaip autorius, jieškom 
„tik vieno gintaro — brangiau
sio aisčių aukso, tik vieno kelio 
— kur žmogaus namai"... 

Didžiojoj kryžkelėj paklydę, 
mes juokiamės, nors reikėtų 
verkti. Juokiasi ir Brazdžionis. 
Jis juokiasi net iš tokių rimtų 
dalykų, kaip Jungtinės Tautos. 
Mes juokiamės kartu su juo, 
„erškėčio krūmą apkabinę", 
anot mūsų bendradarbio P. Na-
to. O Brazdžionis sako: 

— Žydėkit, vynuogės, juodoj 
pakrantėj Krymo, tartum 
kraujas nužudytų milionų, 

Žydėk, šėtono šypsena, po 
Kremliaus drebančia žvaigž 
de, 

Žydėki, Volga, ir didžiuokis 
tu, aptemdžius garbę farao
nų, 

Žydėkit, tankai, Raudonojoj 
aikštėje taikos tironų pa
rade. 

Brazdžionis (ir Eisenhoweris) 
incognito aplanko UNO rūmus. I Atletas: Kokia yra mano tem 
Didžioji plenumo posėdžių salė peratūra, daktare? 
prabangiai išpuošta. Ten kaba, Gydytojas: Šimtas vienas, 
tartum ant voratinklio, Jungti- : Atletas: Koks yra pasaulinis 
nių Tautų emblema. rekordas? 

Ir rodė gulai posėdžius ir rodė 
miniai alkanai paįsaulį ant 
voratinklio, lyg mirčiai, pa
kabintą, 

Ir akys jų, lyg šaukdamos 
,JiRIS-KRIS KRIS-KRIS",, 
sužiuro. . . 

Ir velnias man, ir velnias man 
pakišo baisią mintį — 

Paklausk: — Kur Raudonoji 
J ū ra ? 

Neatsakė teisingai nei Trygve 
Lie, nei Madam Pandit, nei An
drėj Višinskis... Ir tarė auto
rius: „Aš žinau, nes aš esu išgel
bėtas iš Raudonosios Jūros". 

Mes irgi žinome. Ir mes juo
kiamės, kad nežino tie, kuriems 
būtina žinoti. Dėl to mums liūd
na. Bet ir juokiamės dėl to, kad 
liūdna. 

Nesakome, kad patys Braz
džionio eilėraščiai juoki'ngi. Tik 
gyvenimas juokingas, dėl to, 
kad sunkus. „Gyvenimas sunkus 
— išjuok tu jį!" sako mūsų ben 
dradarbis Adomas Vyčius. 

Brazdžionis kaip tik ir išjuo
kia tokį gyvenimą, pilną kon
trastų, kur „perdaug ilgai šėto
nas viešpatauja, perdaug trum
pa ranka mirties"; kur „milio-
nams liepsnų milionai gyvybė
mis moka"; kur „pro dilges ir 
pro raganas senas aš nematau 
skaisčių jaunų mergaičių"; kur 

Velnias palieka pas mus kar
tais kaip laisvės šešėlis, 

Kartais kaip meilės daina, 
kartais kaip laurai garbės, 

Kartais ant aukso kalnų elge
tą skurdų iškėlęs. 

Atveda nuogą — prie kapo 
duobės. 

Bernardas Brazdžionis, DI
DŽIOJI KRYŽKELĖ. Išleido 
Terra, 1953 m. 112 pusi.). 

T u r t a s 
(laiila: „Tu buvai toks didis, 

aS vrrkiau mažytis. . 

Visko šiam pasauly ViešjKtties prikurta. 
Tik neduota žmogui pakankamai turto. 

Vis tartum į kalną, raganų užburtą, 
Kopdams neprikopia jis prie mielo turto. 

v. 
• f 

Liežuvį iškišęs, it medžioklio kurtas, 
Bėga iki karsto žmogus vis to turto. 

0 kad taip kiekvienas amžinai apkurstų 
Ir nebegirdėtų šauksmo: turtų, turtų! 

Daktarai romanų „Draugui" nebekurtų, 
Nedaužyt atomais Amerikos turtų. 

Į susirinkimą nereikt varyt smurtu, 
Bendruomenės skyriun visi susiburtų. 

Ir galbūt viengungiai sau šeimas sukurtų 
Ir vadintų žmoną mylimiausiu turtu. 

lankininkai ir literatūros istorija 
(Arba: Septyni prieJ Tebus) 

„Kritikomis", „superkritiko-
mis" ir „antikritikomis" paskel
bę karą mūsų pomaironinės kar
tos poetams, ypač nukreipę gin
klus prieš Joną Aistį, lankinin
kai tą žygį pavadino klasikiniu 
vardu — Septyni prieš Tebus 
(žiūr. Lit. Lankų Nr. 3). 

Nors formaliai jie tėra penki 
ir dviejų Tėbų kovotojų dar ne
skelbia, bet tai nieko nuosta
baus: kaip visuose, taip ir šia
me fronto štabe, matyt, yra try-
nimosi ir nesutarimų. 

Aloyzui Baronui ir Pauliui 
Jurkui iš karto nesutikus prie 

teratūros (kieno? Papuasų? Sp. 
-D. Red.) istoriją („.. .užtikri
name...: lankininkai nesiveržia į 
istoriją...") 

Tik visai neseniai ir, pasaky
tume, po gilių studijų Honolulų 
rašytojų draugijos pirmininko 
sūnelis išvedė paralelę tarp sep
tynių nelaimingų Tėbų didvyrių 
ir lankininkų žygio ir išaiškino 
gilią šio pasrvadinimo prasmę. 

Kaip istorija sako, aname žy
gyje prieš Tebus iš septynių kri
to šeši, ir tik vienas, vardu Ad-
rastas, liko gyvas, Ryždamasis 
atkeršyti, jis kantriai laukė, kol 
užaugo kritusiųjų draugų sūnūs. 

žygio prisidėti, Tebu kovotojai į Jiems vadovaudamas, jis išsiren 
pateko į didžiąją kryžkelę, ne-
apsispręsdami, ką pasirinkti: 
Škėmą ir Lėtą, ar Pūkelevičiūtę 
ir Kazoką, ar Blekaitį ir Bendo- Naujasis lit. istorikas ir pa-
riūtę... Yra gandų, kad tvirtai brėžia, kad lankininkai šia ale-

gė į naują keršto žygį ir laimė
jo. Kovoje krito tik jo vieno sū
nus... 

Mažas apsirikimas 
Mano dantų gydytojas turėjo 

gerą skonį ir visada pasirinkda-
] vo gražias gailestingąsias sese

ris. Užtat aš labai nustebau vie
ną vakarą jo kabinete radęs la
bai negražią. 

— Guldau galvą, daktare, tai 
jūsų žmona parinko jums tą 
gailestingąją seserį, — tariau 
aš, jai išėjus iš kambario. — Ji 
yra žemiau jūsų įprastinio sko
nio. 

— Ne, ponas Baly, — šaltai 
atsakė jis. — Aš pats ją pasi
rinkau, ir jau labai seniai. Ji 
yra mano žmona! 

kandidatuoja ir du nauji „Drau
go" romano konkurso iškelti ro
manistai : 
čius. 

Zeikus ir Lukaševi-

Ilgai suko galvas mūsų litera
tūros istorikai prof. Vac. Biržiš
ka, dr. A. Maciūnas ir kiti, kaip 
išaiškinti r tą mitologinių grai
kų vardais epigoninį pasivadini-
mą ir ką reiškia tas kuklus lan
kininkų atsižadėjimas įeiti į li-

gorija aiškiai pasisako, kad ne 
jie, bet tik jų sūnūs, t. y. po jų 
ateisianti rašytojų karta, įeis į 
literatūros istoriją (vadinas, su 
kurs geresnių veikalų už Aistį ir 
jo kartos poetus). 

Kol nėra paskelbto pilno sep
tynių skaičiaus, lankininkai, de
ja, nutyli, kas iš jų yra tas Ad-
rastas. 

Graikijos Vėjas 

Atleto liga 

Naujaprasmių žodžių žodynas 
Arklys — laukinis gyvulys,. Bimba — pagal „Lietuvių kai 

kurs pinigus žmonėms iš kišenių bos vadovą", nerangus žmogus, 
traukia. Nei ant jo joji, nei juo j nenaudėlis. Gryna tiesa. Taip ir 
važiuoji, nei pagaliau jį matai, neišsirango jis iš savo „Lais-

Ar jau juoktis? 

Tik žinai, kad jis greitas ir kad 
laimės lenktynes, pripildamas tau 
kišenes pinigų. O jis tyčia lenk
tynių nelaimi, idant tu pralaimė
tum. 

Arkliavagis — tokio nėra. Va 
gys ištobulėjo. Arkliavagiai vir-

I to žmogvagiais. 
Asilas — tu pats asilas, jei 

veiki ir dirbi iš idėjos, o ne dėl 
pinigo. 

Asimiliacija — supanašėji
mas. Senieji ateiviai su naujai
siais asimiliuojasi tik prie dole
rio. 

Asmuo — nesvarbus žodis. 
Atominė bomba — nusibodęs 

dalykas. 
Babelis — New Yorkas. 
Barzda — seniena, nebevar

tojama. Tačiau ją galima prisiū
ti ir barzdotam, ir bebarzdžiui. 

Barzdukas — pagal „Lietuvių 
kalbos vadovą", mažas barzdo
tas žmogus, nykštukas. Bet Sta
sys Barzdukas (vienas iš to va
dovo sudarytojų) — nei nykš
tukas, nei barzdotas. Taigi barz 
dūko sąvoka darosi nebeaiški. 

Barzduoti — šito žodžio „Lie
tuvių kalbos vadove" nėra. Ne
bėra jo ir gyvenime. Praėjo tie 
laikai, kada vaikinai barzduoda
vo merginas. 

Beždžionė — suamerikonėjęs 
dypukas. 

vės" ir nevyksta pas Malenkovą. 
Bokalas — dingęs žodis. Yra 

tik stiklinės, ir tos pačios labai 
mažos. O seniau būdavo — ge
riam alų iš bokalų. 

Bolševikas — bolše ima, bolše 
plikas. 

Bosas — triprasmis žodis. Ga 
Įima sakyti: bosas dainuoja bo
su. Arba: bosas ritą bosą. Ar
ba: bosas bosuoja bosui. Arba: 

Dr. S. Aliūnas 

Sau sas lietu 

Tai vyrutis visko pilnas: 
Rėja šiaudus, pjauna vilnas. 
Iš tų vilnų verda košę, 
Per tą košę viską košia. 

— - • ' • — • 

bosas bosauja ant boso (ir ant 
tavęs). 

Broklynas — Gi n kaus saldai
nių palocius, Strumskio degti
nės parduotuvė, Garšvos laidoji-1 
mo įstaiga... 

Churchillis — Nobelio litera
tūros laureatas, laimėjęs premi
ją dėl to, kad jos nevertas. 

Coca - Cola — panašu į kuoką 
ir kuolą. 

Čikaga — Rašytojų Draugijos 
sostinė. 

Daiktas — svarbiau negu žmo 
gus. 

Dailininkas — tas, kuris ne-
piešiai dailiai. 

Dypukas — kratykis šio žo
džio ar nesikratyk, vistiek esi 
dypukas ir visą amžių būsi, nors 
ir laikai save amerikonu ar kito
kiu ponu. 

Direktorius — mažareikšmis, 
bet gražiai skambąs žodis. 

Eilėraštis — kūrinys, kuria
me nėra „nei rimo, nei ritmo, 
nei prozos geros". 

Elgetauti — prašyti išmaldos 
garbingais būdais: per laiškus ir 
per visokius parengimus. 

Fantastas — lietuvių bendruo 
menės kūrėjas. 

„Garsas" — negarsus laikraš 
tis. 

Gražbylys — melagis. 
Grožėtis — su malonumu ste

bėti tai, kas negražu. 
Hollyivoodas — gražus žodis, 

bet tik žodis, o ne tikrovė. 
Humoras — Spygliai ir Dyg

liai. 
(Gal bus ir daugiau) 

Eldorado žmogus rado, 
Nejieškojęs jo visai. 
Dieve, saugok mus nuo bado, 
Jeigu lyja taip sausai. 

Jei mini Camus ar Gide*ą, 
Tai moderniškai rašai. 
Žiūriu, žiūriu ir išvydau: 
Ima lyt labai sausai. 

Į simfonijas papūtęs, 
Viską išpūtė jisai. . . 
Pila pila baisios liūtys, 
Tik labai labai sausai. 

Ir išdžius visai Parnasas, 
Ir bus smėlis ištisai, 
Ir Dos Passos eina basas, 
Šitaip bepilant sausai. 

Ir galvoji ir sustoji. 
Ir pakaušį pakasai: 
Bandė lyti Lietuvoje 
Kažkada taip pat sausai. 

Sveikinimo telegrama naujam Spy - Dy 
redaktoriui 

Tai kas, kad Žitkus Leonardas 
Vaikams Saulutėj košes 

verda! 
Vėl turim iuokdarių karalių, 
Šypsningą PAVABALį BALĮ. 

Nenuostabu, kad tokią karš
tą vasara, kaip pernykštė. Spyg
liai ir Dygliai nudžiūvo. 

Gerai, kad Dr. S. Aliūnas su-
skrudusiu sniegu šiek tiek srv-
vastį ir žaluma palaikė, o tai bū
tų telikęs dūmelis laureatų pa
smilkymui. 

Ar nereikėtų kokį tūkstantu
ką šyptpoečiams paskirti? Gal 
ir vasaros atvėstų... 

Kaip ten bebūtų, bet tas „in-

terregnumas" praplatino mano 
..Kaipgi nerašyti" eilėgalį. Iš
siuntinėjau jį dvylikai redakci-
ių. bet nė viena nedėjo, gal ir 
dėl to, kad ketvirtą posmą jau 
taip nugiedojau: 

„ ... kaip nekttštelt krūminių, 
it Runcė Dandierinas, 

Juoktis ten, tr*r verkt reikėtų 
apkabinus *•'*§, 

Likti užfrontei, kai Girnius 
dėl kartos su Aisčiu imas, 

Šievtis ir tada, kada matai 
vaizdingą žodi žūnant". 

Atseit, nekišk snapo, kur du 
mušas. 

P. Natas 

Apie marnastis svieto 
ftr bewrta?.. 

Č. Masaitis, rašydamas ,,Drau 
ge" apie Žemės likimą sako, kad 
dar, palyginti, plonose žemės 
plutos vietose vyksta pasikeiti
mai, kurie gali privesti prie to
kių didelių žemės plutos įtampų, 
kad pagaliau įvyks globaliniai 
žemės drebėjimai — su neapsa
komais ugniakalnių išsiverži
mais ir milžiniškais įsisiūbavu
sių vandenynų potvyniais — 
trumpu laiku nušluodami nuo že
mės didžiąją gyvybės dalį ir iš
keldami naujus kalnynus. Ir tai 
gali įvykti bet kuriuo metu. 

Bet kitas daug labiau galimas 
ir tiksliai pramatomas nemalo
numas yra naujas ledynų laiko
tarpis. Netolimoj ateity (apie 

Yra medaus ir nesaldaus 
Saldu nuryti saldų kąsnį, 
Saldus dalykas — pinigai. 
Jei tu randi ką nors saldesnį, 
^ai su tavim, broliuk, blogai. 

Blogai, kad motinos lopšinės 
Net ir svetur nepamiršai. 
Blogai, kad vasaros auksinės, 
^logai, kad lyriką rašai. 

Blogai visiems, kurie daug mąsto: 
Jie bemąstydami sudžius. 
Tad, broli, tolinkis nuo rašto 
_. kalk sau pinigus didžius. 

Jei kokią šventę kas aplaistys, 
Išgerk po tuziną išsyk! 
Tiktai nebūk tu Jonas Aistis 
I r jokių knygų nerašyk! 

Balys Pavabalys, Šilkai ir vilkai 

50.000-sius metus) ledynai pri
slinks prie pat Chicagos, pa
dengdami visą Kanada, Europo
je, gi, apklodami Lietuva ir kai
myninius kraštus, atslinks be
veik iki Berlyno. 

Akivaizdoje šito fakto, turė
tumėm rimtai paealvoti, ar be
verta toliau rūpintis Lietuvos 
laisvinimu? Juk ar taip, ar taip 
galas! Be to, rimtai apsvarstv-
kime, ar beverta mums pirkti 
auzas ir saliūnus, nes ,.ledynai 
prislinks prie pat Chicagos". 
Reiškia, kostiumeriai gali nebe
galėti ateiti iki saliūno... 

Kas yra Buities Paslaptys? 
Žurn. Juozas Pronskus iš Ka

nados parašė visą eilę straips
nių „Naujienoms" apie Buities 
Paslaptis, kur buvo įdomiai pa-
kojama visoki keisti nutikimai 
apie visokius keistus daiktus ir 
dalykus. 

Bet kas iš tikrųjų yra Buities 
Paslaptys? J tai gana aiškų at
sakymą duoda pats straipsnių 
autorius trumpoje telegramoje 
iš Winipegro, Kanada, atspaus
dintoje Naujienose jos jubilie
jaus proga, kur autorius po sve! 
kinimais ir linkėjimais labai aiš
kiai pasirašo: „Joe Pronskus". 

Kaip iš seno Lietuvos žurna
listo Juozo Pronskaus - Aklas-
matė dabar pasidarė „Joe"? Ot, 
čia tai ir yra buities paslaptys... 

Alb. Pliumpis 

Apie vyrus ir moteris 
Ar tiesa, kad vyrai yra stip

resni už moteris? 
Šių dienų spauda įrodinėja, 

kad netiesa. 
Moterys esančios stipresnės 

už vyrus. Gal dėl to jos ir valdo 
vyrus. Ypač Amerikoj. 

O ar tiesa, kad moterys yra 
gražesnės už vyrus ? \ 

Į šį klausimą atsakome kitu 
klausimu. Kas gražesnis: Kala
kutas, ar kalakutė? 

Taip sakydami, mes remiamės 
ne kuo kitu, tik pačiu Adomu 
Jakštu, šitaip galvojusiu savo 
kritikose. 

Deja, vyrai savo grožį apga
dino, kirpdamiesi plaukus ir 

skųsdamiesi barzdas. Šitaip 
Jakštas nesakė, bet ar ne taip 
yra? 

Moterys puošiasi. Moterys no
ri būti gražios. 

O vyrai? Jiems grožį davė pa
ti gamta. Bet jie jo nevertina. 

O būtų gražu ir apie šiuos, ne 
vien anie senovės laikus kartu 
su no«*n tar t i : ..Lietuviai barz
dočiai dūmoja..." 

Vyras 

Ka veikia mūsų 
bendradarbiai 

Torontėnas persikėlė į Mon-
trealį ir neberašo. 

P. Natas, kaip Vaižganto Na
palys, visur viską bando ir vis
ką gali. 

Petras Gungis vis dar tebėra 
viensrungis. 

Sveikas Kailis tebesidžiaugia 
anąmet išnešęs sveiką kailį iš 
konferencijų, konkurencijų, ri-
valizacijų, insinuacijų, rezoliuci
jų, revoliucijų, atsišaukimų, pa
reiškimų, išsišokimų ir kitokių 
velniavų. 

Ekshliteratas neveikia nieko. 
Almis Drulia rašė Spygliams, 

kada jų nebuvo, ir, nesulaukęs 
jų vėl pasirodant, savo kilnią va-
balninkietišką dainą išspausdino 
„Pelėdoje". 

Dr. S. Aliūnas, kaip ir pridera 
daktarui, ne tik ištraukia paši
ną, bet ir lašų užlašina. Jo me
diciniška knyga „Valerijono la
šai" netrukus turėtų išeiti iš 
spaudos. 

Balus Pavabalys yra paruošęs 
spaudai vizijų rinkinį, pavadin
tą „Vizijos prie televizijos". Ne
randa joms leidėjo. 

Graikiios Vėias šį sykį pučia 
iš Graikijos. Kitą sykį gal pa
pūs ir iš kitur. 

Adomas Vyčius yra autorius 
„Pranešimo", įdėto į praėjusį 
Spyglių numerį (kovo 6 d.) 

-. Gražiausia pasauly 
— Tu esi gražiausia moteris 

visame pasaulyje. 
— TYi sakytum taip, jei ir taip 

negalvotum. 
— O tu galvotum taip, jei aš 

taip ir nesakyčiau* 

-


