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A. LANDSBERGIO "KELIONĖ" 

"Julius užmigdavo žo
džiams tystant chaotiškuos-
na sapnuosna..." 

("Kelionė" 69 pusi.) 

Malonios staigmenos 
Kartu su mūsų literatūra be

sidominčia visuomene, su dide
liu susidomėjimu laukiau 1953 
metų romano konkurso išdavų. 
Ir, va, B. Babrausko laiškas su 
šilta naujiena: Geriausias roma
nas išskirtas; tai A. Landsber
gio "Kelionė". Nušvito nuotai
koje šiltas jausmas, tai džiaugs 
mas dėl jaunojo autoriaus, tai 
džiaugsmas dėl jaunatvės. 

Ir tą džiaugsmą vis didino 
"Kelionės" kelionė "Draugo" a* 
karpoje. Ir — staigmena vėl. 
Knygos formoje "Kelionė" ma
no rankose, o kartu... kvietimas 
ją parecenzuoti. 

Tad... 
Esmė 

Vėl sukelia "Kelionė" miražų 
ir pasąmonės atodūsių pasaulį. 
Tai gyvenimas pusiausapne, pil
kame košmare; tai gyvenimas 
dvasiniai sužlugdytų ir nekal
tųjų dėl savo puolimo. Tos trū
nijančios sielcs merdi ne dėl sa
vo kaltės, ne savo valia. Tai ske 
veldros to didelio socialinio pur-
tulio, kuris lyg žemės drebėji
mas griauna didžiules valsty
bes ir trVpius, mažus asmeniš
kus gyvenimus. Tada gyvenimas 
susiraizgęs su slegiančiais sap
nais; sapnas susiraizgęs su sle
giančiu gyvenimu. Dingsta riba; 
tarp realybės ir pasąmonės;, 
žmogus jautiesi, kaip žiauriai! 
tardomas, kurio jėgas triuški
na nemiga ir kančia. Realūs pa
vidalai pinasi su šmėklomis. 
Šmėklos gyvena sąmonėje. Gy
venimas virsta kaž kokiu abs-
traktizmu, kuris turi polius rea
lybėje ir sapne. Tokia yra esmė 
1953 metais premijuotojo veika
lo — lietuvio rašytojo kūrinio 
apie vergų baraką. 

Sugavus veikalo esmę, leng
viau suvokiamos detalės jų 
prasmėj, jėgoj ir grožyje ir jų 
savitarpiame pareinamume. 

Apleisdami siužeto atpasako
jimą, sekame veikalo kompozici
jos vaizdą. Knygos ašis dalina 
ją per vidurį, šia prasme visa 
knygos struktūra formaliniu 
atžvilgiu primena žygį per kal
nagūbrį. Vienoje knygos pusėje 
veikėjai tolydžio įauga į vergo 
dalią, kitoj knygos pusėje jie 
žengia, labai nedrąsiai ir be pasi 
tikėjimo savimi, į išsilaisvinimą 
(netikslus terminas, tikresnis 
vydūniškas "laisvėjimas"). 

JURGIS GLIAUDĄ 

Pirmoje knygos pusėje domi
nuoja potroškis gelbėti savo pil
kuosius gyvenimus tik biologi
ne prasme, kitoj knygos pusėje 
prieš veikėjus iškyla gyvenimo 
dvasinės problemos, kurios pra
turtina juos, nustelbdamos ver
go savijautas. 

Dar užgriebiant kompozicinę 
struktūrą, tenka stabtelti ties 
pirmuoju knygos skyriumi. Au
torius nuveda pasakojimo pra
džioj Julių į vienuolyną. Bet 
tuoj, kitame skyriuje ir toliau, 
vienuolynas ir jo aplinkos su
keltos nuotaikos nebesugrąžina
mai dingsta. Skaitytojas, iner
cijos keliu, dar tebegyvenda
mas pirmojo skyriaus nuotaika, 
jos nebesuranda toliau visoje 
knygoje. Nė Juliaus pasąmonės 
pasaulyje tas vienuolyno moty
vas nebeatskamba. 

Alę. Landsbergis 
Sena yra scenos taisyklė, ge

ra ir prozai — jei pirmam veiks 
me scenoje matomas šautuvas, 
jis turi šauti bent paskutiniame 
veiksme. Čia, pirmasis skyrius, 
iš esmės vienas gražiausių, vei
kalo kompozicijoje tik neiššovęs 
šautuvas. 

Kartagena, Kartagena... 

Atkaklus grįžimas į Juliaus 
pasąmonės šnibždesius, berods, 
nustebino skaitytojus. Ne tik vi
sas devynioliktas skyrius, bet ir 
kiekviename skyriuje atskamba 
balsai ir vaizdai, besiveržią į 
Juliaus pojūčius, jo pasąmonės 
sferoje. Ta atkaklioji, regis be
prasmė mintis: Kartagena, Kar
tagena, Karaliaučiaus suirutėje. 
Tai nėra simbolis; tai sukrėstų 
nervų žaislas. Tai skendimas 
chaose, narkotizavimasis chao
se, tas skendimas "chaotiškame 
sapne", iš kurio Julius nepabu
do per visą "kelionę". 

Kada žmonės gyvena norma
lų gyvenimą, atrodytų sunku ir 
dirbtina nuolatos kelti veikėjo 
psichikoje pasąmonės drumzles 

"DRAUGAS" SKELBIA POEZIJOS K O N K U R S į 
1. Dienraštis "Draugas" skelbia eilėraščių konkursą. Pasku

tinė data konkursui skiriamiems eilėraščiams įteikti — 1954 m. 
lapkr. 15 d. 

2. Už tris geriausius eilėraščius skiriamos premijos: I — 50 
doleriy, II — 20 doleri j ir III — 20 dcJerių. Pirmą premiją parū
pina Mutual Federal Savings and Loan Association, 2202 W. 
Ceiroak Rd., Chicago 8, 111.; antrą — Viktorija ir Bruno Tabe
liai, 5015 N. Kenniore, Chicago, 111.; trečią Balzekas Motor 
Sales, Inc., 4030 So. Archer ave, Chicago 8, IU. 

3. Premijuotiems eilėraščiams nustatyti teisėjus paskirs po 
vieną Rašytoju draugija, Kultūros taryba Chicagoje, Meno drau
gija "Šatrija" ir du "Draugas". 

4. Tema pcJiekama pasirinkti pačiam rašytojui. Pageidauja
ma, kad eilėraštis būtu parašytas mašinėle ir neilgesnis kaip du 
ar trys puslapiai. 

5. Autorius gali siysti vieną, du arba tris eilėraščius, pasira
šytus tuo pačiu slapyvardžiu. Premija tegalės būti skiriama tik 
viena tam pačiam autoriui. 

6. Kūrinius siųsti adresu: Poezijos Konkurso Komisija, 
"Draugas", 2334 S. C^kley ave, Chicago 8, 111. 

7. Sprc.idim© bešali?kumiu jatikr~>ti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažvmėti savo tikrąją 
pavardę ir adresą; taipgi jrašant siunčiamų eilėraščių pavadini
mus ir slapyvardį. 

8. Siųsdami savo eilėraščius konkurso komisijai, rašytojai 
tuo pačiu sutinka, kad jų kūriniai, premiją laimėję ar nelaimė 
je, gali būti išspausdinti "Drauge" ir paskaityti per "Draugo 
radiją. 

»» 

Didysis realistas Flaubert net 
lėtai mirštančios Madame Bova-
ry nedrįso apgaubti pasąmonės 
šnibždesio prasiveržimu. Bet 
Anna Karenina, nusižudydama, 
girdėjo misterišką senelį žvan
ginant geležiukais. Ir Raskolni-

[ kovas, nužudytos senės kamba
ry, su šiurpuliu išgirdo savo klie 
desy... balandėlės lūžį. Ir Blan-
che, T. VViUiams'o pjesės "A 
Streetcar Named Desire" baisė
damasi girdėjo jos vardo aidė-
jančius atgarsius... 

Tad be pasąmonės žaismo 
vaizdavimo re.'i išsiverčia au
toriai. Pasąmonė veikia herojus 
dažnai absurdiškais pasireiški
mais. Ji nusivokiama normalio
se gyvenimp sąlygose. Ji prive
da be beprotėjimo, prie nervų 
šoko. 

Kur kas baisesnis jos siautė
jimas nenormaliose gyvenimo 
sąlygose. O tokį gyvenimą ten
ka gyventi visiems "Kelionės" 
personažams. Čia ta paslaptin
goji sfera, glūdinti žmoguje a-
napus sąmonės, išbujoja kaip 
laistoma gėlė, arba piktybinis 
navikas. 

Čia verta pastebėti, kad A. 
Landsbergis, savo apysakoje 
"Sniegas ir Duona" (Gabija, No. 
1. 1951) nedrįso pajudinti pasą
monės sferos, nors toje apysa
koje aplinkos sąlygos buvo ly
gios, o gal ir dar šiurpesnės už 
"Kelionės" foną. Ir tame įžiūri
me autoriaus augimą. 

"Kelionės" veikėjų gyvenimas 
— tolydus kelias į beprotybę. 
Jeigu įvykiai laikytų juos nuola
tos vergų barake, jie turi tapti 
bepročiais. 

G. de Maupassant, pats ženg
damas į beprotystę, davė mums 
nepakartojamąją "Horla". Ju
lius, žengdamas į beprotybę dar 
pirmuosius žingsnius, atkakliai 
kartoja "Kartagina". Jo pasą
monėje bręsta tai, kas brendo 
"Horla" autoriaus pasąmonėje. 
Ir dėl to šauksmo skaitytojas 
turi justi, kaip siaučia suerzin
toji ir mūsų tramdomoji pasą
monės stichija. 

Julių stumia beprotėti aplin-^ 
ka, stichija. Juk visi esą aplink 
jį žmonės nėra normalūs. Gyve
nimo sąlygos sulaužė žmones, 
išjungė juos iš realiai mąstan
čių asmenų sferos. Juo toliau, 
juo stipriau ekskursai į pasąmo 
nės stichija, kol jie pasiekia a-
pogėjaus devynioliktame skyriu
je. Gyvenimas tampa chaosu, 
arba, kaip prasitaria autorius 
"chaotišku sapnu". 

Nuo Aramo iki Tatjanos 
Kiekvienas, kas pateko po 

vergų barako stogu, yra savo
tiška psichopatologinė būtybė. 
Kiekvienas turi savo būdingą 
nenusikratomą idėją. Visi tie 
asmenys normaliomis gyvenimo 
sąlygomis beliktų gal tik neryš
kiais veidais, nun, kaip Dosto
jevskio "Mirusiųjų Name" pra
žįsta nuostabiomis psichopatolo
ginėmis varsomis. 

Aramas, seksualumo arsena
las ir kartu naivus nežinėlis, 
Grigorijus — tolima atšvaistą 
Zosimos iš "Brolių Karamazo-
vų", Michelis — pigus bonviva-
ner,, Weisas — paniekintas nie
kintojas, sutriuškintas triuš
kintojas, bet turįs savy Fra An-
gelico angelų varsų gamą, Hil-
dė — prostitutė, įteigianti skais
čios meilės ilgesį, Tatjana — 
nesuprantanti "sielos" sąvokos, 
bet mylinti skaisčia ir skaistu
me bailia meile... 

Pagaliau Julius, lietuvis, jau 
psichopatu peržengęs tėvynės sie 
ną, žengiąs iš vieno sukrėtimo į 
kitą, nekalbus bet dominantis 
kitus, pasiilgęs skaistumo ir ne
suvokiąs jo esmės, drąsus be 

(Nukelta į 2 pusi.) 

• 

IŠ ITALŲ POEZIJOS 
Vargšo angelas 

GIUSEPPE UNGARETTI (g. 1888) 

Dabar, kai į aptemusias mintis įsiveržia 
kraujo ir žemės šiurkščiausia gėla, 
dabar, kai kiekvienu pulso dūžiu mus varsto 
tiekos neteisingų mirčių tyla, 

tepabunda dabar vargšo angelas, 
išliJcęs sielos kilnufnas. .. 

Negęstančiu amžių žingsniu 
tenužengia savo senos tautos priešakiu, 
šešėlių vidurin. 

Laiškas motinai 
SALVATORE QUASIMODO (g. 1901) 

,M a t e r dulcissima, jau leidžiasi miglos, 
laivai neaiškiai krantines plaka, 
medžiai nuo vandenio tinsta, dega sniegu; 
nesu liūdnas aš šiaurėj, nesu 
taikoj su savim, jau nelaukiu 
atleidimo iš nieko, daug kas skolingas man ašarų, 
kaip žmogus žmogui, tinau, tau negera, 
gyveni kaip poetų motinos visos, išvargus 
ir tiesi savo meilėj 
sūnums tolimiems. Tai aš tau rašau 
šiandien. Tu tarsi — ,pagaliau du žodžiai 
nuo to bernioko, kurs vieną naktį pabėgo su savo apsiaustu 

menku 
ir keliais eilėraščiais kišenėj. Vargšas, jis toks švelniaširdis, 
jis žus vieną dieną kur nors. 
„Tikrai, aš menu, tai buvo perone pilkam, 
prie lėtų traukinių su migdolais 
ir apelsinais, skirtais Imeros žiotims} šarkų upei, 
eukaliptų ir druskos. Esu tau šiandien 'dėkingas, 
man tai patinka, už šypseną, kurią man ant lūpų 
padėjai, mielą, kaip ir tavoji. 
Ji išgelbėjo mane nuo skausmo ir ašarų, 
nesvetrba, kad dabar jos man rieda 
dėl tavęs ir dėl tų, kurie laukia kaip tu 
nežinodami ko. Ak, mieloji mirtie, 
neliesk namų laikrodžio, taksinči&hienoj, 
man praėjo vaikystė visa 
ties kvadrantu puošniu, ties tapytom gėlėm; 
neliesk&Tamkų, senų širdžių. 
Ar kas kalba? Gailioji mirtis, 
kuklioji mirtis. Sudiev, mieloji, sudiev, dulcissima 

mat e r". 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
Ruošiamas veikalas lietuviu'jo laikotarpio grožinė literatū-

1 ra; kun. dr. J. Bičiūnas — Spa~i 
I dos draudimo gadynė — viena: 

spaudos atgavimo 50 metų su
kakčiai paminėti. Leidinių komi
sija, kurią sudaro kun. V. Bag
donavičius, rašyt. J. Balčiūnas-
Švaistas ir dr. P. Jonikas, įkur
ta Chicagos organizacijų pave
dimu prie Lietuvių Bendruome
nės Chicagos apygardos, ruošia 
veikalą, lietuvių spaudos atgavi
mo 50 metų sukakčiai paminėti. 

Leidinys, kurį finansuoja LB 
Chicagos apygardos valdyba ir 
kuriame bendradarbiauti pasiža
dėjo būrys mūs specialistų, pa
tieks rimtų straipsnių iš spau
dos draudimo laikotarpio. 

lietuvių tautos kovų etapų dėl 
savo rašto, kalbos bei kultūros. 

• Amerikos lietuvių katalikų 
istorija. Kunigų Vienybės inicia
tyva jau praeitų metų seime 
Chicagoje buvo sudaryta Ame
rikos lietuvių katalikų istorijai 
išleisti komisija, į kurią įėjo 
prel. Pr. Juras, kan. J. Končius 
ir tėvas Viktoras Gidžiūnas, 
OFM. ši komisija sudarė tos is
torijos redakcinę komisiją: pir
mininkas — prof. dr. A. Kučas, 

_, . . . . . . . . .vicepirmininkas — prof. S. Su-
Kalbamojo leidinio autoriai ir ž i e d ė l i g j s e k r e t o r i u s _ t ė v a g v . jų straipsnių pavadinimai: kun 

V. Bagdanavičius, MIC. rašo — 
Svarbiausieji spaudos draudimo 
tarpsniai bei datos; dr. K. Avi
žonis — Bendroji rusinimo po
litika Lietuvoje spaudos draudi
mo metu; K. J. čiginskas — Lie 
tuvių tautos atgimimo pradme
nys XIX a.; dr. J. Matusas — 
Lotyniškų raidžių draudimo su
manymas ir jo taikymas lietu 

Gidžiūnas ir komisijos narys 
— K. Jurgėla. Redakcinė komi
sija išsiuntinėjo visiems klebo
nams anketas, į kurias jau dalis 
atsakė. Šių metų Kunigų Vieny
bės seimas, įvykęs rugpjūčio 
25 d. Philadelphijoje nutarė 
prašyti redakcinės komisijos, 
kad ši sujieškotų rajoninius me
džiagos rinkėjus. Kun. Juozas 
Karalius, Shenandoah, Pa., lic-

vių raštams; dr. P. Sangailas — . , , , 
* . , . . , ,. . . „ i tuvių parapijos klebonas, paza 

Nuo raidžių draudimo į kalbos , . . .. . . . . *., nAA , , . . 
. . . . * « . » , « . . ~wm deio išmokėti $1,000 redakcinei 

naikinimą; prof. Ve. Biržiška — . . . . v. . , 
.v, . .. v. . ^ . » . komisijai paruošiamiems dar-

Lietuviskieji rastai Prūsuose ir 
kitur spaudos draudimo laikais; 
V. Sirvydas — Amerikos lietu
vių knygos spaudos draudimo 
metais; kanu dr. J. Prunskis — 
Periodinė spauda Amerikoje 
draudžiamuoju laikotarpiu; V. 

bams atlikti. Visi kiti seimo da
lyviai įsipareigojo tapti minimos 
istorijos garbės prenumerato
riais. 

• Dr. Matas Mickus, žinomas 
chirurgas, buvęs Kauno Karo 

Trumpa — Knygų platinimo or- ligoninės chirurgijos konsultan-
ganizavimas ir knygnešiai; prof. tu ir Vidaus reikalų ministeri-
V. Biržiška — Spaudos draudi- jos sveikatos departamento di-
mas teisiniu požiūriu; prof. Z. j rektoriumi, prieš metus išlaikęs 
Ivinskis — Draudžiamojo laik 
tarpio tyrinėjimai (istoriografi 

Illinois valstybės nustatytus gy
dytojams egzaminus, atidarė sa-

ja); D. Augienė - 4 Draudžiamo.! vo kabinetą Grant Park, 111. 

Čia ant šio kranto 
LEONARDO SINISGALLĮ (g. 1908) 

Čia ant šio kranto mane šaukia 
triukšmas dienos, kurią aš užplakiau 
akmenimis. Atdara ir nauja šviesa 
ties žeme, kurią aš mindžioju, 
yra niekas ir yra jaunesnė 
už mano kaulus. Ties šienapjūte 
dega vasara. Be garso 
mano kūne lūžta 
ši ugnis. 

Pilna sauja artėja -diena 
ir aušra lėtai kelias, 
tartum šviežia žvakė ties mano kūnu, 
kraujas laimingas ir mane veja 
banga, rytas man auga ties jūra. 
Brėkštant regatos balsai 
turi taktą baisios avantiūros. 
Vanduo tai slėnis po kojomis 
žydintis, rankoj šviesa 
šalta kaip nagas. 

Italas Graikijoj 
VITTORIO SEREN1 (g. 1918) 

Pirmas Atėnų vakaras, ištęstas sudiev 
konvojų, kurie į tavo krantus pilnus vargo 
per ilgas sutemas slenka. 
Lyg kokį skausmą 
posūkiuos palikau vasarą, 
rytojaus diena tai jūra ir dykuma, 
jau be metų laikų. 
Europa, Europa, tu žiūrai į mane 
nustebusį ir ramų, žengiantį trapiu mitu 
į žiauriųjų tarpą; 
aš tavo sūnus, bėgantis ir nepažįstantis 
kito priešo kaip tik savo liūdesį, 
arba švelnumą, pakilusį 
iš žalių ežerų, už žuvusių 
žingsnių; 
apsisiautęs dulkėm ir saule einu 
pasmerktas būt užkastų amžiams. 

II. ATGAL PRIE DIEVO 
Pasikalbėjimas su prof. J. Gravroku 

Čia tęsiame ankstybesnia- jokios grandies paseka). Kaip 
me mūsų kultūrinio priedo: daugelis, taip ir aš buvau šio 
numeryje pradėtą pasikalbę-, taip įtikinančiai skambančio ar-
jimų ciklą su prof. Gravroku, gumento paveiktas. 

Vėliau, galvodamas apie buvusiu Kauno 
rektoriumi. 

universiteto 
— Red. 

— Esame girdėję, kad Tams-| 
ta, Profesoriau, anksčiau pri
klausėte kairiesiems ateistams.! 
Dabar gi matome Tamstą akty
viai reiškiantis viešame katalikų 
gyvenime. Iš spaudoje paskelb
tų Tamstos straipsniu matomas 
Tamstos gilus religingumas. Kas 
Tamstą anksčiau patraukė į a-

31» 
supratau, kad jis tolygus yra 
teigimui, jog nepabaigiamumas 
yra toks veiksnys, kuris atpalai
duoja kosmo evoliucijos prie-
žastingą grandinę nuo pradinės 
priežasties reikalingumo. Čia 
jau nesunku buvo pastebėti, jog 
šis tariamai taip galingas veiks
nys turėtų panašiai reikštis ir 
betkurioje paskiroje priežastin-
goje grandinėje, imant ir tas, 

teizmą ir kuriuo keliu Tamsta f ". 
• i .- . • ^. « kurias žmogus sukuria. Techm-

vel grizai prie Dievo? . , r ,. 
"JL., VA . , ka yra sukūrusi nevieną judesių 

— Eidamas augstuosius moks . „ .. ,. ,Z. , . 
i Y% A ». . T " . . pnezastingą grandinę. Kiekvie-
lus Petrapilyje, iš tikrųjų, pri- . . « . . , 
. . . , f. '. .. L . ' \ noje jų turime variklį, kuris tei-
klausiau kairiajam lietuvių stu- L . . , . ,. . _ 

* Į kia judesį visai grandinei. Tos 
grandinės akimis žiūrint, nuro-

Prof. Julius Gravrokas 
dentų susivienijimo sparnui, ku
riame netrūko palinkusių į ateiz
mą jaunuolių. Populariausias jų, 
kaip ir apskritai to meto, ateis
tinio nusistatymo argumentas 
buvo tas, kad kosmo evoliuci
jos raida yra begalinė ir todėl 
visai nereikalinga pradinės prie
žasties (tokios, kuri būtų pati 

Iš italų kalbos išvertė | sau priežastis, nebūdama tuo 
Juozas Kėkštas būdu evoliucinės tos grandinės 

dytas variklis yra grandinės at
žvilgiu pradinė priežastis, nes 
jos veikimas nėra jokios tos 
grandinės grandies judesio pa
seka. Patyrimas, tačiau, rodo, 
jog plečiant grandinę, didinant 
jos grandžių skaičių, ne tik ne
mažėja reikalas turėti variklį, 
tą pradinę grandinės judesio 
priežastį, bet šis reikalas dar 
daugiau didėja, reikalaujant iš 
variklio didesnio galingumo. Tai 
gi, jei galėtume išplėsti grandi
nę į begalybę, jei galėtume pra
turtinti ją begalinių grandžių 
skaičiumi, mes ne tik neatsipa
laiduotume nuo pradinio varik
lio reikalingumo, bet užakcen
tuotume tą reikalą ypatingai 
stipriai, nes turėtume reikalauti 
iš variklio begalinio galingumo. 
Tuo būdu paaiškėjo, jog prisky
rimas nepabaigiamumui tos 
reikšmės, kuri jam buvo priski
riama, yra iš pagrindų klaidin
gas. 

Gi, priimdami naują mokslo 
pažiūrą į medžiagą, vadinas, lai
kydami ją tam tikru vykstančios 

(Nukelta į 2 psl.) 
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ATGAL PRIE DIEVO 
(Atkel ta iš 1 psl.) 

mikrokosme kinetinės energijos 
pavidalu ir pravesdami tą pa
žiūrą iki galo, prieiname pašau 

imties prieinamas kelias. Juo ir 
aš, kada susvyravęs tikėjime, 
Dievą vėl susiradau. 

Bet yra dar ir k i tas netarpiš-

KRONIKA 

lėžvalginės reikšmės išvadų. Iš k o P r i e D i e v o a r t ė J i m o k e l i a s - v i 

tikrųjų, tai medžiaga ekvivalen- j į k a i meldžiamės, s tengiamės 
t inė energijai, t a i taip pa t gali 
m a žiūrėti i r į mažiausius me 
džiagos elementus, kurie sudaro 
a tomo pasaulį. Tokiu a tve ju da-< l°s' T * č i a u ' n e t | š

v
t i s i* š i m t m e 

ryt iną išvada, kad materiali-

eiti tuo keliu. Juo įgyjame dvasi 
nio ramumo ir mūsų prigimties 
įvairių gabų giedrios pusiausvy-

čių bėgyje an t pirštų suskaito-
nės t ikrovės pagrinde glūdi gry- m i t i e laimingieji, kurie tuo bū-
n a s judesys, judesys pa t s savy- ' d u P a ™ a v o iki ekstazės ir, dar 
je, vadinas, be to, kas juda. Iš , s i o J e z e m ė ^ gyvendami, gauda-
ki tos gi pusės, laikantis tokios ' v o ***** f * * ™ Dievu ben 
pažiūros, negalima įžiūrėti mū- dravimo džiaugsmą. Tokios lai-
sų t ikrovės pagrinde nieko ki-j m ė s P l i e k d a v o , kaip žinome, 
to, kaip tik dėsnį a r mintį, pa- tik k a i k u r i e šventieji, 
gal kurią vyks ta t a s g rynas ju- | _ Pas tebėta , kad į religiją 
desys. Bet t a ta i jau labai prime- persilaužusieji a rba į kataliky-
n a Žodį, apie kuri kalba Evan- bę perėjusieji, vad. konvert i ta i 
gel is tas : "Pradžioje buvo Žodis, pasireiškia. ypat ingu reM^nn-
ir Žodis buvo iš Dievo, ir Die- mu. Rifo toks jų visų y p a l l i g :s 
vas buvo Žodis". Bet tai tik a- religingumas galėtų būt i paaiS-
nalogija: Evangelis tas kalba k in tas? 
apie Amžinąjį, nesukurtą Žodi, 
apie Logos. O medžiaga savo 

MIC. Studija tilps Lux Christi • Naudinga rožių p lokš t ė . 
Kaip Rožinį galime pavadinti j[ ^ n a l e 
"Rožių puokšte" , ta ip kun. Jono ' 
Burkaus išleistą knygelę "Rožių * f***- v - K - Jonynas a tosto-
puokš te" sudaro t r y s rožės — gaudamas Chicagoje nutapė 
t ry s dalys: rožinio prasmės aiš- ALT-o pirmininko Leonardo 
kinimas, paslapčių apmąs tymas šimučio portretą, 

ir Švč. Mergelės Marijos Litą 

• Kun, K. Matulaitis, M I C , pa Tei. ofiao WA. s-soeo, res. oo. 4-iis* 
rašė plačią studiją apie a.a. ar - DR. Z. DANILEVIČIUS 
kivyskupą Jurgį Matulevičių, GYDYTOJAS I R C H I R U R G A I 

10748 So. Michigan A ve. 
V A L . (išskyrus šeštad ir sekmad. 
nuo 2 iki 4 v. p. p . : 7—9 v. vak 
1 igonius priima tik pasai susitarime 

Rezid.: 10838 So. VYabasli Ave. 

Dr. Vytautės Avižonis, M.D. 
VKIŲ. AUSŲ. NOfįnSB IR GERKLES 

LTGOS 
30 E. 60th St., New York City 

Telef. Mursiy HUl 8-8677 
VALANDOS: Susitarus — k*>tv. ir 

šeštad. nuo 5 iki 8 v. v. 
12 Shore L* ne, Bay Shore, L. I. 

Tel. Bay Shore 7-3710 
Susitarus — pirm., antr., treč. ir 

| penkt. visą dieną, šešt. tik i& ryto-

1 OR. JUZ' AGUHSKA? 

— Pirmiausia tuo, kad tie 
žmonės religinę tiesą pa tys y r a n e t i k nenuobodžių, bet t ik ra gy 

vu apmąstymu. 

nija. 
Knygelės paski r t i s : rožinį pa

daryt i t ikru draugu ir gyvenamo 
palydovu. Pirmojoj knygelės d a ; 

lyje kaip tik tą draugą pažįsta
me ir įvertiname, čia. duodamas 
ir rožinio maldos esmės suprat i 
mas. Autor ius s toja šalia dauge
lio garsių teologų, kurie rožinį 
laiko savo esme mąs tymo mal
da. GYDYTOJA IR CHIRUROB 

Antrojoj puokžtės rc iž je ran- ^ f c t f ^ ' £ £ - . 
i a m e naują praktišką paslapčių i pirmad , trt<5iad. 10—4: tatrad 
apmąstymo būda. Kiekviena pas 
la- ' - — - • • • - - ' ? <"-'"- i t -

gkini minčių. Tai rožinio k a l ė 
jimą pratęsia, jei nori m° s ty t i 
kiekvieną mintį, bet už ta t toks 
kalbėjimo būdas rožinį padaro 

penkta d. 1<—1 p. n 
>• I i . .• t l lHIJ- ' " 

O : «K« tel . -
jS^iiiŲ te l . — 

Ir nuo •—9 * 
• * • - ' pietų 

PR 6-7800 
I R 4-1765 

Ofiso valandoms akamb. Y A. 7-3526 

OR. ALINA DOMANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

SPEC. REUMATINES IR 
SĄNARIU JJOOS 

Ligonius priima antrad. ir ketvirtad. 
6:30—8:30; kitu laiku pagal susita
rimą. Tel.: Gliffside 4-5654. 

4038 Archer Avenue 

DR. T. DUNDULIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G Ą P 

4 1 5 7 A r c h e r A v e n u e 
Ofiao vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 vai 

ak Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popi*» 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel.: VIrginia 7 0036 
Rezidencijos BEvorly * °^« 

I . M 

Trečiojoj rožėj — Švč. Mer-

pa^rinde a tk ren ta į judesio dės- susiradę, nuoširdžiai jos bejieš 
nį, taigi į Dievo mintį, į Jo tar - kodami, tuo t a rpu kai daugelis 
tą Žodį kuriuo sukur tas pašau- kitų tikinčiųjų y r a tik "pavel-1 g ei ė s ~ L YtanV^ Autor ius var to ja 
lis ir palaikoma jo egzistencija, dėjimo keliu" priėmę tėvų reli- s k i r t i n g ą teks tą nuo kitų iki 

giją, dažnai dargi t ik išviršines š i o l v a r t o t ų . Kyrie eleison pa-
tos religinės pasaulėžvalgos for
mas. Į religiją persilaužusieji a r 
konverti tai , paprastai , būna gi-

.Netektų perdaug stebėtis, jei 
mūsų tikrovė savo pagrinde bū
tų mūsų intelektui neprieinama, 
nes ir tokie tos tikrovės pagrin 
diniai elementai, kaip erdvė ir j l i a i permąstę savo pasaulėžval-
laikas, dėl kurių realumo nieks '. S°s turinį. Pagaliau, rastoj i 
neabejoja, kuriuos m e s mokame tiesa visad žmogui y r a branges-
net matuoti , taip pa t savo visu- ™, negu akceptuotoji . Todėl, 
moję žmogui neprieinami. Nei * a s P a t s religinę tiesą po dide-
laiko, neį erdvės jų visumoje ne- liu išgyvenimų ir nuoširdžių pas-
galime savo vaizduote apimti, tangų y ra radęs, t a s ją i r dau-
negalime jų suprast i , kaip baig- i giau brangina, joje giliau įsigy-
tinių, nei jų aprėpti , kaip bėga- vena. 
linių. Juo labiau negalime įsi- — Tenka girdėti balsų, kad 
vaizduoti laiko ir erdvės ryšio, daugelis mūsų katal ikų perne-
vadinas erdvėlaikio, nors šį ry- lyg indiferentiški, prisitaiką lai-
šį, pareinamai nuo judesio grei- ko dvasiai pasaulėžvalgiškai ne

ak tyvūs . Kodėl ta ip y r a ? 
— To apgailėtino fakto do

r iškai niekuo negatima pateisin-
Bet iš to da r anaiptol negali* ą b e t j 0 priežastis išaiškinti, 

čio, mokame išreikšti algebri 
ne formule. 

m a dary t i išvados, kad mūsų 
intelektas netinka Dievo buvi
mo Tiesai pažinti. Priešingai, 
remdamiesi visiems sveiko proto 
žmonėms priimtinais intelekto 
pagrindiniais principais, grynai 
loginiu būdu prieiname tos Tie
sos. I r kai toji Tiesa prieita vi
siems žmonėms bendru ir priim
t inu loginiu būdu, ta i J i daro
si visiems privaloma. Tad Dievo 
buvimo problema y ra visų pir
m a intelektualinė problema, ir 
kiekvienas, kas eis intelekto nu
rodytu keliu, t ikrai a t r a s Dievą. 
Tai y r a bendras visiems be iš-

A. Landsbergio kelione 
(Atkelta iš 1 psl.) 

pavojaus 

mano nuomone, netaip j au sun
ku. Blogio šaknis y r a ta , kad 
mes, kaip sakiau, esame religin
gi t ik iš priprat imo, kad nesa-

keistas lietuvišku Viešpatie pa
sigailėk. Jei jau visur autor ius 
norėjo tik grynai lietuviškus žo
džius var tot i , ta i galėjo ir "ka
ral ienę" "valdove" pakeisti . A-
teityje reiktų, kad Kunigų Vie
nybė pasikviestų kalbos žinovus 
ir nus ta ty tų lietuvišką tekstą. 
Dabargi kas knyga, tiek įvairu
mų žodžiuose. Pr ivačiam var to
jimui gal ir gerai, bet bus daug 
sunkumų su bendruomenine mal 
da. 

Burkaus knygelė labai nau
dinga visiems, kurie nori kalbė
ti rožinį su didesne dvasine nau
da. Kalba papras t a ir aiški. Pa s 
tebėjau pa rašy ta " ieško" (p. 
15) . Lietuvių Kalbos Vadove 
t a s žodis rašomas su " j " . 

OR. KĘSTUTIS ftfiLf'iTC^S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2300 West 51 Street 
Vai.: pirm., ant. 10—12 v., ketv. Ir 
penkt. 6—8 v. v. treč., šešt. susitarus 

Ofiso tel. PRospec t 6-1795 
Namu tel. TIiiaiijrle 4-176.1 

Tel ofiso H E . 4-6690, re*. P R . 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

1957 W. Garfield Blvd. 
V AL: 1—4 ir 6—9 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad. 

Tel bato GKacelano 2-9208 
2336 West Chlcago Avenue 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MORTHV7EST MEDIGAJ, C E N T E R 

Tel ABmitage 6-0161 
Vai. 1—3, 7—9 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad. 
10 v. ryto — 1 v. p. p., trečiad 

12—4 v. p. p. šeštad. 
Vel ofiso P H 8-1*11. rrm. RE. 7-78AM 

DR. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 Street 
Kasdien 1—8. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tre-
čiadien. ir sekmad. ofisas uždarytas 

lte*id. 3241 W. 66th P L A C E 

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Daraen Avenue 
( K a m p a s 47-tos ir D a m e n Ave . ) 
Vai. kasdien nuo, 6—8 vai. vak. 

me įsigilinę į savo religinės pa- ką rožinio kalbėjimo nurodymą,, Trečiad. ir kitu laiku paįai sutartį 
saulėžvalgos turinį. Mūsų reli- kad nemokąs kalbėti galėtų T e l e f- o f i s o j j J J ^ S į t > 
gingumas dažnai y r a tik t a m lengvai išmokti. 

Jei autoriui a r leidėjui priseis 
kada an t rą tos knygelės laidą 
leisti, ta i būtų pageidautina pa
veikslėlių ir įdėti aiškų prakt iš -

t ik ras mūsų lietuviško gyveni
mo stiliaus bruožas, dargi mums 
ne pa t s brangiausias. Mes esa
me tik išviršiniai Kr is taus moks 
lo išpažinėjai. Mes nesidomime 
to mokslo turiniu i r nefor
muojame juo savo galvosenos, 
nei išgyvename jo savo širdyje. 
Mums religingumas negyvas, m a 
žareikšmis tik, kaip sakiau, 
mums paveldėtas, akceptuotas . 

Pirmiausia, mano nuomone, tu 
retų būti pagilinta mūsų pasau-
lėžvalginė mintis. Žmogus tur i 
permąsty t i savo pasaulėžvalgi-
nius principus ir s tengt is pa
verst i juos realybe. Kas religinę 
tiesą nors iš dalies y ra pametęs, 
t a s ją vėl tu r i susirasti , gi, ją 
susiradęs, tur i labiau jai atsi
duoti, persunkt i j a visas savo 
dvasios galias, visą savo gyve-

Knygelės kaina 25 c. Spaudė 
"Draugo" spaustuvė. 32 psl. 

Ti tas N a r b u t a s 

• Šeštame ta rp tau t in iame vė
žio kongrese, įvykusiame Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje, lietu
vių delegacijon buvo pakviesti 
dr. Elz. Draugelis, gyv. Sao Pau
lo mieste, i r dr . S. Saunorienė 
iš Rio de Janeiro. 

TH ofiso HE. 4-5849. rez. H E 4-282* 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvit. . penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr 1-5. treč. Ir iešt . pagal sutarti 
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ANNOUNCEMENT 
Russcll W. Zitek, M. D. 
h a s o p p e n e d h i s o f i i c e a t 

1527 VVestchester Blvd. 
VVESTCHESTER, ILL 

Fllmore 5-0240 
Hours: By appointment. 

iHiiiHHiiiimmiHiiHimiimmiHiHiiiiHi 

drąsos, nesuprantąs 
beprotėjimo procese. 

Tai nekasdieniai tipai mūsų 
raštijoje. Tie tipai bėga pusla
piais, mes vos sugraibome jų 
kontūrus . Jeigu jie stabtel tų ir 
leistų mums ats igėrėt i jų, kad 
ir psichopatologinėmis gelmė
mis, mes turė tumėm šedevrą, nimą. Visi mes, katalikai, tur i -
Vienok jie y r a t ik epizodai ne- me pakilti augščiau, tu rė tume 
kalbaus Jul iaus "kelionėje". dary t i į takos mūsų visuomenė-

"Kelionė" labai stropiai regis t je-
mojan t i realios aplinkos vaizdą, Kol katalikai savo gyvenimu 

neišsiskirs iš kitų, jie niekad ne
turės aplinkai į takos. Juk ir pir-1 traukoms, speciaiy-
mieji krikščionys pasaulį užval- ra—vestuves. Jau 

turalizmo garsios Amerikoje d - n e k u Q ^ k a i m s a v o 

pjesės 'A Streetcar Named De- m o r a l i n i u p r a n a š u m u . fc m u m s 

katal ikams, nė ra ki to lengves
nio ir pigesnio būdo paveikti 
mūsų kitokio pasaulėžvalginio 

nėra realistinis kūrinys. 

Pabrėžtinai realistinės iki na-

sire", "Come Back Lit t le She-
ba", "Death of a Salesman" nė
r a realybės vaizdai. Po jais pla
ka mister iškas pulsas. Tai y ra j į į g į į į į visuomenei, kai tik 
perkošta realybė. I r toks natų-j e i n a n t t u o k e ] i u 

ral is tas Zola nesutiktų ta r t i , kad 
ta i jo mokyklos vaisius, nors • 
t a r iamos realybės tie veikalai m i ^ i i i J i C V C C T A 
pilni su kaupu A N 6 L I J A S K * S T A 

I r "Kelionės" realizmas per- Mokslininkai konstatavo, kad 
koš tas per t am tikrą prizme. Anglijos sala kas š imtas metų 
Veikėjų unifikacija t a prasme, \ a r t i 10 colių (inčių) gr imsta jū-
kad jie nėra normalūs žmonės,1 ron. Labiausiai pastebimas jū-
a r t ina veikalą prie surrealizmo ron grimzdimas pietvakarinės 
paslaptingumo. Tačiau autor ius ' salos dalis. Londone, kur y r a 
ne visas šaknis išrovė iš žemės Anglijos bankas, pas tebimas lei-
i r veikalas, ypač ekskursuose į dimasis žemyn. Toks geologinis 

CONRAD'AS—FOTOGRAFAS 
(Lietuvis) 

Moderniškai irengta 
vieta įvairioms nuo-

navedžiams duoda
m a puiki ir brangi 
dovana. Sąžiningas 
ir gražiai at i '^at-
darbas. 

Rūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garantuoja darDą ir dalis 

j . M I G L I N A S 
Tel. HUmbodt B-1038 

niuiiuiiuuiaui; 

GU2AUSKŲ 
B E V E R L Y HJLliS GfcLINYČIA 

Geriausios gėles dėl vestuvių, 
banketų, laidotuvėms ir dėl kitų 
visokių papuošimų. 

6901 SO. W E N T W O R T H AVE. 
Telef.: ST 3-2454 Ir H U S-2224 

iHinTfnimiiimuiiitiiiiiiiuiaiiuiiuiHiiiiiiiiiuiiHiiiimimimiiuujHtuuiiiiiiiiiifuiiuuuiuiuii^^-

MOVING 
A. BENIULIS atlieka įvairius per-
kraustymus ir pervežimus iš toli
mų ir artimų atstumų. 

414 WEST 63rd S T R E E T 
Tel. E N g . 4-5883 arba E N g . 4-5840 

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

1885 CANALPORT 

pasąmonę, t ik paliko pakeliui į 
surrealizmą. 

(Pabaiga 1 dalies 2 psl.) 

reiškinys kaikuriems nervuotie-
siems gyventojams sukelia su
sirūpinimo. 

P A S K O L A S 
ANT PIRMŲ MORGICIŲ DAROMOS 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ 

KREIPKITĖS { 

MUTUAL %jerJm\m 
AND L0AN ASS0CIATI0N 

'2202 \V. CHRMAK ROAD T E L . VIrginia 7-7747| 

BENDROVfi VEIKIA 
NUO 1905 METŲ 

ofiso VI. 7-OHOb, rez VI ( • ! • » 

DR. BR. GAI H H 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motorų l igos ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
•Campaa Archer Ir California Ave 

V AL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šeštadieniais 2—7 vai. p. p 

išskyrus sekmadienius 

Ofiso LAfayette 3-1707, rezidencijom 
^Il lmore 3-8614 (Maywood, U\ s 

DR S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

širdies, vidaus ir vaikų Ilgo* 
4055 So. Archer Ave. 

(Kampas Archer ir California Ave.) 
Antradieniais ir ketvirtad. 6—8 v. v. 

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
( k a m p č i Halsted Ir 35-ta gatvS) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien, išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehil l 6-4020 
Rez. Hl l l top 5-1B 60 

0r. Alexander J. Javais 
(JOVAIŠAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 4 2 3 W e s t M a r ą u e t t e R d . / 

Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel ofiso PR. 6-3838. rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENK1NS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS.) 
2500 West 6Srd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir š e š t uždaryta 

Ofiso tel. PRospect 8-2434 

DR. TEOFILE JURKŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJA (DENTIST) 

2801 West 63rd Street 
Vai.: nuo 9 iki 12, 3 iki 5„ 6:30 iki 9 
vai. rak. šeštad.:-' nuo 9 iki 1 popiet. 
Išskyrus sckrnad. 

GRovehil l 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
valandos: 9—12 Ir 7—9 v. |V. pagaf 

susitarimą išskyrus trečiadienius 

2422 West Marąuette Rd. 

Ofiso Ir buto tol. O L. 8-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 49th t t. 

Telefonas REliance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAI*. 1—4 popiet, 6:30—8:30 
Uždaryta trečiad ir šeštad. vakarais 

TeL ofiso Ir buto OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th C t , Cicero 
Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare 

Šeštadieniais 12—2 v. ir 3—5 v. v. 
Butas 1526 So. 49th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210. jei 
^atsi l iepia, saukite KEdzie 8-286* 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGff 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v 

Trečiadienį tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
SUBC KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. Western Ave. 

/ (MEDICAL BUILDING) 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 8—6 p. p. ir 6—8 • . • . ; trečiad. 
nuo 6—8 v. v.; šeštad. 10—12 v. p. 
ir nuo 1—S v. p. p. 

Ofice telef. REpubl ic T-l 168 
\ a m u telef. WAlbrook 5-3765 

Tel. Ofiso YA. 7-655T. rez. R E . 7-49fi« 

U 0R. FRANK C. KWINN 
(KVIECTNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

T*1 ofiso OR, 6-6899. PR. 6-4718 

DR. A. MACIŪNAS 
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
«»PEC CHIR1ROIN15S LIGOP 

9423 West 63rd Street 
' i'ampai» R? Ir ^rteRian'* 

VAal. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
Šeštad. iki Labor Day uždaryta 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

Telefonas P l l l m a n 5-8277 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

11750 South Parnell Ave. 
ai kasdien 2—4 popiet Ir 6—8 v v 

išskyrus trečiadienius 

Di. Edward B. MURASKAS 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 

2 7 5 0 W e s t 7 1 s t S t r e e t 
Ligonius priima pagal susitarimą 

-Susitarimui skambint i GRo. 6-1821 
1ef neatsiliepto VTneennes 6-390 

*h*> u nito tel. HKmlock *-a«' 

0R. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ LR VIDAUS LIGOS 

6757 South YVestern Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penktad. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKiS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

3259 South Halsted S t 
Kasdien 3—6 vai. vak. šeštad. nuo 

1—5 vai. vak. 
Kitu laiku pagal susitarimą 

Telef. VIctory 2-1484. Neatsi l iepus 

šaukti m i l b e r r y 5-4000. Ext . 326 

Ofiso te lefonas — BIshop 7-1*25 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
( K a m p a s Kedzie ir Archer) 

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

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bendra praktika ir spec. Moter. l ig.) 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 

(antras namas nuo Western Ave . ) 
Ofiso ir rezid. telef. PRospect 8-1228 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr., 
Treč ir Penkt. 6—9 v v. tr Ketv. ir 
šešt. 2—4 v p. p. 
Ofis.: 334 W. B3 SU Tel. WE. 6-5577 
Ofiso vai.: Kasdien 2—4 v. p p., 
išskyrus Ketv. ir šešt . nuo 12—1 p.p. 

-
Tel. ofiso H E . 4-2123. rez. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMASONiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

CHIRURGINĖS LIGOS 
6 2 5 5 S o u t h W e s t e r n A v e n u e 

Vai. 2—4 ir 7—9 v. p. p. š e š tad ien ia i 
2—4 vai. p. p. Trečiadieniais ir sek 
madieniais uždaryta. 

Tel ofi lb: DAnube 6-1126 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ* 
VIOTERĮJ UGŲ GYDYTOJA? 

326? Soutb HaMed Street 
Hl > i k i 4 V p p i- •• • » 

šeštadieniais 1—4 v s p 

YArds 7-3526 YArds 7-7410 
DR. O. J. BYLAITIS 

Nervu, vidaus ir vaiku l iros 
Vai.: antrad., penktad. 7—8:30 p. p. 
Sešt. 12:30—1:30 popiet. Kitomi* die
nomis tik susitarus. 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Vai kasdien 6:80—8:80, šešt *~ 
4038 So. Archer Ave, 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAF 

Telef. REpubl ic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2485 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—1? ir 5—8 vai. vak. 
Šeštad. 10-12 vai. Kitu laiku susitarus 

TeL of iso CL 4-0253, rez. YA 7-63S8 
DR. A. Z. ŠAULYS 

GYDYTOJA LR CHIRURGfi 
4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211) 

Pirmad. . antr., ketv. ir penkt. 
6:30—8:30 vai. vakare. 

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 
Rez. 4420 So. Talman Avenue 

Tel. ofiso TA. 7-0554, rez. MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas ) 

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

Tel. ofiso PRospect 6-9400 
Rezid. HEmlock 4-38 51 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vaitkevičiūte) 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6560 So. Western Ave. 

Vai. kasdien 1—S p. p. Ir nuo €-
v. vak. šešt. 1—4 p. p Trečiad ti 
kitu laiku tik susitarus. 

TeL ofiso VI 2-1581, rez. VI 1-074? 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

802 West Slst Street 
Kampas Halsted ir t l - m o s gatvių 

Prifimlmo valandos: 2—4 p. p. ir 
6—8 v. v. fieštad. 2—4 T. po pietų. 

TeL ofiso PR. 6-6446, rez. H E . 4-SltK 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marąuette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. paeal sutarti 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

N a u j a s a d r e s a s : 4 2 5 5 W . 6 3 r d S t 
Ofiso tel. REl iance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehil l 6-0617 
Valandos: 1—3 p. m. 7—8 p. m 

Penktadienj tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart i 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. of iso YA. 7-4787, rez. P R . 6-1930 

Jei neatsi l ieps viršminSti telefonai 
šaukite l f l d w a y 3-0001 

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 8-1172 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1724 W. 47th St. 
K a m p a s 47th ir Hermitagre 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai. išskyrus sek. 

DR. FL TALLAT KELPŠA 
DR. E, TALLAT KELPŠA 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marąuette Parko of isas: Fordoi 

Medical Arts Bldg. 2656 W. 63rd S t 
(kampas Washtenaw Ir 63rd). Vai 
kasdien 3—£ išskyrus antrad. ir ketv 
ir kasdien nuo 6—8:30 Išskyrus treč 
ir šeštad. 

Telefonas — PRospect 6-8548 
Cicero of isas: 5002 West 16tn St 

Vai.: kasdien 6—8:30, antrad. ir ketv 
1—S Ir šeštad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TOwnhall 3-0050; namų telef. 
HEmlock 4-7080. Kitu laiku susitarus 

Tel. of iso OA. 6-0257, rea. P R 6-665V 

DR, P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v 

Ortopedas- Protczistas 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų fraktūrom įU'arai, 
P o l i o-Cerebral Palšy ir 
įvairioms vaikų bei suau
gusiųjų deformacijoms pa
šalinti spec. a p a r a t a i A m -

put. Kojoms ir rankoms visų s istemų 
Protezai. Opthop. p ė d o s PWk,štelčs 
(Arch •ui>i»orts). Moterims, vyrams 
ir va ikams įvairių tipų m e d Banda
žai ir t. t. 

VAL.: 9—4 ir .6—8. Šeštad. 9—i 
ORTHOPEDUOS TECHMKOS 

LABORATORIJA 
1911 YV. 59th St., Chicago 36, Il l inois 

Tel. PRospec t 6-3084 

DR. G. SERNER 
L I E T U V I S A K I Ų G Y D Y T O J A S 

15 metq patyrimas 
TeL YArds 7 - 1 8 » 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akis 

i£ taiso 
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre 
ciad. nuo 10—12 Šeštad. 10—S p p 

DR. J. J. SMETANA. JR, 
OPTOMETRISTAS Į 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v v 
trečiad. uždaryta, šeštad 9:80 

12; 1:30 iki B vai. vak 
CAnal 6-0523 Plat i Bldg 

DR. S. VAITUSH, 0PT. 

>£2\ 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:S<> 
v v Išskyrus trečiad. ir ftoštad vak 

Palengvinu akių {tempimą kuris yra 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 

j ir skaudančiy akių karščio. Atitaisau 
trumparegyste ir tolircgyste. 

Prirenku teisiklingai akinius. Visi eg
zaminavimai daromi 6u elektriniais tnstru-

I mentais rodančiais mažiausias trūkumas. 
Speciali atyda kreipiama į mok. vaikui 

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

Vai.: 10:30—7 v. v., ieštad. 10:30—4 
sekm. ir treč uždara 

$4VING* 

SKELBKITĖS "DRAUGE" . 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiir 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiema 
iimiiiuiimiiiimiiiimiiiiiiiiiimiiimia 



L^'f^rlicn^n. riienėio 4, 1954 tsamudsm ISRAŪGAS. CMCAGKJ. 

V. K. Jonynas aktualiais meno klausimais 
BEN. BABRAI'SKAS, Cicero, TD. 

Prieš pusantrų metų prof. 
Vytautas Jonynas, lankyda
masis Chicagoje, Rašytojų 
Dr-jos pakviestas, skaitė tu
riningą ir įdomią paskaitą 
apie modernųjį meną. Kai da
bar, naudodamasis atostogo
mis, dail. V. Jonynas vėl at
vyko į Chicagą, miela buvo 
su juo susitikti ir pasikalbė
ti porą valandų meno klausi
mais, kurių dalis čia pateikia
ma "Draugo" skaitytojams. 

— Berods, gana greitai kaip 
dailininkas įsipilietinote New 
Yorke. Lietuviškoji visuomenė 
i ra tė Jūsų parodas Chicagoje, 
New Yorke, Washingtone ir kt., 
taip pat girdėjo, kad Jus dėsto
te New Yorko Dailės Institute. 
Įdomu, kaip patekote ten? 

— New Yorkas kaip miestas 
yra daugiau internacionalinio 
pobūdžio, todėl jei sakoma, kad 
aš jame greit įsipilietinau tai 
buvo ne mano, o New Yorko, 
kaip tokio, palanki atmosfera 
jaunam emigrantui. 

Tiesa, jau bemaž dvieji metai 
kaip dėstau Meno Institute Ja-
maicoje ir turiu prisipažinti, kad 
jame jaučiuosi labai patenkin
tas. Patekau į jį Amerikos lie
tuvio dailininko Juozo Šukio re
komenduojamas. Kalbos sunku
mų neturėjau. 

— Koks yra pmerilcnių me
no mokyklų lygis palyginti su 
europruiu? 

— Negalėčiau spręsti apie A-
merikos meno mokyklų lygį aps 
kritai, nes šiuo klausimu nesu 
susipažinęs. Spręsti apie Ameri
kos Jungtinių Valstybių meno 
mokyklas iš mano žinomos vie
nos antros nebūtų visai tikslu, 
todėl savo įspūdžius tegaliu pa
tiekti išeinant konkrečiai iš ma
no patirties dėstomame institu
te. 

Šis lygis niekuo nesiskiria 
nuo europinių šios rūšies mokyk
lų. 

Yra mažų skirtumų programo 
je, kuri kreipia daugiau dėmesio 
į pačią specialybę, negu į bend
rą meninį išsilavinimą, bet šie 
skirtumai nėra esminiai. 

— Ar manote, kad mūsų žy
mesniems dail:.ninka.ms nebūtu 
galimybių tapti JAV meno mo
kyklų dėstytojais? 

Neabejoju, kad nevienas lie
tuvis dailininkas su savo žinio
mis galėtų gauti pedagoginio 
darbo JAV meno mokyklose. 
Praktiškai susidaro nemaži sun
kumai tokį darbą gauti, nes ir 
gausybė amerikiečių dailininkų 
tokio darbo jieško. Nors peda
goginis darbas yra menkai! 
apmokamas, bet visdėlto jis 
yra kiekvienam dailininkui ma
lonesnis, nes leidžia patiems dai
lininkams progresuoti savo pro
fesijoje ir susidaro daugiau 
laisvalaikio, kurį galima sunau
doti kūrybiniam darbui. O dirb
ti tik savo kūrybinį darbą yra 
viso pasaulio dailininkų siekia
mas idealas. 

verstis ne tiesiogine savo profe
sija, bet tokiu darbu, kuris ma
žiausiai tai profesijai kenktų. 
Dėl to mūsų plastinio meno at
stovų daroma pažanga yra ri
bota, kaip ribotos yra ir jų kū
rybinės sąlygos. 

Daryti palyginimą su nepri
klausomybės paskutinio dešimt
mečio mūsų menine pažanga ne
būtų lengva, nes laiko tėkmė 
nesikartoja. Kiekvieneri metai, 
kaip žmogaus ir tautų gyveni
me, taip ir kūrėjas neša nau
jus reikalavimus ir įpareigoji
mus. Aišku, kad nepalankios 
sąlygos mūsų kūrėjams negali 
duoti palankių rezultatų. Tik re
tos kūrybinės asmenybės savo 
genialumu pajėgia šias kliūtis 
nugalėti, tačiau tokių asmeny
bių tautos laukia ne tik dešimt
mečius, bet ir šimtmečius. Šio
je srityje nemažą vaidmenį ga
li suvaidinti lietuviškoji visuo
menė, savų kūrėjų pasigesda-

niuose darbuose, be abejo, yra 
pasukęs ger;a linkme ir tenka 
laukti iš jo vertingo kūrybinio 
įnašo. 

Esu tikras, kad nesėdi ran
kų sudėję ir kiti dailininkai, kaip 
P:*of. A. Varnas, prof. I. šlape
lis; bus naujų darbų sukūręs ir 
mūsų originalusis grafikas V. 
Petravičius, P. Augius, M. Ši
leikis, B. Murinas, K. Varnelis, 
J . Baugvila, A. Kurauskas ir 
kt., nors gerai žinau, kad jų kū
rybinės sąĮygos yra tikrai ne
lengvos. 

— Kc manote apie šių dienų 
lietuviškos knygos kultūrą me
ninio apipavidalinimo atžvilgiu? 

— Toje srityje itin aktyviai 
reiškiasi Jūsų freiburgiškiai auk 
lėtiniai. Deja, lietuviškos kny
gos apipavidalinimo menas nėra 
taip pažangus, kaip jis galėtų! 
būti. Lietuviška knyga laukia | 

Karvutes. J. Pautienius 

f 

Iliustracija. V. K. Jonynas 

ma ir juos visapusiškai palaiky
dama. 

Džiugų pavyzdį šioje srityje 
daro Chicagos ir Cicero visuo
menė. Aš pilnai suprantu, kodėl 
taip ryški meno pažanga reiš
kiasi ne pas vieną minėtų vietų 
gyvenantį lietuvį dailininką. 

Su nustebimu gėrėjausi tapy
tojo K. žoromskio kūrybine pa
žanga, pastangomis ir pasiek
tais laimėjimais. Atrodo, neat
silieka su savo pastangomis ir 
pasisekimu tapytojas J . Pautie-
nhis, kurio menas buvo sukėlęs 
nemaža diskusijų mūsų visuo
menėje. Kaikurię dailininko J. 
Pautieniaus tapybos darbai ir 
pasiekta didelė meninė pažanga, I 
manau, ateityje palengvins vi
suomenei iš įvairių nepagrįstų 
dvejonių išsivaduoti. Dailinin
kas A. Valeška savo paskuti-

naujų knygnešių, kurie lietuviš
ką spausdintą žodį išnešiotų pas 
svetimoj pastogėj gyvenantį mū 
sų tautietį. Kol mūsų leidyklos 
tik vegetuos, kol nebus vaistų 
nuo šio dvasinio kvaitulio, ku
riuo visdėlto serga lietuviai, tai 
ir knygos meno pažanga bus 
tik važiavimas trečiuoju bėgiu. 
Manau, kad niekas taip nesi
džiaugia mūsų jaunojo atžalyno 
daroma pažanga mene, kaip tie, 
kurie, už rankų juos vedžioda
mi, mokė žengti pirmuosius 
žingsnius į sudėtingąjį meno' la
birintą. Todėl su malonumu tu
riu pareikšti, kad aš didžiuo
juos buvusio Freiburgo Institu
to studentais ir diplomantais, 
kurie mane ne tik neapvylė, bet 
paskatino ir toliau žengti peda
gogo keliu, neretai suteikdami 
brangių džiaugsmo valandų. 

— Dalyvaudamas nevienoje 
romo parodoje su kitais mūsų 
dailininkais, turėjote progos ma 
tyti jų paskutiniuosius kūrinius. 
Kaip atrodo mūsiškių meno lai
mėjimai, pasiekti tremties me
tais* palyginti su nepriklauso
mos Lietuvos paskutinio deš :mt-
mečio daAlės laimėjimais? 

— Laisvė yra nagrindas kury 
binei pažangai. Daugiau ar ma
žiau, tremties metai mums tą 
laisvę užtikrino. Todėl pagrin
dinė sąlyga mūsų dailininkams 
kūrėjams iš jų rankų nebuvo 
atimta. Tiesa, be laisvės, dar 
reikalinga eilė kitų sąlygų, kad 
kūrėjas turėtų gal imumo savo 
kūrybinius pelėkius realizuoti. 
Negalėč iau pasidžiaugti, kad I 
pastarųjų mes visi būtume turė
ję vienodai. Todėl eilė lietuvių 
dailininkų kūrėjų yra priversti l Paežerėje. 

-

M. Šileikis 

— Kaip Jums atTodo spaudo
je nekartą minėtai sumanymas 
surengti tapytojo J. Rimšos dar
bų parodą? 

— Kaip ir kiekvienas kitas 
kultūrinis pasirodymas, J. Rim
šos meno darbų paroda būtų 
labai sveikintina. Man atrodo, 
kad tokią parodą turėtų su
rengti gera ir žinoma meno ga
lerija New Yorke, nes tik šiuo 
keliu galima gauti platesnių ir 
objektyvesnių JAV meno kriti
kų įvertinimą, o tai pačiam Rim
šai ir mums lietuviams būtų la
bai svarbu. Nepatarčiau jam su 
savo meno paroda JAV pirmiau
sia pasirėdyti lietuviams, nes 
tokia paroda tarptautiniame 
meno forume maža tegalėtų duo
ti naudos. Tai būtų tiktai bran
giai kainuojąs vidaus reikalas. 

— Kalbama, kad Chicagoje, 
Marąuette Parke, kan. J. Paš
kausko statomoji bažnyčia, bū
sianti būdinga m ū s j tautiniu 
stiliumi; Ką galite apie tai pla
čiau pasakyti? 

— Chicaga, kaip lietuvių sos
tinė, tikrai duoda gražų ir ne
pamirštamą pavyzdį ne tik JAV, 
bet ir viso pasaulio lietuviams. 
Statomoji kan. J. Paškausko 
bažnyčia yra veria ypatingo dė
mesio, o lietuviškosios archi
tektūros istorijoje tai bus isto
rinis įvykis. Aš neabejoju, kad 
architekto J. Muloko suprojek
tuota lietuviškosios architektū
ros stilistinių savybių tradicijo
se Marąuette Parke bažnyčia 
bus kartu ir tikrasis architek
tūrinės nepriklausomybės pa
minklas. Būtų galima paklausti, 
kodėl tokių paminkhj neatsira
do daug anksčiau? Į tai dalinai 
atsako profesorius P. Galaunė, 
rašydamas straipsnį apie arch. 
Dubeneckio Karmėlavos bažny
čios projektą, kuris buvo iš
spausdintas 1920 m. sausio mėn. 
Dainavos literatūros žurnale, 
spausdintame dar Tilžėje. Prof. 
P. Galaunė rašė: "Sakau tuos 
paskutinius žodžius dėl to, kad 
pas mus nelabai skaitosi su pro
jektais, su architektoriaus jaus
mais. Padaryk mums tik šab
loną, statymo schemą, o jau mes 
patys pažiūrėsime, kaip pabaig
sime, kaip pagražinsime. Nie
kas beveik nenori pagalvoti, kad 
architekterius projektuodamas, į 
gražindamas ne žaidžia, bet kar
tais sunkiai dirba, derindamas 
bokštus su fasadu, stogą su sie
nomis, ornamentą su paskirta 
jam plokštuma ar bendra lini-

| ja". Taip yra buvę beveik prieš 
i 35 metus beatgimstančioje Lie-
I tavoje, o ne vienas užsakyto
jas net dabar dedasi turįs tei
sę ir toliau taip klaidingai elg
tis. Todėl Lietuvą atstatinėjo 
ne architektai ir tes srities spe
cialistai, bet asmenys, turį pi
nigų ir nieko ar mažai tesupran
ta apie architektūra, kaip moks
lą ir men°, Už mūsų architek
tūrinį atsilikimą atsakomybė 
tenka daugiau užsakytojams nei 
architektams. Architektūros kū
rinį sukurti reikia ne tik kūry
bingo architekto, bet ir giliai 
kultnrir.^0 užsakytojo. Tik glau
dus bendradarbiavimas gali duo
ti laukiamų gražių rezultatų. 

Grįždamas prie Chicagos Mar 
ąuette Parke statomos švento
vės, noriu konstatuoti, kad ji, 
būdama savita ir originali, yra 

kartu ir naujoviška. Naujoviš
kumas yra laikoma JAV stiliaus 
savumu, todėl nenoromis perša
si mintis, kad ji, kaip tokia, 
bus artima ir suprantama Ame
rikos meno pasauliui. Toks baž
nyčios originalumas stato nema
ža ir kitų labai svarbių meno 
reikalavimų. ši šventovė virs 
tikru meno kūriniu ir pasididžia
vimu tik tuomet, kai joje bus 
išlaikytas vienas ir tas pat sti
lius nuo išorinės architektūros 
iki smulkiausių vidaus detalių, 
ornamentų, altorių, suolų bei sa
kyklos. Jei, neduok Dieve, mes 
ir čia padarytume tas pačias 
klaidas, apie kurias jau rašė! 
prof. JE*, Galaunė, tai, užuot pa-! 
sistatę didingą lietuviškos ar
chitektūros meno kūrinį, mes 
turėsime tik savo kultūrinio ne
subrendimo paminklą. 

Džiugu, kad visos ligi šiol 
spaudoje nasirodžiusios apie šią 
šventovę informacijos rodo, kad 
Chicaga pasipuoš tikrai didžiu 
architektūriniu meno kūriniu, 
kuris toks mielas ir artimas lie-
viškai sielai, nes jo dvasia at
kelta iš tų senųjų lietuviškų 
šventovių, kryžių ir varpinių, 
kurios puošė šimtmečius Lietu
vos žemę. Dėl tos priežasties 
arch. J. Muloko projektas yra 
originalus, todėl, kaip toks, tu-j 
retų būti priimtas ir amerikie
tiškos visuomenės, kaip t ikras 
architektūrinis laimėjimas. 

— Ar neturėtu tuo lietuvišku 
pavyzdžiu pasekti kiti mūsų 
bažnyčių bei žymesnių pastatų 
statytojai ir atnaujintojai? 

— Visi tie lietuviškosios kil
mės lietuviai, kurių širdyje dar 
yra užsilikę nors mažiausia ki
birkštėlė tėvynės meilės, turė
tų gerai įsisąmoninti, kad jie 
palaikydami ir proteguodami lie 
tuvį kūrėją, tiesioginiai kariau
ja už dvasinę Lietuvos Nepri
klausomybę ir už kultūrinį A-
merikos savistovumą bei jos pa
žangą. 

Tik dvasiškai nepriklausomas 
ir savo kūrybiniais žiedais tur
tingas lietuvis bus atsparus bet-
kokiems nutautimo vėjams. Šį 
didįjį ginklą sav0 tautos nepri
klausomybei turime kalti visi ir 
visomis priemonėmis. Todėl su
prantama, kad šiuo gražiu Mar
ąuette Parko parapijos klebono 
kan. J. Paškausko pavyzdžiu 
turėtų pasekti kiti ir jį remti 
visomis išgalėmis. 

Ar neketinate surengti arti
moje ateityje Chicagoje savo 
kūrinių parodą? 

— Chicagoje surengti meno 
parodą būtų ne tik malonumas, 
bet ir didelis džiaugsmas, juo 
labiau, kad dauguma mano dar
bų yra įrėminta ir laukia pro
tinti M si M & . i-

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Skulptorius Teisutis Zika

r a i priklauso Viktorijos skulp
torių sąjungai. Jis dalyvauja są* 
jungrs ruošiamose rarodose. 
Neseniai T. Zikaras dalyvavo; 
sąjungos modernaus meno su
rengtoje parodoje. Apie 90 dai
lininkų išstatė 182 savo kūri-! 

nius. Australų spauda pažymė
jo tik tris dailininkus, kurių 
tarpe antroje vietoje atžymėtas 
T. Zikaras ir gerai įvertintas. 

Melbourne yra statomas Aust 
ralijos antrojo Pasaulinio karo 
žuvusiems kariams pagerbti pa-

! minklas. Prie paminklo darbų Iš
pildymo yra pakviestas T. Zika
ras. 

Ateinančių metų pradžioje 
Teisutis Zikaras yra jau užsisa-

j kęs galeriją savo darbų paro
dai. 

• Grafikas A. Vaičaitis, gyv. 
Melbourne, turi daug paruošęs 
eskizų ir laukia galimybės juos 
išpildyti litografijoje. 

gos pasimatyti su širdinga ir 
lietuviška Chicagos visuomene, 
kuri moka taip šiltai priimti dai
lininkus, ko nei aš, nei prof. A. 
Galdikas dar nuo 1953 m. nega
lime užmiršti. 

• Juozo Tumo monografijai 
20 rr.M.j. Neprikl. Lietuvoj pra
dėta įamžinti mūsų žymiųjų 
žmonių gyvenimas ir darbas mo 
nografijose. Be buvusių M. Gus
taičio. Tatarės, ir Kriaučiūno, 
Bičiūno, Katelės, Aleknos ir ki
tų, 1934 m. "Pažanga" išleido 
žurn. Aleksandro Merkelio pa
rašytą monografiją apie didįjį 
kultūrininką ir rašytoją Juozą 
Tumą-Vaižgantą. Išėjo pirmasis 
tomas, apimąs tik jo gyvenimą, 
o kituose būtų ėję io kūrybos 
įvertinimas. Knyga 400 psl., vin
jetės, inicialai dail. J. Stepona
vičiaus, o viršelis — dail. T. Ku
lakausko. Daug ir iliustracijų iš 
Tumo-Vaižganto gyvenimo. 
Nors anais laikais buvo spaus
dinta 4,000 egzempliorių, bet 
mažai tebuvo likę, nes daugu
ma mūsų inteligentų ir bibliote
kų pasipuošė savo lentynas. Šiuo 
metu ir lietuviškame pasaulyje 
yra retenybė, nes maža pateko 
užsienin. Minimas autorius pa
rašė stambią monografiją ir apie 
mūsų prezidentą Antaną Smeto
ną ir šiuo metu rašo apie Vydū
ną. 

Šiluvos Marijos ir Tautos Švente 
M A R I A N A P O L Y J E 
1954 Šv. Marijos Metais, rūgs. 12 d. 

7 vai, šv. Mišios ir išstatymas Švč. Sakramento 

11 vai. iškilmingos šv. Mišios ir pamokslas 
a. Šv. Mišias celebruoja Tėvas Stanislovas Saplys, MIC. 
b. Pamokslą sako Prelatas C. A. Vasys. 
c. Šv. Mišias giedos Worcester'io šv. Kazimiero pirapijos 

choras, vadovaujamas pono Ipolito Nauragio, Lietuvos 
Operos solisto. 

2 vai. p.p. Kryžiaus keliai parke. 
4 vai. pp. iškilminga procesija su Švč. Sakramentu apie parką. 

Precesijai vadovauja J. E. Vyskupas Bernardas V'lanagan, 
Vyriausias vietos Ganytojas. 

1. Gyvasis rožančius, kurį sudaro Marijos Sodalicijcs narės 
ir Lieutvos Vyčių kuopų pirmininkai. 

2. Marijos statulos vainikavimas. 
3. Pamokslas. Pamokslą sako Prelatas Jonas Balkūnas 
4. Marijos litanija. Pasiaukojimas Nekalčiausiai Marijos 

Širdžiai. Marijos metų malda Pijaus XII. Malda j Šiluvos 
Mariją laisvei išmelsti. 

5. Palaiminimas ir užbaiga. 
7 vai. vakare procesija su žvakėmis į Liurdą. 

a. Rugsėjo 12 dieną visi j Marijos ir Tautos šventę Maria-
napolyje! 

b. Katalikiškos organizacijos bei draugijos'prašemos su sa
vim atsivežti vėliavas ir procesijoje dalyvauti organizuo
tai. 

LIETUVIŠKA DUONĄ, TORTUS, PYRAGAIČIUS 
ir įvairius kepsnius kepa iš tremties atvykęs patyręs Lietuvoje 

kepėjas—specialistas ALEKSAS GAIDJURGIS 

S T A R B A K E R Y 
738 West Sls t Street Telef.: CAlumet 5-2173 

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

JUST ARRIVED! 
PAUL PETERSON'S L0DGE 

Route 14, Crystal Lake 
Your liosts. PAI'L and SVLVIA PKTKRSOX 
prmidiy announce the r>i>onin£ of thetr ncw 
restaurant serving Uic sanie fine footl and 
drink as Ohicagroland customers ha ve been 
cnjo.ving for years at the EVKRGRKENS ft% 
Dundro and the SVPPER CLI'B in Palatine. 

For Reservation Phone — Crvstal Lake 125 

Be poetu nebūty geliu — būtu tik Šakniavaisiai 

i 

ftemkite dien. DrAngt ! 
S 0 P H I E B A R Č U S 

RAMO PROGRAMA 
Ii WGES stoties — Ban*a 1390 

PIRMAD ir PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO v k. nuo 7—8 v. 
Sekmad. 8:30—9:3" v. r. iš stotiei 

WOPA — 1490 kil. 
7121 SO. ROCKWELL ST. 

Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413 

Galima klausti, ar Idiliška bei 
skambi lyrika gaili Iš viso derintis 
su mošų laikais, kurie yra toki 
triukšmingi, skubos ir pilni rūpes
čių. Tiesa, kad dabartini Imonlja 
yra pasinešusi 1 Išore. Bet tai nira 
joks klausimo sprendimas. Sveika
ta eina tik Iš vidaus. Tyro džiaugs
mo Ir žodžio paklausa liks amži
nai. Mūsų nepaprastos mintys ir 
kilnus jausmai dažniausiai yra ap-
nešaml gyvenimo pareigų dulkių, 
nuovargio ir susierzinimo Tačiau 
širdis visuomet rusena. Ji visuomet 
yra pasiruošusi kilnesniam jaus
mui. Poetas Ją vei suvirpina, pri
mena senas dienas, grož|, meile, 
draugystę... 

Mošų nuotaikai pakelti nėra rtl-
kalo griebtis nuduoto džiaugsmo. 
Gražiausi, kilniausi ir garbingi' 
jausmai to nereikalingi. Maži, seni i 
vos ne vos ryškus dalykai gali bfltt 
priežastis kitos mūsų nuotaikos ir 
tyro džiaugsmo antplūdžio. Poetas 
pažvelgia į visus dalykus naujai, 
kūdikio akimis Ir atveria mums jų 

grožj bei prasmę. Be poetų nebūtų 
gelių, būtų tik šakniavaisiai. 

Lietuvių Poezijos 
Antologija 

sudari J. Aistis tr A. Vaičiulaitis, 
109 poetų atvaizdai kreidiniame po
pieriuje, dali. A. Varno viršelis Ir 
iliustracijos, 8S2 pusi., kietai įrišta, 
kaina 6 dol. 

I šluos lakštus susirinko visa dai
nuojanti mūsų tauta... Tai yra 
veikalas, kurio pasigedome jau Ne
priklausomybes metais. Jis nusipel
no, kad būtų kiekvieno kultūringo 
lietuvio pačių rlnktiniauslų knygų 
skaičiuje. 

Užsakymus siųskite: 
" D R A E O A 8 " 

2S34 So. Oakley A ve. 
Chicago 8, m. 

Drauge" rasite vėliausių, įdomiausių žinių. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Sao Paulo mieste, Bra?i">ote 
T 

Šeštadienis, rugsėjo 4, 1954 

Posėdžiavo rinktiiteii žmonijos minties atstovai 
V. A L K A S 

šytojų kongresas, š i s rašytoju 
ir intelektualų "Jamboree" bu
vo šauk ta s kcvo mėn. pabaigo 
je, tačiau dėl įvairių priežasčių, 
o ypatingai dėl įprast inės orga
nizacijos stokos, tesusirinko vo 
po pusės metų. Kadangi nė vie
na savaitė neapsieina be to a r 
kito kongreso, šaukiamo miesto 
400 metų sukakt ies proga, nie
kas dėl jau minėto organizaci-

Rugpjūčio mėn. 9 d. puošnio- 1) Modernioji l i te ra tūra kaip sais laikais sėdi an t tcs pačios 
je Sao Paulo miesto bibliotekos žmcgaus apra iška ; pąkonos. 
salėje susirinko Tarptaut in is ra- 2) Meno kri t ikos problemos; Įžanginį žodį t a rė Sao Paulo 

3) Problemos, susidariusios gubernator ius prof. Lucas No-
ryšium su moderniųjų minties gueirą Garcez, su skambia mu-
perdavimo priemonių panaudo- zika a t lydėtas ir didelėmis °v&-
j imu; cijomis sut iktas . Pa t s būdamas : 

4) Kaip Furopai a t rcdo Ame- augštosios mokyklos profeso-
*^a: rius, kalbėjo pasverdamas žodį. 

5) Ka'n amerikiečiams atrodo ir iš tų žodžių pįndftmfts vąini-
senasis pasaulis. ką. rašytojo galvai. Salė pilna 

kongresistu, atstovaujančių 
Re ;kia s a k y t i , kad daugiau- t r i m s A m e r i k o m s i r dviems Eu-

sia dėmesio ir diskusijų sukėlė r o p o m s : š a l j ą amerikiečio sėdi 
jos t rūkumo nė nesijaudina...; d v i Pirmosios tezės — tiek dėl M e k s i k o s v ^ k a i , kuriuos tuo-
Nekreipsime nė mes į jo rengė- ' £ a P™ ties bei aktualumo, tiek j a u p a ž i n s i i š i b e r o _ i n d ė n i § . 
jų — jų, kaip tuojau matysime, j d ė l Prelegentų, ypač prancūzo k u v e i d o b r u o ž ų ; Portugali jos 
būta visos galybės — nepaslan- P r o f • C l a u d e Lefort, didžios e- a t s t o v a i vienas keista, be 

rudicijos. 

" "i • » - ^ — - m r — ~ 

Vestuvėse, krikštynose, pobūviuose ir namuose tinkamiausia vartoti yra — 

LIETUVIŠKI SALDAINIAI 
KAUNAS, VILNIUS, PALANGA VARDAIS ŠOKOLADINIAI 

VAISINIAI, SALTMETINIAI, KARVUTE ir kitokios rūšys 
Vartotojai reikalaukite visose lietuviškose maisto krautuvėse. Prekybininkai užsi
sakykite tiesiai iš gamyklos. 

Mr. S t a s y s P e t r a u s k a s , 838 W . 3 3 r d P I . C h i c a g o 8, I l l ino i s 

J? 

Peibaisas. A, Varnas 
! • I I. I .U * « J 1 » * . u i « • 

ną, laisvą žmogų ir laisvę pla- cijos sekėjai , čia neras tų vietos 

kurną ir didelius t r ū k u m u s : juos 
su kaupu atsvėrė gana rimti 
kongreso darbai. 

Šį kongresą taikos būdu ren
gė eilė Brazilijos rašytojų ir kny 
gos mėgėjų draugijų: Sao Pau
lo rašytojų draugija, Brazilijos 
akademija, Sao Paulo poezijos 

Pc kiekvienos tezės sekdavo 
diskusijos. Jose pirmoj eilėj tu
rėjo teisę dalyvauti kongreso 
rengimo komisijos paskir t i opo 
nentai — 0 JU būdavo po gerą 
pustuzinį, — gi po jų ir kiti ra-

veik juckįnga, pavarde (Pįm-
p a o ) ; kiek išdidūs prancūzai 
(reikia gi Dien Bien Piju įspū
dį už t r in t i ) ; kur užgirsi besigin-

cia prasme visose gyvenjmo ap
raiškose. Tarp kita ko jis s akė : 
"Jei į šitą salę ne visi susirinko, 
tai ne dėl to r J t ad j iems būtume 
užtrenkę duris, bet tik dėl to, 

čijant, žinok, kad du italai iš | kad, būdami totalizmo sektan-
naujo imperiją kur ia ; Anglija, t a i (aliuzija į komunistuojan-
Rumunija, Lietuva ir dar kele-

šytojai, kuriems teduodavo 10 t a s kitų kraš tų a ts tovaujami čia 
klubas, Brazilijos t ea t ro kritikų | minučių \ savo pas taboms pa-j gyvenančių rašytojų. Gausiau 

šias būrys , žinoma, brazilų, su
sirinkusių iš dviejų tuzinų esta-

draugija, Rio de J ane i r 0 rašyto* j reikšti ir savo išminčiai at-
jų draugija (kiekvienas Brazili- iškleisti...: Neretai oponentai iš
jos es tadas tur i savo rašy to jų ' būdavo prie mikrofono iki pu-! dų ir teritorijų, 
draugi ją) , Brazilijos P E N klu- s ė s valandos, vis i r vis prašy-j Gubernator ius teisingai pa- | 

čius), aiškiai p ramatė , jog čio
nai neras palankios dirvos savo 
idėjoms sėti. Būdami klusnūs 
vienalytės orijentacijos ir ak-

s a v 0 tendencingai propagandai , 
iš svetur už virvelės patampomi. 
Laisvieji rašytoja i nemano, kad 
privalėtų būti policijos diriguo
j amas žmogaus protas. . . 

Kaip t ik prieš šitą priešais 
dvasią kylantį siaubą susirinko 
į Sao Paulo r inktiniausi žmoni
jos minties a ts tovai . Tą dieną, 
kai šioje žemėje, virtusioje visų 

(Nukel ta į d psl.j 

I QIL NAMAM REIKMĖM* VISUOMET UNKYKIT t l * 
•"*n%ft* J H PATOGI* 
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bas, Brazilijos knygos klubas, f damiesi suteikiami moratori jos . brėžė, kad šis kongresas išsis- | 
globojami ir finansuojami Klausytojus toks tvarkos nesi-

miesto keturių amžių sukakčiai 
minėti komisijos, kuriai pirmi
ninkauja žymiausias paulistų 

laikymas tik vargindavo, ypač, 
kiriąs iš kitų kongresų, ' kurie 
čia įvyko a r tebevyksta (filoso-

kad oponentai imdavo plepėti i f i jos ir folkloro) tiek savo te-
(čia t inka žodis) de omni re sci- zių aktualumu, tiek pačių kong

resistu svoriu pasaulio tau tų gy
venime ir pačios istorijos for-

poetas Guilherme de Almeida. [ Dilį et possibili. Lotynų silpny-
Galgi dėl to rašytojai pagyveno: bė, kuriai re tas jų teats ispir ia : 
vieną savaitę t ikrai karal iškai i s t o k į patį fokuso centrą, visaip I mavime. Brazilija šiuo atžvil-
geriausiame Esplanada viešbu- j kreipk saviepi kitų dėmesį — irj giu stovi labai garbingoje vie 
tyje, turėjo įvairių pramogų i r | b ū s i p i ^ a s j j pirmųjų... Mažos 
kelionę čia ir a tgal — v iskas , didžių žmonių silpnybės. Dėl jų 
veltui. i įr atsit ikdavo, kad dažnokai bū-

Rcngėjai sakėsi turėję tikslo d a v 0 išbėgama į lankas ir nu-
suart int i viso pasaulio laisvuo-. s į š n e k a m a nuo koto. 
sius rašytojus, pastudijuoti vi-

Giuti.s dėl Dostojevskio suotinio intereso turinčius kul
tūr inius klausimus, ypatingai 
tuos, kurie tur i tiesioginio ryšio 
su rašytoju, kaip kūrybos bei 
žodžio laisvė. 

Laisvė prelegentu lūpose 

toje. Jos rašytoja i gyvena iš sa
vo plunksnos — ir neblogai gy
vena. Pergerai gyvena, kaip vė
liau pastebėjo pa ts rašytojų 
draugijos pirmininkas, ir t a s 
fak tas daro juos išdidžius; nu
to ls ta nuo nedateklius kenčian
čios minios. Laikraščiai ir žur
nalai rašyto jus susisodina į sa-
VQ redakcijas — jei ne dėl žur
nalistinės naudos, tai dėl pres-

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas 

^ ^ >į^^.:;< Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
JĮ ijBfefl WM^.:' lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį. 

8 M W « 5 I - • 29 metai toje pat vietoje. 
1608 W. 47th S!., Tel. LA 3-9670 

<? = 

, Ypatingai jau meno kri t ikos 
ir moderniosios l i teratūros var
du prikalbėta tokios didžios iš
minties ir gražbylystės, kad ta
ve tiesiog prislėgdavo ir beveik j tižo. 
nieku paversdavo. Šiuo asilėliu Laimingi tie Brazilijos Parna-

šis | (arklys Brazilijoje nemadoj) jo- | S o dievai! O vįsdėlto brazilai el
dinėje psichoanalistai, psicholo- na teisingu keliu. 

Reikšminga pirmininko kalba 

^V 

AUTOMATIŠKAS ŠILDYMAS 
AL. STAKČIAUSKAS ir AL LAPKUS 

Instaliuoja naujiems ir seniems namams Ame^ 
rican Standard ar kitų geriausių Amerikos fir
mų gazu, alyva ar anglimis kūrenamus pečius 
(furnaces). 

Daro gazo ir alyvos pakeitimus 
Deda stogams rinas (gutters). 

Instaliuoja moderniškiausius "Victor" automa
tinius šalto oro vedintuvus — Automatically 
"Vietor" Room Air Conditioners. 

Lengvos išsimokėjirao sąlygos 
Pilnas draudimas ir garantija 

1337 SO. LAKAME ST. OLympie 2-6758 
eiCERO 2-3402 

/» 
= \ %. 

t rumpas mūsų kalboj žodelytis 
"laisvė" skambėjo visų prele
gentų lūpose. Su juo atver tos 
kongreso durys, su juo ir a t s i 

gai, Freudo gerbėjai, sociologai 
ir istorikai — kiekvienas nešė 
savo prašmatnų grašį, vis nau-

sveikinta. Lietuvos ir Rumunijos; jai blizgantį, ir kiekvienas t r au - fn inkas Paulo Duar te . Jo kalba, 
a t s tovams reikšta daug šil tų ' kė žavelę į savo pusę. Ilgokai j kiek pasisukusi j kairę, rodė 

Po gubernator iaus kalbėjo 
Sao Paulo rašytojų d-jos pirmi-

simpatijų (jie, pvz., išrinkti ko- ir karš tokai pasiginčyta dėl to , 
misijon pasveikinti visų vardu a r tik ne Dostojevskis bus pras-
Sao Paulo miesto maycrą pulk. Į kynęs kelią moderniam roma-
Porfirio da Paz ) . Visų meridija- j nui, ir a r toki Caymi su Kafka 
nų rašyto jas šiandien jau susi- tik nebūsią jo, Dostojevskio, mo 
vokia, jog policinėmis priemonė- į kiniai... Taip ir nesteigdavai at-
mis negalima išugdyti kūrybos i skirti , kur čia deimančiukai, o 
žiedų — jomis tegalima nebentJ kur tik pigios tuš tybės , dulkės, 
pasiteleškucti lėkštoje politinės • Gaila, kad kongrese nedalyva-
propagandos baloje. 

Kongresas t ruko nuo 9 
15 rugpj . ir veikė pasiskirstęs į 
kelias sekcijas: 

1) Bendrieji kultūros klausi
mai, 2) Tea t ro ir 3) Poezijos 
sekcijos. 

Teko dalyvauti beveik visuo-

vo mūsasis dr. Maceina: nevie-

sveiką Brazilijos rašytojų ir in
telektualų nusis ta tymą (bent 
daugumos) visomis jėgomis ko
voti už laisvą žodį, laisvą plunks 

A — ACME ROOFING, 
HARDVVARE & PAINT CO. 

>OW feElffO B UI LT 150 BRICK 11ANCII HOMES 

A NEW £2,000,000 COMMUNITY 
Th«% finost of all Soutlnvcst Suburbs now in reach of cveryono 

• Fuli Bascment • Bathroom \vith Pląstic Tile, 
Concrcto Foundation American Standard Colorod 

• Steel Beam Construetion Plumbing-
• lAthed «fe Plastored • Kitehcn — Choicc r>f Birch or 
• Automatic Hcating- Metai Cabincts —• Asphalt 

• Many other Fino Features Tile Floor 
ALL 1MPROVEMKNTS ARK 1N-NFAR CHURCH, SCHOOLS 

AND SKOPPING 
HAWTN0RNE CARDEN BUILDERS. INC. 
54th Avenue and 35th Street , Cicero, Illinois 

Invitcs you to in«poct our model homes 
(3 blocks West of Hawthorne Rače Track) 

O f f Į l i 2-9100 ROgers Park 4-5800 

Bet kokios rūžirs stogas uždedamas ir 
pataisomas. Dūmtraukiai pagaminami, 
pataisomi ir "tuckpointed". "Gutters" ir 

t "downspcuts" jiaisomi, pataisomi, da-
l igi iną dabitą j i s būtų pasodinęs į žomi. 

d e r a m ą Vietą, y p a t i n g a i dėl t o L P ^ a p s i d r a u d ę , darbas garantuotas. 
_ • , • "r-. , . -., .'Krautuves atdaros kasdien, sekm. ir 
Dostojevskio. Bendrgg Įspūdis | šventad. nuo 7 v. r. iki 10 v. v. 
dėl tokių kreivų vėžių į paša
lius išėjo labai surizgęs. O gal 
j is tik toks, koks šių pokario 
dienų žmogus — išvargęs jr ne-

se plenumo posėdžiuose, kurių [ ramumo į visas puses blaško-
darbotvarkėje stovėjo tokios pa- Į mas. Žmogus — taigi, ir rašy-
grindinės temos : i tojas bei kri t ikas, kuriuodu vi-

LĄwQdale 1-6047 
3925 BOOSEVELT ROAP 

PETE'S PIZZERIA 
Goriausia "pizza" visame minėto. 

Spuflrhotti, Itavioli, Itališku dešrų su
muštiniai. Sutaisome išsinešti. 

šaukite GRovchill 6-9302. 

1406 W. 69th St. 

Hr^ajitriiiMiijjtiiiiiiiif iiiiif uitiiiiiiitiiiftiiEi«iiMiuiiiii»jtiiiiiit n«itiiiEiii aiitiiiiiiiiiiftiiiiiiijciii]]! jtMititiiiiiiiifiHiii3t«iiiiiiiiifirfiniiiJiuiiiiiiiir«iixLuifitiiiiiiiiiiiJiiitjiif iitiiinitif iitiiiii:irftitiriiiiiuiitiiiiitm*^ 

P. 8C J. J O K U B K O S 
Laikrodžiu, Brangenybių. Radijo, Televizijos Krautus { 

(Buv. Kass-Kazak&usko krautuvė) , 

. i 

s^&.«v 

SPECIALUS VASARINIS "CLEARANCE" 

IŠPARDAVIMAS 
Puikūs "vieno savininko" var to t i automobiliai 
Visi automobiliai per tvarkyt i ir garantuojami 

KALBAMU: LIETUVIŠKAI. Kreipt is pas AL. V A I C I C N ^ 
'52 BUICK Roadmastcr $1595 
• Sport Coupe • Power ste^r-
ing. • Custom Trim • White-
wall tires. 
"52 PONTIAC $1195 
Chieftai De Luxe with • Hydro-
matic transmission • Seat co-
vėrs • Very clcan. 

. $795 
• Likę 

'51 Pe SOTO Custom 
• Completely eąuippcd 
new inside and out. . 
'5Q BUICK Custom . . . . $795 
special 2 door t Radio . and 
Heater • Prcm :um whltewalls 
•Power brakes • Excellent buy 

LINCOLN PARK BUICK C0MPANY 
H?\LvSTED Si D1VERSKV 

M Blttersweet 8-9000 Po 6 vai. vak. BlU-ersntet 8-9008 
ATDARA VAKARAIS IJl SEKMADIENIAIS 

1. Sužiedotuvių ir vedybiniai deimantiniai j 
žiedai, 2. Laikrodžiai, 3. Sidabro peilių, ša- 1 
kūčių ir šaukštų komplektai, 4. Foto apara-1 
tai, 5. Pinigines, 6. Zenith, Dumont ir G. E. i 
televizijos ir Zenith, G. E. ir Bulavą radi jos. | 
7. Televizijos ir rą4įo lemputes, 8. Žaislai ir j 
rašymo reikmenys. Elektriniai indai. 

Laikrodžių ir televizijos aparatų taisymas 

14102 Archer Ave., Chicago 32, III., Tel. LAf. 3 8617 
BiiflininiiiniiinininmHiiiiiinnimniiiiiniiiniiiitiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnniiiiiiiiiiiniiiii 
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Balio Pakito Orkestro Dovana Chicagos Visuomenei 
RUGS. 12. SKKM. 5:30 V. V. RUDKNS SEZONO ATIDARYMAS 

įėjimas \Htai. Ht^liukus užsisakyti l^ietavių AadUorijojo — 
, IcleloDuokite \ icfory 2.GJL71 į 

•t 

AiKsisaagokitc brangenybes nuo uguJc^. pavogimu, panic-
..nio. Išsimiomokite SAUGIĄ l>AfeIl>£JIMLI DĖiLTI<: 
TAS DHUVEIVS. Tiktai $4.00 melams (Pikis Taksai) 
Nuo pirmad. iki Penktadienio — 9 vai. rytu iki I v. p. p. 
Ketvirtadienio vakarais — 5 vai. p. p. iki 8 vai. vak. 
Patogus mašinoms pastatymas Drovers skiy^ie. 

DROVERS SAFE DEPOSIT COMPANY 
AFHUATfcD WJTH , 

$k 
"47th Street l Ashland Avenif YĄrįi 7-7001) 

t..OUR 71* YIAt 

^ 

U81-8Ž* AECHEB \V> 
1*1 i MMM * - S K 

<H(fhtor P»rkr» <rnlot»-
iiASDIENĄ C1A RASITE 

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

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 
y/ 

Pradek Taupyti Šiandien, Turėsi Ryto]! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoj 
ištaigoje. BRIGHT0N SAVINCS l L0AN moka 3% 

pelno ant jusi sutaupy. 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti Ud $10,000JO 

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS'N. 
4071 Archer flve.# į vakarus nuo Caliiornia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Pirmad.. antrad , ponktad Ir TreČlad. t ryto Iki 12 v. d. 
tottad » » rrto iki 4:in p. p Ketvtrtad t ryto Iki • vak. 

MES PERKRAUSTOME JŪSŲ 
baldus saugiai kelete bloku 

arba kalias dešimt myliu 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreipkitės 
pas mus. Turįs daug metu patyrimo perkraustrmo 
darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7097 

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

Taipgi parūpiname bilietus, viešbučiu* Ir siuvwkom« risus su ke 
Uone suristus dalykiu. TLRIME LIEW.*VIV SKYRIŲ Piidome 
afidevilus. Keliones planuokile iš anksto kitiems metams. Anks
t a u užsisakykite bUetus kaip lėktuvais taip Ir laivais, tai būsite 
tikri, tad tikrai Kausite vietas. Pirkdami biletus pas mas nemo
kėsite brangiau ir išvengsite laiko sutrukdymo, nes neretkBs lan
kytis nei 1 gelžkelio stoti ar aerodromą, nes riša tai atliksiu 
vienoje vietoje — PAS MUS. 

r 

VVELC0ME, 
Smulkūs ir stambūs taupytojai vienodai prašomi * 
atsilankyti prie mūsų langelio. Jūs galite pasi
rinkti taupymo sistemą ir visada rasite draugiš- , 
kus žmones, pasiruošmsius jums patarnauti. San
taupos apdraustos iki $10,000. Dideli dividendai 
mokami 2 kartus į metus. 

UNIVERSAL SAVINGS 
t L0AN ASS0CIATI0N 

1S00 SO. HALSTEO STREET 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

Ttlel.: HAymirkai 12028 
Valandos: Pirmad. antrad. ir penktad. nuo 9 ryto iki 4 vai. 

^ak. Ketvirlad. nuo 9 ryto iki 8 vak. Trečiad. uždai)ta. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 valandos po pietų. 

4 
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Žmonijos minties 
atstovai 

(Atkel ta te 4 pusi.) 

žmonių bendrąja tėvyne — Tau
tos institucija merdi Žmogaus 
labui — mūsų prctą imtų prie
va r tau t i policija, būtų suniekin
t a s žmogaus orumas — vienin
telis dalykas, dėl kurio da r ir 
šiandien galvojantis žmogus 
ryžtųsi paaukoti savo gyvybę..." 

Amer ika — šiaurėje a r pietuo 
se — ligi šių dienų tebeliko iš
t ikima savo p a s u k i m u i — sau
goti savo rankoje laisvės ugni
mi žiaruojantį švyturį ir jo švie
sų kerais apžerti vergų akis ir 
veidus. 

Susirgo H'illiam Faulkner 

Su nekantrumų visi laukė pa
sirodant Nobelio premijos lau
rea to William Faulkner. Deja, 
jisaį kongrese nedalyvavo, nors 
IF buvo atvykęs. Beveik visą 
kongreso metą praleido viešbu
tyje^ ilsėdamasis ir kovodamas 
sų dideliais skausmais . Pr ieš 
30 metų susižeidė lėktuvo nelai 
mėje nugarkaulį , o prieš 8 me 
tus nukri to nuo arklio. Dabar 

Vilniaus Aušros Vartai Šv. Kryžiaus lietuvių bažnyčioje Chicagoje A. Valeška 

KULTŪRINS KRONIKA 

• A. Kučiūmo Vagnel iui 15 r 
metu. š iemet sukako 15 metų, 
kai išėjo muziko Aleksandro 
Kučiūno parašy ta monografija 
apie žymųjį vokiečių kompozi
torių Richardą Vagnerį. Tai bu
vo p i rma i lietuvių kalba veika
las, plačiai nušviečiąs muziko 
gyvenimą ir darbus. Buvo nu
ma ty ta duoti ir kitų muzikų mo
nografijas. Buvo bebaigiąs ra
šyti ir apie rusų kompozitorių 
P. čaikovskį, bet darbą nu t rau
kė bolševikų okupacija ir rank-
ra«t 's net žuvo. Minima Vagne
rio moriografija išėjo 1939 m. 
pavasarį ir išleido Spaudos Fon
das. Knyga gass ia i i l iustruota 
ir tur i 232 psl. Knyga meniškai 
išleista. 

• Dr. J . Balio refera tas Bra
zilijoje, Tarptaut in iam Tautosa
kos kongresui, įvykusiam Sao 
Paule mieste rugpjūčio 16 — 22 
d.d., Lietuvos ats tovybė Rio de 
Janeiro mieste pasiuntė dr. J. 
Balio referatą "Lietuvių tau tos 
poezija", kurį išleido dr. Meieris 
mokslininkų informacijai. 

• Tapytojas Mikas Šileikis 

THE HOME MISSIONS NEED YOU! 
T H E J O S E P H I T E F A T H E R S ARE S E E K I N G M O R E 

VCCATIONS FOR T H E NEGRO HOME MISSIONS 
I/o you knnw that tlio .losepliite Fathcrs «'ve Spiritual Caro to 139.030 
Colorori Catholics — but more ttian Sevcn Milium American Ne»croe.-« 
a 11, IK | , \ o CUurch?. 

Aro you a boy or young man with exalted ambįt ion? VVill you 
volunteer to be a Josephite Missionary to help teach IR'ligion to these 
7,000.000 people? 

WHY NOT WRITK TODAY FOR THIC J O S E P H I T E BOOKLET... 
on t ne Priesthood to: on the Brotherhoo<l to: 

Ilev. Bcnjumin Horton, S. S. J. Rcv. Patrlck Veale, S. S. J . 
11 -JO N. Calvert Street St. Joso^h's Seminary 
Baltlmore 2, Maryland \Vashington 17. 1). C. 

<F 
SPECIALI FS N1 PTGINIMAS ! 
ROOSEVELT FURMTURE COMPANY. INC. 

2310 WEST ROOSEVELT ROAD Telef. SEeley S-471' 
Gausite dat specialia dovaną jei paminėsite kad iį skelbims 

* *natetr "Drauge" 
'alių miegamojo baldai 

b u* $|4Q.O« 

Pasinaudokite sia re ta proga 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą aps ta tymą įskai tant 
ma t racus ir spyruokles. 

^ 

• Liet. Enciklopedijos redak
torius A. Bendorius supažindino j gįuc laiku su savo darbais da-

i Amerikos Geografinės draugi- ' lyvauja keliose pirmaeilėse ame 
• 15 metu M. Pe t rausko ope-, ? 50 mėty pirmajam lietuvis j J 0 S N e w Yorke vadovybę su mū-1 rikiečių parodose. 

Užeikite J 
LIETUVIŲ KRAUTUVĘ 

y 

jį dažnai išt inka skausmingi r a i " E S , e i " K a u i o t ea t re . Šie- kam knygynui Kaune. A n 0 m e - | S U leidžiama enciklopedija, ku-
priepuoliai, apimejami sąnarius j m e t sukako 15 metų, kai komp. to mūsų žymusis kultūrininkas j r i a pa rodyta gyvo susidomėji-
ir "Sar to r i s " autor ius negali iš-' M i l t 0 Petrausko, ' opera "Eglė, J kompozitorius Juozas Naujelis m o įr j o s reikalams mielai leis-
eiti iš kambaFio. Taip ir pralei-1 žalčių karalienė", kuri buvo pa- 1904 m. Kaune at idarė pirmąjį t a naudotis Lietuvos žemėlapių 
do kongresą viešbutyje. Ligai ' r a šy ta 1910 m., pagal Fromo lietuvišką knygyną, kuris gyva- rinkiniais (juose esama ir nau-
kiek aprimus, priėmė žurnalis- Gužučio lietuvių pasaką, dar M. ' vo iki 1911 metų. Knygynas tu-i jausiu mūsų kraš to žmlp.) ir la-
tu s ir su jais pasikalbėjo. Tiesą Pet rauskui gyvenant Chicago- rėjo ne tik Mažojoje Lietuvoje bai tu r t inga geografine biblio-
sakant , nekokio įspūdžio jis pa-l je ir 1924 m. Bostone išleista, išeinančias knygas bei laikraš-
liko tiems žurnalis tams. Mažas J Mūsų operos vadovybė 1937 m. čius, bet ir Amerikoje, Vilniu-
liesas, pelės akimis išdurtas įde- 'susirūpino pritaikinti operą te- je, Seinuose ir k i tur išeinančias. 
ges veidas, žUi plaukai ir kaž-! a t ru i ir buvo pavesta komp. J. Knygynas nesitenkino tik kny 
koks bailumas visuose judesiuo
se visai nesiderina su tuo Faulk-
neriu, kurį pažįstame iš "The 
Hamle t" lapų. Kalba iš lėto, ta-

Dambrauskui operą pataisyti , gų, laikraščių pardavinėjimu, 
perdirbti ir parašyt i visą pa r t i - ( be t ir buvo lietuvių inteligentų 
turą. Tas buvo pada ry ta nenu- \ sueigos vieta, kur vykdavo ka r 

teka. Am. Geografinė dr-ja y ra 
seniausioji šios rūšies mokslinė 
draugija Amerikoje ir leidžia 
kelis žurnalus, iš kurių žymiau
sios y ra Geographical Review. 

tols tant nuo M. Pe t rausko pir-
ry tum, kiekvieną žodį mąs ty te mykščio charakter io ir motyvų, 
apmąstydamas . Pareiškė, kad; Naujai parašytoj i opera jau pa-
kad kongrese nedalyvavęs ne vadinta "Eglė" ir pa s t a ty t a 
vien dėl ligos, bet ir dėl tos pap
ras tos aplinkybės, kad neįsidrą-

1939 m. vasario 15 d. Neprikl. 
šventės išvakarėse. Tuo pačiu 

sines kalbėti publikai, ir tiesiog! p a g e r b t a s ir autor ius Mikas Pet-
bijąi prieš ją atsistoti . ' 'Rašyto-, r a u s k a s ( i 8 73-IX-29 — 1937-
jas turi rašyt i , o ne kalbėti",, m _ 2 3 d d ) Vaidino: autor iaus 
dar pridėjo. 

Jeigu jau taip, tai turė tume 
teisės Faulknerio paklaust i : "Ko 
gi, tamstyte , tada lėkei į mus ?" 

Visu žmonių solidarumas ir ra
sių kova 

Žurnalistų paklaustas , kokia 
jo nuomonė apie šiaurės ir pie
tų Amerikos žmonių skir t ingu
mą, Faulkneris a tsakė, kad vi
si* šio kontinento žmonės yra ly
gūs : visi kenčia tas pačias kan
čias ir visus slegia tos pačios 
naštos. Reikia, kad ras tume pa
tikimesnį būdą vienas an t r am 
suprast i , nes širdies gilumoje 
visi kalbame ta pačia kalba. 

Didžiausia Amerikos proble
ma Faulkneris laiko rasės pro
blemą. "Reąuiem for a Nun" ir 
" In t ruders in the Dus t" auto
r ius kalba su užsidegimu apie 
spalvingą nors jau gęstant į Mis 
sissipi ir jo balse plazda užuo
j au t a negrui. "Nėra motyvų ra
sinei neapykantai tokiame tur
t ingame kraš te , kaip mūsąsis. 
Pagaliau, visi gi esame broliai". 

Mėgiamiausios jo knygos — 
Šventas Raš ta s ir Don Kicho
tas . Dažnai j is skaitąs, ir jos 
nuolat jį žavinčios. 

Geriausiu amerikiečių rašyto-i 
ju laikąs Mrs. Shelby Foote. 

Paprašy tas patar imo brazi
lams rašytojams, tiek tepasakė: 
"Rašyt i . Rašyti , nežiūrint, ką 
sakys kritika- Laikas įvertins 
jūsų veikalus". 

Gal dėl to j is sakesi niekad 
neskaitąs savo veikalų recenzi
jų, kad nejučiomis nepasiduotų | 
kritikų sugestijai. J is norįs bū-1 
t i visuomet ištikimas sau pa-> 

i ciam. 
Baigdamas, pasisakė neskai- į 

t ęs ne vieno brazilų autor iaus . 

brelis Kipras Pe t rauskas — Žil-
vinį, N. Zeniauskaitė — Eglę, A. 

tais slapti posėdėliai bei šiaip 
pasikalbėjimai, ir išplaukė ne 
vienas nutar imas , būdavo apta
riami ir lietuvių tautiniai reika
lai. Caro valdžia nesusekė ir ti
kėjo, kad viskas baigiasi kny
gynu. Žinoma, pa ts J. Naujelis 
buvo idealistas ir įdėti pinigai 
į knygyną, pelnas neapmokėjo 
ir nuomos, nes ne uždarbiui bu
vo įsteigęs. Be to, leido knygas 

• Kun. S. Draugelis, gyvenąs 
New Yorke, atėjo Liet. Encik
lopedijos redakcijai į talką su 
savo lituanistiniu lobynu iš A-
merikos lietuvių gyvenimo. Jis 
Liet. Enc-jos dispozicijai patie
kia didžiulį liet. kolonijų apra
šymų rankraš t į ir šimtus origi
nalių, retų fotografijų. Kun. S. 
Draugelis buvo ir Nepriklauso
moje Lietuvoje leistosios Liet. 
Enc-jos bendradarbis . 

Sodeika — Gulbiną, A. Kučingis i » išleido dainų: 1905 m. — So-
— vaidilą, St. Sodeika — tėvą, netus, Barkarolę, Giesmė j Pa-
A. Karal iūtė — motiną, E. Kai- . nelę Švenčiausią, Lietuviškos 
vai tytė — A u k s ę , A. Dičiūtė — taut iškos dainos: 3 0 S m. — 
Gražutę, Ip. N a i r a g i s ir K. O-1 Lietuviškas bažnytinis eifismy-
rentas — sūnūs, P. Radzevičių- j nas, 1908 m — 12 t v t f š k u da*-
tė — vaidilutę ir E. Ka^sev i - i nu ir kitos, kur i r išleisti kelio-
čienė — Gegutę. Dirigentas —i lika. 
J. Dambrauskas , režisorius — Į # pirmas** lie+rviu ka 'ba dien 
S. Dau ta r t a s ir dekorator ius —' rr. r - tis. 1904 m. gruodžio mėn. 
L. Truikys. Opera liaudinio tk pasirodė pirmasis lietuviu kalba 
po. kuriai var to jamos liaudies mėnrašt is — "Vilniaus Žinios", 
melodijos ir tautosakinis siu- Taigi šiemet sukanka 50 metų 
žetas. Turėjo kelias pasta tymus. n u o j 0 išleidimo. 

STEPHENS LIPORS 

Ilgai slėptą vertybe 
Charles įves, šiemet ftew Yor 

ke miręs 79 ra. araž. muzikas, 
mo4erniosios amerikiečių muzi
kos kūrėjas, 1947 m. buvo ga
vęs Pulitzer premiją u? savo 
trečiąją simfoniją, kuri rank-j 
r a š t y buvo išgulėjusi stalčiuje 
35 fcietus. 

4134-36 Archer Avenue, Chicago, 111. 
(kampas Francisco gatves) 

L A F A Y E T T E 3-1933 

Choro vedėjas K, STEPONAVIČIUS — savininkas 

Pirkite pas savus - nerasite pigiau kitur 
^^nfes^fe^ 

GRAIN ALCOHOL 

COINTREAU 

r W SAUNOMS 
GfcUNINKAS 

Pas mus gal ite gauti g€liu kap 
napuošimams sodintų ir skintų Jvai 

•ausiu rūšių ir gSlitj korsažam? 
l l l t h St. & Pulaski Ave, 

Priešais Šv. Kazimiero kapines 1 

Telef GAnien 4-OOH7 Ir 
OArden 2-105S 

i MEM.ŠKI PORTItĖTAl P«1)AIW)M' 
PATI, STIDI.IO.IK 

i Mūsų specialybe — VKST1' V J NES 
I sittMYKiKir m t r p i r I R VAIKI; 

NUOTRAUKOS 
T H E P A U L S T U D I O 

3213 Scuth Morgan Street 
Telr fonas — V Ards 7-5858 

Vestuvių nuotraukos 
*ugš*os ruvss tatoeTafiįo 

Mūšy specialybe 
Preein Photo Studjo. 

i l t V 4 K I > * £ I I IMK. HA% 

4068 flreher ftvęnue 
Telefonas VIrgįnia 7-2481 

I 

• Dailininkas ir šaržis tas Juo
zas Penčyla, gyv. Kolumbijoje, 
nori persikelti į JAV, kur y ra 
jo daugiau giminių. 

STATYBAI IR NAMU 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISORIŲ RC&IU 
M E D Ž I A G Ą 

tARR MOODY 
LUMBERCO. 

STASYS UTAVINAS. Prer. 
S0S9 So. HAJLSTED ST. 

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

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N fi ATIDARYTA kasdien nuc 
S vai ryto Ikt 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro 

— .= 

PIGIAI IR SATOIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IB I š TOUAU 

K. ElDUKONIS 
Turiu naują didelį suiikvfcuuii 

ir apdraudas 
«»»0 S. Talman. Ohicaffo 2», I1J 

Tel. GRrovehiU «-709« 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Perdirbami motorai , stabdžiai, t ransminijos, keičiamos dalys. 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai . Garan tuo tas darbas . 

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

N a m ų K E m v o o d 8-3092 

M O V I N G M O V I N G 
PERKRAUSTYMAS 1$ ARTI IR TOLI 

Dgn metu patyrimas — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustymui jrankiaL 

kaip patys sunkvežimiai, taip ir jnsų perkraustomi baidai yra 
apdrausti — insiurinti 

J. NAUJOKAITIS 
2022 W. 69tfa S t , ChicaRO, Illinois 

Telef. HAlbrooL 5-8209 

L I E T U V I Š K U I Š T A I G A 
SAFCTY OF YOUB 
SAVINGS 

Talei, l i t p u b i i c 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 

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

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARLAVIMAS 

v IMI rūšių namu apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

m a s ir pa ta isymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

pa ta rnav imas 
ATLAS F U E L CO. a t s tovas 

4919 So. Paulina S t 
PRospect 6-7960 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bendrovės laikomi pinigai y r a apdraus t i iki $10,000 

Pradėk taupyt i tuojau. Mes mokame augš tus dividendus 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-6719 

Sekretor ius AUGUST SALDUKAS 
Už Taupomus Pinigus Mokame 3'A Nuošimčio 

# 

P E R K R A U S T Y M A I — M O V I N G 
Pigus, sąžiningas darbas . Visi apdraudimai. Iš ar t imų 

ii tolimų distancijų, š a u k i t e : 

ANTANAS VILIMAS 
i841 SO. CALIFORNIA AVE., CHICAGO, DLL. 

ROckweU 2-2282 

^ 

MARTEL — BISQUIT - French Cognac, 5tii . . . . . ; . . . . $g.29 

190 Proof, 5th . . \. $^[.89 

Frcnch Liqucr, 5th .• $^.39 

KRUPNIKAS, 5tlj $3.39 

ZUBROWKA, gaminta su importuota žole, 5th $^89 

ASBACH URALT, 8 ycars old, »/2 pt. $ | .79, 3 puspantės $5.00 

VODKA Biclzoff, 5th : . . . . . . . , . . $J.98 

IMPORTUOTO ITALIŠKO VERMOUTH, kvorta . %\?$ 

BONAPARTINE . (v^Unis ^benediktinas), 5th . . . 1 $4-29 

EMBĄbSY CLUB BEJJJR, 5 qts. %įu 

BALTA MEŠKA, GINTARAS ALUS, dėže iš 21 butelių . $ 2 9 5 

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS VIETINIŲ LIKERIŲ 

CREME Dc CACAO, Cr. Menthe, Rock and Ryp, Cherry, 
Brandy,. 5th $2-98 

•* ••») i m f *» ttmk «inJ> 1^1 į 

CREME Dc CACAO, Cr. Menthe 
Peace, Apricot, Blackberry Br 

i Lk v, , 
' ^ . i.., .„44 u» '^i„>ri „, i i ' r 

30 METŲ SUKAKTIS 
Chicago Savings and Loan Aapociaticn mini pasekmingo finansinio gyvenimo 30 metų sukaktį, šia proga 

Chicago Savings p r ateinančius š^šis mėnesius, pradedant Liepos-July 1 dieną, apdovanos puikia Ball-Point 
plunksna kiekvieną naują taupytoją ir kiekvieną seną taupytoją, padidinusį savo indėlius. Be to. kiekvienas 
taupytojas dar gaus tikieta, Kuriuo turės progos laimėti vieną iš 150 tableware setų: 25 Rogers Silver setų 8 
asmenims ir 125 vėliausių ir gražiausių stainless stecl setų 6 asmenims. 

Chicago Savings per 30 metų finansinio gyvenimo visada išmokėjo tapytojams pilną taupomą sumą._ mo
kėdama aukštesnį dividendą, negu dauguma kitų finansinių įstaigų. Už praeitus šešis mėnesius mes ir vėl iš
mokėjome 3 % (3% per annųm). 

Chicago Savings kviečia lietuvius pasidėti savo su taupytus pinigus į šią saugią ir tvirtą 14 milijonų įstai
gą. Mūsų 30 metų saugus ir pelningo patarnavimo lietuviams rekordas užtikrina indėlių saugumą ir geresnį 
dividendą. Be to, pas mus kiekvieno taupytojo pinigai yra apdrausti iki $10,000 by an Agency of the^ United 
States Government. Nėra saugesnės vietos taupomiems pinigams laikyti. Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, 
jei atsinešite savo banko knygutę. 

Šios įstaigos puikiai įrengtoj raštinėj teikiami sekantieji patarnavimai: 
1.—Apdraustas taupymas 
2.—Pirmų morgičių paskolos 
3.—Pardavimas ir iškeitimas 

valstybės bonų 
4.—Christmas Club Savings 

5.—Vacation Savings Club 
6.—Duodami Travelers Checks 
7.^-Notary Public 
8.—ĄnTerican Express Money 

Orderiai. 

Be to, kiekvienas taupytojas 
dar gali išsimainyti čekius, 
apmokėti gazo bei elektros 
bilas, nemokėdamas nieko 
už šiuos patarnavimus. 

VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 v. p.p. 

CHICAGO 
6234 So. Westej» Ave. 

JOHN PAKEL, Prezidentas 

SAVINGS AND LOAN ASS'N. 
Telef.: GRovehffl 6-7575 

* *šS=fa S "I I ll 
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e imskum tAmjA, mtx66t Mj»m 
Richard Garnett 

GYVENIMO ELEKSYRAS 
Richard Garnett (1835 —, sąlygos, kuriomis aš jį pasiūly-

1906) anglų rašytojas, biogra-Į siu, nėra mano primetimas; pas-
fas ir vertėjas iš graikų, vo-' laptis man buvo atskleista ne-
kiečių, portugalų ir ispanų į nuolankių dvasių, ir su sąlyga,! 
kalbų. Red. j kad aš griežtai laikysiuos jų rei- \ 

' kalavimų. Taip pat supraskite,t 
Senas filosofas Abonielis gy- į kad to žinojimo aš nesiruošiu pa 

veno Balko miesto augštam kuo [ naudoti mano paties naudai, i 
re, kur jis buvo pasišventęs che-; Mano aštuonių dešimtų metų 
mijes ir slaptųjų moksl-i studi- Į sąskaitos su gyvenimu mane pri. 
Ąorm. Niekas niekados nebuvo vertė verčiau jieškoti būdų kaip 
; ie ;stas j i"o laboratoriją Tačiau gyvenimą sutrumpinti, o ne jį 
A bortelis ne tik nevengė santy-j prailginti. Tai labiau tinka jums, 
kių su žmonėmis, bet, visai prie- i jeigu jūsų dvidešimties metų pa
singai, turėjo septynis mokinius. ] tirtis jus privedė prie tokios iš-
uolius jaunuolius, priklaususius vade s. 
kilmingiausiems miesto šeH T* ..• u- • • 

6 , .. 7\ •, . Is viso būrio jaunų vyrų ne-
moms, luinuos jis ivastatvtu lai-; , „ . . . . . , . . . 

1 atsirado ne vieno, kuris nonai 
nebūtų sutikęs ir netgį energin
gai patvirtinęs gyvenimo tuštu
mo, menkumo ir bendro nepa-
tenkinamumo, nes toksai visa-

i * — * * • > - ~ " - i r i i r m 
Šeštadienis, rugsėjo 4, 1954 

ku mokė filosofijos ir visokios 
teisinės žinijos, išimtinai sau pa
silikdamas draudžiamuosius ma 
gijos mokslus ir alchemiją. 

Bet vieną dieną jis susikvie- dos buvo jų gerbiamojo moky
tė visus septynis save mokinius tojo mokslas. Tačiau jų dabar-
į paslaptingas patalpas. Jie ten tinė laikysena galėjo jį įtikinti, 
įžengė su pamaldžia baime iri jeigu jam būtų buvę reikalinga 
smalsumu, bet nieko ypatinga'įsitikinti, kokia didelė buvo be-
nepastebėjo, išskyrus išminčių, i dugne tarp teorijos ir praktikos, 
bestovintį už stalo, ant kurio | ir kaip silpnas protinis įkalbė-
buvo pastatytei septyni krišto- jimas prigimto instinkto aki-
liniai indai, pripildyti šviesaus, valdoje. Vienbalsiai jie pareis 

t e b ė t i p o k š t a v i m o p ė d s a k u s . B e t i š o r i n e i š v a i z d a indai n i e k u ne- — N a , — p a g a l i a u p a l d a u s ė 
negalėjo nieko kito įžiūrėti kaip siskyrė, o kiekviename jų esąs Abonielis su tikru ar tariamu 
ramiausį iškilmingumą ir, jeigu skystis buvo lygiai toks pat be- nustebimu — ko jūs laukiate? 
kokia pašaipos išraiška slėpėsi spalvis ir permatomas. (Nukelta į 7 psl.) 
jame, tai nebuvo tokia pašaipa,-
kokią jie norėjo matyti. Paga
liau, jie sužiuro į indus, tikėda
mies, kad ir menkiausias skirtu
mas gali pagelbėti atskirti elek^ 
syrą nuo nuodų. Bet ne, savo 

•^ 
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Galite Pasirinkti Pačias Puikiausius 
Viščiukus 

Paruo&iame pagal užsakymą 
KFPTr, VIRTI. TTSINTI 

JAUNI VIŠČIUKAI 
Ypatingi paruošimai vestuvėms 

ir pobūviams. 

Mizialkos Poultry 
House 

* \ l 

AVENVF, 
M l 5-5522 

4379-81 EL6TON 
Mes nuveiiame 

Laisva vieta automobiliams 
•ntiiiiiiniittuiiiiiiHiiiuiiiuiuiniiiitttuimumitiiiiiiiitHtiiiiiiiiiiiiiiiiiiunuiuuniiiutiuiiiinmiinR 

Iliustraci J>- V. Petravičius 

tas, kuris ištuština ketvirtąjį, 
nes jis tučtuojau negyvas par
kris ant grindų kaip žaibo nu
trenktas. Nei turiu aš labai gai-

į vandenį panašėjusio, skysčio, kė jų pasiryžimą nepaisyti bet-1 lėtis to, kuriam likimas nurodys 
— Jūs ž'note, mano vaikeliai, kokio galimo įsivaizduoti pavo-1 penktąjį, nes jį staiga apims 

su kokiu įkraščiu aš esu išgar- jaus ir pasiduoti betkokiam mė-1 snaudulys ir j i s be skausmo iš-

Tel. STate 2-5753 

Blf i l /S NIRSFRV & liANDSCAPlNG 
Flagstone terraees, sod, cinders. 

Darželiams užpildyti juodžemg — 
jardais ar vežimais. Spygliuočiai me
džiai, visokių rūsių krūmai. Nemo
kamiems apskaičiavimams šaukite 

PRescott 9-0774. 
10329 S. HALSTKD 

Geriausiai atliekamas darbas 
Pilni "Sheet Metai" darbai 

Air-conditioning — Užlaikymas 
Commereial — Industrial — Residcntial 

Jokio įsipareigojimo 
Skambinkite nemokamiems 

apskaičiavimams 
REEDER SHEET METAL 

4518 W. 63rd St. POrtsmouth 7-9160 

THE ORIGINAL TOM THUMB 
Formerly next to the Harding 

Theater, Logan Sq. 
Your host TOM JOHNSON serv-

ing the fiaest hiekory Charcoal 
Broiled Back Ribs. 

sintas kaip besistengiąs įžvelgti ginimui, kuris gali būti stato-
giliausias Gamtcs paslaptis ir 'š- mas kaip sąlyga norint patapti 
spręsti problemas, kurios viliojo , jų mokytojo stebuklingos pas-
bei mulkino visų laikų išmin- lapties dalyviu, 
čius. šitos paskalos nėra nepa- j ' _ T e b ū n i e taip, — atsakė iš
grįstos: panašios pastangos vi- m i n ^ i u s > _ 0 d a b a r klausykite 
sados buvo mano tikslas. Bet ^alvffU 
ligi vakar dienos mano dalia 
yra buvusi kaip ir mano pirma- ; — Kiekvienas jūsų turi pri-
takų. Tas truputėlis, kurį aš ga- puolamai pasirinkti ir tuojau iš-
lėjau atlikti, atrodė kaip niekis gerti skystį iš vieno tų septy-
palyginus su tuo, ką aš buvau nių indų, kurių tik viename yra 
priverstas palikti neužbaigta, gyvenimo eleksyras. Visiškai ki-
N e t g i ir dabar , m a n o la imėj i - t o k i e s k y s č i a i l i k u s i u o s e . J u o s e 
mas tėra tik dalinis. Aš nesu vra šeši mirtingiaasi nuodai, ko-
išmok?s padaryti auksą; Salia- kius tik didžiausias mano suge-
mono talismano aš nepąsisa^i- \ Dėjimas leido man pagaminti, ir 
nau, nei galiu aš mirtį pakeisti mokslas nešino jokių priešnuo-
gyvybe, ar ją įkvėpti į negyvą, džių prieš ju6s. Pirmasis jų nu-
medžiagą. Bet jeigu aš negaliu svilina vidurius tarsi koki ug-
kurti, aš galiu ją išsaugoti. Aš nis; antrasis užmuša sušaldy-
esu atradęs gyvenimo eleksyrą.; damas kiekvieną gyslą ir užma-

Išminčius nutilo norėdamas ,rindamas kiekvieną nervą; tre-
patirti savo mokinių laikyseną, j čiasis nužudo padūkusiais tąsy-
Iš jų veidų jis išskaitė nepap- mais. Palyginamai laimingas 
rastą nustebimą, neabejotiną 
pasitikėjimą jų mokytojo tik
rumu ir švintantį spindulį ne
drąsios vilties, kad jie patys ga
li r?atapti dalininkais to trans
cendentinio atradimo, kurį šis 
~*ftskelb& 

— Aš norėčiau tą paslaptį at
skleisti iums, jeigu tokis būtų 
Kimi noras. 

Vienbalsis šūktelėjimas įtiki
no iį. kad šiuo klausimu negali 
būti iokio abejojimo. 

— Bet atsiminkite, — jis už
baigė, — kad tasai žinojimas, 
kai~! ir kiekvienas žinojimas, tu
ri pavo nepatogumų bei tamsiu 
pusių. Už ji reikia sumokėti 
augštą kainą, ir kai jūs jį pasi
savinsite, jums gali pasirodyti 
per sunki. Supraskite, kad tos 
«iiiniiiiH!init!:iiiiiiiiiiiiiimiinniiniiiiiiimi!imii»Miiiiiinimfflii!iiiiiiiinH!HiHiiiMiiiiMiiiiiiiiiii> 

DO YOU NEED GLASSES? 
Ask about the 

MAXIMUM OPTICAL PLAN 
You will be surprised and ycu will 

be pleased. 
5 N. Wabash Ave. Šute 807 

Hours: 9 to 5:30 daily 
Saturday 9 to 2 

keliaus į užuomarštį. Bet nelai 
mingas tasai, kuris pasirinks 
šeštąjį: jo plaukai nukris nuo 
galvos, jo oda nusilups nuo kū
no ir jis ilgai merdės besikan
kindamas ligi sulauks mirties. 
Septintajam inde yra jūsų geidi
mų objektas. Dėl to visi kartu 
ištieskite rankas prie stalo, kiek 
vienas nedvejodamas stverkite 
ir drąsiai išgerkite skyst į kurį 
likimas kiekvienam paskirs, ir 

tegul išvados paliudija jo da
lios pranašumą. 

Septyni mokiniai žiūrėjo vie
nas į kitą su- septynkarčiu pa
balimu. Ir tučtuojau visi savo 
žvilgsnius nukreipė į mokytoją, 
tikėdamies jo garbiam veide pas-

M I C H E L L E 
(Formerly of Michigan Ave.) 

OFFKRS 
"Kriiųr a Friend" SoeciaV on Perma-
ment Wave. You and a Friend can got 

a Permanent Wave, 
Both for $11.00 

J. & M. BEAUTY SH0P 
Dedicated fo making 

women beautiiul 
7905 Oglesby (S. E. eorner at 79th) 

fto. 8-5434 
iŠB^^^^iS".. *-5?^WR?siv uJ*8^H!^s*>., j ^ S ^ ^ ^ ^ ^ - ^cfls^^ • ^ 

SVIK2I MfiSA IR VIŠTIENA 
KASDIENĄ 

Pilnas pasirinkimas 
RTIvYTV MfcSŲ • ŠV1KŽIV 

KlAl'SlNII.' 
Nemokamai 1 svarai Oleomargarino 

. SU ŠIUO SKELBIMU 
1 D į: A Ii M E A T M A 11 K F. T 

1927 S. Hlue Islnnd Ave. 
CAnal C-31U6. 

E C K R O A D 
NURSING HOME 
DOCTOR'S 
CASES 

ACCKPTED 
care f oi 

•\veek 
ot 
and invalids. 

care o f / \7>»/>' l 
'k patients. ^y\ V w\r\ 
her people (x \ f | ' ( WK 

Prtvate Licensed Nurshur Home 
Pattenta aecepted on a monthly 

or \veokly basis. 
226 NouJState Street 

BELVIDERE. ' ILL. 
Phonc: 3018 

Owned and operated by 
M118. FANNIE ECKROAD 

SACRED HEART 
MISSIONARIES 
1854—M.S.C.—1954 

Join the Missionaries of the 
Sacred Heart in their 100th 
Anniversary Year to work in 
home or foreign missions. 
Lack of funds no obstacle. 
8th Graders and High School 
students apply for Minor Se-
minary, College and Univer-
sity students for Clerical No-
vitiate. Young men, 18 to 35, 
may also join^as Brothers. 

Write today to : 
Director of Vacations 

SACRED HEART MISSI0N 
SEMINARY 

Geneva 4, Iliinois 

LETS MEET AT 
C H R I S T O P H E R ' S 

10352-54 S. VVESTERN 
For A Snack Or A Steak Until 

4 O'Clock In The Morning 
Air - Conditibncd 

Hllltop 5-0700 

500 RANKINIU LAIKRODĖLIŲ 
Vyriško. Ir moterišku 17 akmenų, gražiose paauksuotose dėžutėse ir 

14 kar. gold fUled itaauk.siioti, vertes $30.95. per trumpo laiką išpar
duodame už $19.95. Re to dar priimame mainais sena laikrodėlį. 

1,000 deimantir ių žiedų, grriausios rūšies briliiantal nupiginta kai
na. 2,000 perlų, brnnmdetii. spilkueių. aukskarų, paprastų brangeny
bių, vertės nuo $2.00 iki $5.00 — nupiginta po $1.00. 
Liininea Rtaltieses, dideles mioros. vertes $3.00. po $1.00 
Sidabriniai Ir stainloss steel peiliai, saukfttai, šakutes, po 8c vienas. 
Indai, lėkštes, po 10 centų viena. 

Klektriniai maži phonoffrafai po $$.00 
Phonografai, vertPs $24,00, po $12.00 

^lažutfs radijos po $14.06 

LIETUVOS AUKSO - GINTARO 
didžiausias išpardavimas vyksta šią savaitę Jos F . Budriko 

krautuvėje, 3241 So. Halsted S t ree t š ta i , kokios kainos 
pasiūlomos jūsų pinigų sutaupymui: 

Ilgi gintaro karoliai, medaus spalvos, pailgais karoliais, 
vertes $.r»0.00, dabar tiktai už . . . . . I $25.00 

Dideli, stambūs, vyšnios formos karoliukais gintaro karoliai, 
vertes $45.00. dabar $24.00 

Gintaro karoliai, vertes $38.00, dabar $23.00 
Tamsaus gintaro karoliai tiktai po $9.00 

Gintarines apyrankes parduodamos nuo 25% iki 40% pigiau 
normalios kainos. Gintariniai Šviesaus medaus spalvos 

laistoma atidaryti peiliai, vertes $7.00. dabar $4.00 
Mažesni tokie peiliai, vertes $5.00, dabar po $3.00 
Gintarine cigaretėms dėžele, vertes $22.00, dabar $15.00 
Gintariniai žiebtuvėliai, vertf-s $10,00, dabar $7.95 
Gintarinis mundstukas. vertės $3.00. dabar $1.50 
Gintariniai paveikslui rėmeliai, vertės $15.00, dabar po $9.95 
Gintariniai auskarai, vertės $5.00, dabar po $3.00 
Gėlės žiedo formos gintarinės špilkos, vertės $6.00, dabar . . . . S4.50 
Gintarinės špilkos su ąžuolo gilės imitacija, vertės $5.00, tik . . $3.50 
Vyriškos gintarinės marškinių rankogaliams sagos. 

vertės $5.00, dabar tiktai po $3.00 
Tad kviečiame visus ir visas pasinaudoti taip labai nupigintu lietu

višku auksu—gintaru, kurio kokybe garantuojama visam gyvenimui. 
IU i m i k O RRArTlVK. 3241 SO. HALSTED BTRECT, atdara pirma
dieniais ir ketvirtadieniais iki vėlumos. 

JOS. F. SUDRIK, INC. 
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7237 

Budriko radijo valanda kiekviena ketvirtadieni iŠ stoties \VHFC, 
1450 kil. G—7 vai. vakare. Kiekvienam Budriko rad'jo klausytojui 
skiriama brangi dovana už atspėjimą kurio nors programos dalyko ar 

jo išpildytojo. 

^ : ^ 

See them broiling in our 
window. 

ALSO 
The finest Southern Fried Chicken. 
Air conditioned for your comfort. 
Summer hours — Mon. thru Sat. 
5 P. M. to 2 A. M. 

O P E N S U N D A Y 

3568 M'hvaukee Ave . 
Tel. PAlisade 5-9596 

&R NORITE BOTI KUNIGAIS? 
*v vlartjon,. Kongregacija, a. a. Arkivys-
ip< Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 

aa *ave kandidatus j kunigus. T6vai Mari
ana, iarbuojaai Amerikos lietuvių tarpe 
4c v ui leidžiant Jie darbuosis Ir Lietuvoje; 

įie veda mokyklas; redaguoja laikraščius 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai, 
darbuokitgs po PanelSs Švenčiausios v61iava; 
stokite J Tėvų Marijonų Kongregaciją; rašy
kite novicių vedSjui. Laiške pa*žym8kite kiek 
mokslo baigSte, kiek amžiaus ir koks svei
katos stovis Laišką siųskite žemiau paduotu 

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

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

Paaukokite savo JSgas, gyvenimą, ir sveikata Dievui ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novicljato vedSju; 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus. 

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS 

Ž I Ū R Ė K I T E 

Kas Yra Mūsų 

Pirkėjai! 

Geriausi žmones — kaip 
eiliniai, taip ir profesio
nalai — iš arti ir toli 
lanko 

METRIKIU 
FARM FOOD CO. 

KRAUTUVE 
1804 Wesi 47ih Str. 

Arti Wood Str. 

Telef. YArds 7-8393 
VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ 

VALGIŲ BŪSTINE 

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
K. KALNP.NAS 

6402 'S. Fairfleld Ave., Chicago 29 
(3-čias augštas, durys po kairei, arti 

63-Čios gatvės ir California Ave.) 
duoda tremtinys prieš karą baigęs 
Čikagos universitetą.. 

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

C O M E I N T O D A Y 
at the 

Newly Opened 
ROSAHGELAS PIZZERIA 

2807</2 W. 95th St. 
• RAVIOLI • S P A G H E T n 
• CHICEN • SHRIMP 

A Reputation which we will 
live up to. 

AUDYKLA i t i O S T A 
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 West 46 Street 
Chicago 9, UI. 

Telef: LAfayette 3*3085 
Gamina Juostas, takelius, juosteles, 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms. Taip pat galima 
gauti ir knygų. 

K. G A S I Ū N A S MOTERŲ 
SIUVĖJAS 

RCBŲ 

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus. 
Iš {vairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavua 
ir pigiau kainuoja. 

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE 
Chicago 36. Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329 

# 

NOGTURNAL HOLY HOUR 
FOR MEN 

ON THE LAŠT SATURDAY OF 
EVERY MONTH AT 11 P. M. 

0 

Guard of Honor of The Blessed Sacrament 
HOLY HOUR for Women.. . Third Sunday 
of E v e r y Month — at 4 P. M. 

NOGTURNAL 
ADORATION SODIETY 

NOTRE DAMĖ CHURCH 
1335 W E S T H A R R I S O N S T R E E T 

CHICAGO (7), ILLINOIS 

JUDITA 

Metrikaitė 

SŪRIŲ KARALAITE 

MUFFLER ĮTAISYMAS NEMOKAMAI 
"LIFETIME" GARANTIJA 

PAISYMAS ANT Į ĮTAISYMAS ANT BEVEIK 
BET KOKIO FORD $ | .05 | VISŲ CHEVROLET $3.65 

JUMS BELAUKIANT 
MUFFLERIAI IR VAMZDŽIAI VISIEMS AUTOMOBILIAMS 

Nuo pirmadienio iki šeštadienio 8 Iki 6; sekmadienį 9 iki 2:30 

MARTIN MUFFLER SALES 
6547 SO. WESTEBN AVE. GRovehUl 6-9823 

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
Didelis iiu dienų įtempimas, karo ir kito* galimybes rercla visos atsidčjus 

sekti kasdienius įvykius. Tam reikalui dienraštis darosi būtinybe. 

Šiais metais sueina 50 metu kaip iškovota spaudos laisvė. Tas ju-
bilejus tebūnie minimas šūkiu: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuviš
kas" laikraštis, o šiuo metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugas,\ 
pats švęsdamas 40 m. sukaktį nuo įsikūrimo Chicagoje, daro iš savo pus€s 
auką: 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 ir in
formatorių, kas šeštadieni duoda mokslo, meno, literatūros priedą, turi spe
cialius skyrius: moterų, jaunimo (ateitininkų, skautų, studentų), sporto, svei
katos patarėją; kasmet duoda $1,000 premijos geriausiam romanui ir paskiaa 
atkarpoje spausdins rinktinius karinius, 

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

Imdami nemokamai "Drangą" inenesrai Jos niekuo nejsipareigojate, e 
turėsite progos susipažinti su geriausiu KetuvHku dienraščiu. Jei "Draugo 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pažįstamų, kurk 
jo dar neskaito ir mes per mėnesį laiko „Draugą" siusime be užmokesčio. 

DRAUGAS 
2334 SouuS Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

= ^ 
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SUTVARKYKITE LAIKO SAVO AŪT0M0BIU 
Stasys Dapkus 

W 
3255 S. Union Ave. Tel. CAlumet 5-1127; 
Prityręs mechanikas, tur|s moderniausius 
Įrankius gerai ir nebrangiai pataiso, ka-
roseriją Ir nudažo, taip pat sureguliuoja 
motorą, kad taupiau naudotų benziną Ir 
alyvą. Dirbtuve yra S231 Ix>we Ave,, Ivn-
iiuoti reikia 13 ielos. Kas negali atvažiuoti 
| dirbtuvę, skambinkite telef. susitarimui. 

NELAUKITE, NES — 
y rytoj j a u ga^ kūti pervelu! 

d d norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobil ius 
ar šiaip ką apdrausti , reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
j is parupintŲ jums polisą per mdsų kompaniją. Nelaimei išt i
kus neturėsite jokių nemalonumų. 

G E N E R A L I N I A I A G E N T A I š i ų k o m p a n i j ų : 

MASSACHUSETTS F I R E & M A R I N E I N S U R A . . C E CO. 
IMPERIAL A S S U R A N C E COMPANY 
P H O E N I X INDEMNITY COMPANY 
MICHIGAN F I R E A N D M A R I N E I N S U R A N C E COMPANY 
OOLUMBIA I N S U R A N C E COMPANY 

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters" 

O'MALLEY and McKAY, Inc. 

^ 

222 W. Adams St. Room 1043 
Telefonas CEntral 6-6208 

4* 
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Gyvenimo eleksyras 
(atkelta iš 6 psl.) 

Aš jau tariaus šešis jūsų matąs 
besirangančius mirties agonijo 
J * 

Toksai kreipimasis negalėjo 
padrąsinti septynių svyruojan
čiųjų. Tačiau du drąsiausieji iš
tiesė savo rankas pusiaukely į 
stalą, bet, pastebėję, kad jų pa
vyzdžiu nepaseka kiti, susigėdę 
atitraukė jas atgal. 

— Didysis mokytojau, nema
nyk, kad aš labai esu prisirišęs 
prie to beverčio gyvenimo, — 
pagaliau tearė vienas iš jų, — 
pertraukdamas nepatogią tylą, 
— bet aš turiu seną motiną, ku
rios gyvenimas surištas su ma- Į 
nuoju. ' 

— Aš — tari antrasis, — tu
riu netekėjusią Seserį, kurią aš 
turiu išlaikyti. 

— Aš — tarė antrasis, — tu
riu artimą ir labai nuskriaustą 
draugą, kurio jokiu būdu nega
liu apleisti. 

' P i e t a " K. Žoromsk i s 

pasa-

no būsią jis mato kažkokią bai- — Šešis kartus po dvylika 
_\,a . s t u " u j " e s ą ' kuriam g i ą s p a i v ą skystyje, kuri,* jo; metų aš stiepiaus į žinojimą ir 

vaizduotėje, jį skyrė nuo nekal- dabar aš palieku pasauliui ma
to vaiskumo kitų. Jis greitai jį no pastangų vaisių: šešis nuo-
padėjo atgal ir paėmė sekantį, dus. Vieną, dar mirtingesnį, aš 
Tą akimirką smarkus šviesos \ galvojau pridėti, bet susilaikiau, 
švystelėjimas apšvietė juos, ir, j — Ant mano kapo parašyki-
nutrenkti, septyni mokiniai be te, kad čia guli tas, kurs susilai-

man reikia atkeršyti, 
kė ketvirtasis. 

— Mano gyvenimas, — tarė 
penktasis, — pilnumoje pašvęs
tas mokslui. Ar galiu aš sutikti 
mirti pirma nei ištirsiu jūrų sep
tynis klimatus? 

— Arba aš, neišgirdęs žmo
gaus kalbos mėnulyje? — pa
klausė šeštasis. 

— Aš, — tarė septintasis, — 
neturiu nei motinos, nei sesers, 
nei draugų nei priešų, nei esu 
toks stropus mokslui, kaip kad 
mano bičiuliai. Bet aš labai 
branginu mano paties kailį. 
Taip, mano akimis jis nepapras
tai brangus. 

— Vadinasi, iš viso to reika
lo išvada tokia — užbaigė išmin-

ius, — kad nė vienas jūsų ne
drįsta siekti nemarumo indo? 

Jaunieji vyrai- tylėjo "samišę, 
nenorėdami pripažinti savo mo
kytojo priekaišto teisingumą ir 
negalėdami jo paneigti. Jie jieš-
kojo kokio vidurinio kelio, kuris 
neverstų tuoj pat juo eiti. 

— Ar mes negalėtume, — ga
liausiai prabilo vienas, — ar mes 
negalėtume mesti burtus ir kiek 
vienas paeiliui paimti indą, kaip 
jo dalia jam nurodys? 

— Aš nieko prieš tai, — at
sakė Abonielis, — tik atsimin
kite, kad ir mažiausia pastanga 
apeiti sąlygas, padidinant kiek
vieno jūsų galimybes, gali už
traukti pralaimėjimą jums vi
siems. 

Mokiniai paskuboms surado 
septynias nevienodo ilgumo 
plunksnas ir įprastu būdu ėmė 
traukti burtus. Trumpiausioj! 
pasiliko pas tą laikytoją, kurs 
gynė savo sūnišką pareigą mo
tinai. 

Su dideliu ryžtu jis prisiarti
no prie stalo ir jo ranka be jo
kių kliūčių |ssitiesė ligi pusės. 
Tada atsisukęs į antros plunks
nos laikytoją, vyrą su seserim, 
jis staiga tarė: 

— Giminystė tarp motinos ir 
sūnaus žymiai šventesnė ir ar
timesnė, nei ta, kuri esti tarp 
brolių ir seserų. Dėl to tad ar 
nederėtų, kad tu pirmas rizikuo
tum mano vietoje? 

— Giminystė tarp senos mo
tinos ir suaugusio sūnaus, — 
pamokamai atsakė užkalbinta
sis, — iš esmės žiūrint, negali 
ilgai tverti, nes mirtis greit ją 
sugriaus. Tuo gi tarpu giminys
tė tarp brolio ir sesers gali tęs
tis per daugelį metų, jeigu to
kia bus Alacho valia. Ir todėl 
tau labiau pritinka pirmam iš
mėginti bandymą. 

— Nejaugi aš gyvenau tam, 
kad panašų tuščiažodžiavimą iš
girsčiau iš išmintingojo Abonie-
lio mokinio ? — sušuko pirmasis 
kalbėtojas su kilniaširdišku pa
sipiktinimu. — Motiniška gimi
nystė... 

— Mesk tuos niekus! — su
riko likusieji šeši, — išpildyk są
lygas arba atsisakyk uždavinio. 

Jų raginamas, mokinys priar
tino savo ranką prie stalo ir 
griebė vieną indų. Tačiau, vos 
tik tai padarius, jam pasivaide-j 

sąmonės ištįso ant grindų. 
Atsigavę, jie pamatė esą at

sidūrę lauke, už Abonielio namų, 
pritrenkti nuo kritimo ir paže 

kė įamžinti žmonių liūdesius ir 
padovanojo lemtingą malonę, 
kuri vienintelė nebus žalinga. 

Įsibrovėliai sužiuro vienas į 
minti jų atliktu vaidmeniu. Jie kitą, besistengdami suprasti 
visi susitarė laikytis griežtos paskutiniųjų Abonielio žodžių 
paslapties ir sugrįžo į savo na- prasmę. 
m u s * Dar jiems tebespoksant, jie 

Septynių paslaptis taip buvo buvo sudrebinti smarkaus^ bil-
laikoma, kaip kad galima lauk-j desio gretimoje patalpoje/ ir 
ti septynių ją galint išlaikyti, dar labiau sumišo, kai iššoko į 
tariant, nepraėjo nė septynios i priekį didelė beždžionė, kurios 
dienos kaip ją žinojo daugiau žvilgąs kailis, nepaprastas žais 
kaip šešios septintosios visų 
Balko gyventojų. Paskutinis* ją 
patyręs buvo sultonas, kuris 
tuojau pasiuntė savo sargybą 
suimti išminčių ir konfiskuoti jo 
eleksyrą. Negalėdami įeiti, jie 
išlaužė duris Abonielio, ir, įsi
braudami į jo kambarį, rado jį 
tokioje būklėje, kuri, iškalbin
giau už bet kokį išpažinimą, ro
dė jc panieką gyvenimą išlaikan 
kaneiam gėralui. Jis buvo miręs 
savo kėdėje. Priešais jį, ant sta
lo, tebestovėjo septyni indai, še
ši pilni, kaip ir anksčiau, sep
tintasis tuščias. Jo rankoje bu
vo suspaustas ritinėlis, kuriai-
me buvo parašyta: / 

mingamas ir neįtikėtinas vikru
mas visus įtikino, kad miręs fi-
lisof aš, augščiausios ironijos 
pagavime, jai sugirdė visą, ligi 
paskutinio lašo, gyvenimo elek
syrą. 

Išvertė P. Gaučys 

Kultūrinė kronika 
• Muzikos Almanachui 30 me

tu. 1924 m. muzikas Juozas Ži
levičius išleido ir redagavo pir
mąjį Muzikos Almanachą su 
chronologiniu muzikos kalendo
rium. Almanachas išleistas lie
tuvių spaudos atgavimo 20-ties 

metų sukakčiai paminėti. Turi
nyje be kalendoriumo, kurin įei
na ir muzikų kalendorius ir 
svarbesnieji muzikinio gyveni
mo įvykiai 1923 m. Lietuvoje, 
yra straipsniai J. Žilevičiaus, E. 
Stanek-Laumianskienės, Ig. 
Prielgausko, prof. A. Preso, V. 
Žadeikio, A. Rutkausko ir kitų, 
kurie savo aktualija ir dabar 
nenustoja vertės. Almanachas 
176 psl., kišeninio formato, j 
Spausdintas "Varpo" spaustu-1 

vėje. 

• KattM rotušė pradėta sta
tyti 1542 m., c pabaigta 1562 
m. 1771 m. rotušė pertaisoma. 
1824 m. rotušėje buvo įtaisyta 
laikinai cerkvė, o~vėliau artile-1 

rijos sandėlis. 1836 m. rotušė 
buvo paversta rusų carų rūmais, 
kur jie sustodavo važiuodami į 
užsienius. 1865 m. Kauno rotu
šėje įtaisomas teatras. Nepri
klausomybės laikais rotušėje bu
vo įsikūrusi Kauno miesto sa
vivaldybė. 

• Venancius Ališas — kun. A. 
Arminas yra paskirtas klebonu 
naujai įsteigtoje parapijoje Ala
ną, netoli Santos uosto Brazili
joje. Venancius Ališas yra poe
tas, išleidęs kelis poezijos rin
kinius ir neseniai pasirodęs su 
"Cascata Cristalina*, kuris su
silaukė ypatingo dėmesio lietu
viškoje visuomenėje. Jis taipgi 
patiekia mums iš Brazilijos kul
tūrinio gyvenimo žinių. 

"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
— ATVAŽIUOSIM POPIET" 

TELEVIZIJOS, RADIO, PATEFONŲ 
TAISYMAS 

JONAS GRADINSKAS 
y/n 

J. G. Television, 944 W. 35th PI. 
Telefonas FRontier 6-1998 

Pas HctuvĮ — ir geriau ir pigiau! 

T E L E V I Z I J O J 
RADIJO APARATAI 

VfiDISTUVAI — VftSlNTUVAj 
išLEKTKOS REIKMENYS 
TV B E I RADIJO LEMPOS 

DAIAS — BATERIJOS 

APARATŲ SUTAISYMAS 
lirbtuvese ir namuose atliekama* 
patyrusių Inžinierių. Sąžiningas lt 
geras patarnavimas garantuotas. 

JLi-DAIim 
IDlTCLEVISIOn 
(sales - service) 
3130 S. Halsted, DAnube 6-6887 

• Vilniaus universitetas. 1918 
m. lapkričio mėn. Lietuvos Ta
ryba nutaria atgaivinti Vilniaus 
universitetą (nutarimas įgyven
dintas 1940 m. sausio 15 d.). 

• Kaurao pilis įkurta 1030. Pir! 
mojo Lietuvos isteriko kun. Strij 
kausko žiniomis, kuris 1582 m.! 
išspausdino pirmą "Lietuvos is
toriją" lenkų kalba, Kauno pilis 
įkurta 1030 m. 

• Pirmasis tiltas per Nerį Lie
tuvoje. Patį pirmąjį tiltą per 
Nerį pastatė Vilniaus burmist
ras Ulrichas Hosijus, atstatė 
inž. P. Vileišis. Tai Žaliasis, nuo 
kurio skirstosi keliai į Ukmergę, 
Verkius ir toliau. 

• Latviu tapytojas Hugo Pur
vins neseniai buvo nuvykęs prie 
Meksikos įlankos, kur drobėje 
užfiksavo kelis būdingus tų vie
tų peisažus. 

kai visai priešingi tai nuomonei 
Jie sako, kad pakely tektų su
sidurti su daugybe erdve skrai
dančių meteoritų, kurių prasi
lenkti dėl greito skridimo nebū
tų galima. 

AR PASIEKSIME KADA 
NORS MENULĮ? 

Visa eilė šių dienų mokslinin
kų atsidėję studijuoja klausimą, 
kokiu būdu galima būtų pasiek
ti mėnulį. Atrodo, kad dėl mė
nulio pasiekimo yra įvairių nuo
monių. Kaikurie astronomai ma
no, kad reikėtų tarp žemės ir 
mėnulio pusiaukely įrengti "sa
telitą", jį prileidžiant erdve 
skristi, ant kurio galėtų nusi
leisti "poilsiui" į mėnulį skren
danti raketa. Kiti gi mokslinin-

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kuvie kenčia muo SIONl,', AT
VIRŲ ir ŠKAUDŽTTJ ŽAIZDŲ. jie 
neguli ramiai sSdeti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenejusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
L.EGUL.O Ointmcnt. Jų g y d o m o s 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį.' Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 

.niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarpirsčių. Yra t inkamas vartoti nuo 
džiūstantios, suskilusios odos dedir-
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taiptfi 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Jis yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų L«e-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 75 
et., $1.25, ir $3.50. 
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse— 
MiUvaukcc, Wisc. Ga 
ry, Ind. ir Detroit. Mi 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo-
noy order j : 

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St, Chicago 34, UI. 

J 
" D R A U G A S " SKELBIA KETVIRTĄ 

ROMANO KONKURSĄ 
l f c 

Vėl skiriama tūkstantis (1,000) dolerių premija 
1. Dienraštis "Draugas", talkininkaujant "Draugo" Bendra

darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pa
skutine data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1954 m. lapkričio mėn. 1 d. 

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis do
lerių. 

• 
"Draugas" įgalioja premijos sutelkimu rūpintis "Draugo" 

Bendradarbių Klubą. 
3. Jury komisiją sudaro šie asmenys: Bernardas Brazdžio

nis, dr. Juozas Girnius, Antanas Gustaitis, dr. Juozas Leimonas 
ir Kazys Mockus. 

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių. 

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas", 2334 So. Oakley ave., Chicago 8, 111. 

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira-
rašyti Slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir pa
sirinktą slapyvardį. 

7. Tūkstantį dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises peleidžia "Draugui", įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei knyga 
duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Premijos 
nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susi
tarimo. 

"DRAUGO" LEIDĖJAI IR "DRAUGO" 
BENDRADARBIŲ KLUBAS 

TAUPYKITE 
Chicagos Stipriausioj Taupymo įstaigoj 

T U R T A S . . . $46,000,000.00 
ATSARGOS FONDAS . . $3,700,000.00 

JUSTIN MACKIEWICH, President and Manager 
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. 

^ 

\ 

Muzikinis festivalis 
Richard Wagner muzikinis 

festivalis buvo suorganizuotas 
1876 m. Bayreuth. Šį festivalį 
suorganizavo VVagner ir kara
lius Liudvikas bavarietis. 

DRA UGO RA D U A S 
W 
O 
p 
A 

5 KARTUS SAVAITĖJE NUO 8:30 V. V. 

Per radijo STOTĮ WOPA (1490 AM — 102.3 FM) 

• Politinės Žinios • Filmų Apžvalga 
• Chicagos Žinios • Sporto Kronika 
• ReHgine Valanda • Politine Apžvalga 
• Lietuviška Muzika • Kultūrinė Kronika 

KLAUSYKITE DRAUGO RADIJĄ 
Ataukite radiją \ stot* WOPA (1490 AM ir 102.3 FM 

Kas vakarą 8:30 iki 9 vai. vakaro 

STEPONAS C. LACKAVVICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 
2424 W. 69th SI REpublic 7 1213 
2314 W. 28rd PI. Vlrginia 7-6672 
10756 S. Michigan Ave PUIIman 5 1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VYESTERH AVE. 1410 S0. 501b AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL 

GRovehill 6-2345 
TOvmhall 3-2109 

JOHNL EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605 07 South Hermiiage Avenue 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LAiayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ 

j jo 
LJODĖSIO VALANDOJ 

štmkiU 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Westen Ave. Air ConditJoned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-6001 Automobiliam* viela 

Tisma, kurie gyTena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namu. 

S E K A N T I E J I Y R A N A R I A I CHICAGOS L I E T U V I Ų 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu pa tarną vi- ^^ j ^ . Mes turime koplyčias! 
y r a teikiamas JBcT ^ H k r į s o s e Chicagos tt\ 

diena Ir n a k t j . Beri- A ^ Roeelando dalyse I 
kale iankits _ ^ C ^ *^ taojaus patar-

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-540) 

PETRAS P. GURSKIS 
$69 West 18th STREET TeL SEelej $-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE , 
6126 W. Roosevelt Road TeL OLympic 2-5245 

POVILAS j . RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET Telephone •1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. TeL OOmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMli 
8819 8. LITUANICA AVE. TeL Y Arde 7-1188—1189 

JUUUS LIULEVI6IUS 
4848 & CALIFORNIA AVE. TeL LAteyette 84872 

LEONARDAS A. EiERSKIS 
1646 WEST 46tb STREET TeL YArdi 747811 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 SO. 50lb AVE., CICERO 50, ILL. TeL OLympic 2-1008 

_ _ 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, rugsėjo 4, 1934 

SPYGLIAI-DYGLIAI 
Redaguoja dr S. ALIiiNAS 

Mikas Mužikas i t 
T 

Pusę per pusę 

Rašymo liga 
Vieni iš Rašytojų draugijos 

išstoja, kiti įstoja, bet rašyti nė 
vienas nenustoja. Rašymas yra 
liga, kaip ir visos kitos ligos, ku 
rias čia atšviežinami daktarai 
bacilom muša. Kai šiaip eilinis 
pilietis pasilinksmina parašyda-

j Turėjai tujen tik pusę lito 
i Ir tąją pusę dalei per pusę. 
Jeigu reikėtų, pasidalytum 
Sakei ir jaut], žvirblį ar musę. 

Augo į augštį tavo karjera 
Ir piniginė augo į storį, 
Tik tokio ūpo šiandien nebėra, 
Pusę iš pusės dalyt nenori. 

šė prierašą dėl kurio Škirpa vėl 
ką nors parašys. Studentai ra- T a r i | r y l ę g penicilino; 
šė atsišaukimą į studentą, dr. S.' 
Aliūnas į girtuoklį, girtuoklis 
neatsiliepė, o studentas pradėjo 
rašyti rezoliucijas ir dabar tebe
rašo, kartais parašydamas, kad 

mas odę dviem bomam, arba [seniai vieni ant kitų perdaug 

Negerk degtinės, gyvenk pado-j 
/riai . 

Daktare naudą šiandieną žino, 
Babūnės, vyrai, diedai, grabo-

/r iai . 

Braižot kasdieną visokius ru-
/lius, 

Į inžinierius ne vienas mušės. 
Knygelėj banko keturi nuliai 
Nebesidalo niekaip iš pusės. 

Kai vaikštinėjai mokyklos " rū-
/muos, 

Būtum padalęs pusiau ir centą. 
Šiandien iŠ viso ano gerumo 
Nebepaliko anei procento. 

Na, ir kalbėti čia nebenoriu 
Pusę iš pusės nebedalyki. 
Kai nukeliausi tik pas graborių, 
Tada jis viską paims iš sykio. 

"tik įetuvio kardas ir kraujas 
išpirks Lietuvai laisvę". O mes 
vis manėme, kad ginčai su Lo
zoraičiu, arba bent Natas. 

Biudžetas tai susirūpinimas, 
kam pinigus išleisti kol dar jų 
neturi. 

Pavojinga žiūrėti į moteris 
einant skersai gatvę; be to, jų 
taip pat daug yra kitoje pusėje. 

Pinigai kalba, bet nepasako iš 
kur ateina ir kur nueina. 

Atsirado perdaug naujų kelių 
pinigams išleisti, bet nepakanka
mai naujų būdų jiems gauti. 

pradeda angliškai bučiuotis pa
tamsy tai nieko, bet kai Čerči
lis turėdamas medalių, net jo 
storas kaklas neišlaiko, į lite-

rašo. žodžiu, rašymas yra sena 
liga, bet kaip sakėme ji nepa
gydoma, nes ir karaliai ja sirgo, 
kurie turėjo pinigų tom rašymo 

SPYGLIUOTIN6 KRONIKA 

Blogiausių bylų nagrinėjimai 
įvyksta už teismo salės sienų. 

ratus mušasi tai jau nebe eilinė bacilom mušti. 
epidemija, o tarptautinė. Stali-Į ^ . . ^ 2 j b N r k o 

nas buvo rašytojas, Hitleris ra- . .. . .v , . . . ... 
respendencijoj iš Vokietijos, ra-j 
soma šitaip: "Įsikurti vokiečių 
ūkyje sunku, nes lietuviai per 

šytojas, o gerbiamas Neronas 
net Romą sudegino norėdamas 
sukurti nors vieną, pavyzdingai 
grafomanišką, eilėraštį. Roose-
veltas, Postdamo konferencijų 
išminčių išminčius irgi buvo ra
šytojas. Žodžiu, žmogus neturi 
pinigų — rašo, žmogus nežino 
kur pinigus dėti irgi rašo. Kar
tais žmonės nustoja rašyti. Kai 
ši epidemija nublanksta, kaip 
Rafaelis prieš Pautienių, tada 
žmonės su postais leidžia visuo
menei garbės ir pinigų troškulio 
injekcijas, atseit, skelbia kon
kursus. Konkursą skelbė Bren-
za, skelbia Budrikas, radijo va
landėlės ir Balta Meška konkur
są buvo paskelbus. Žodžiu, visi 
kėsinasi sudrumsti nerašančio 
ramybę. Ne tik biznis, bet ir 
politika remiasi rašymu. Lozo
raitis parašė, kad neparašė. Vli-
kas, kad parašė, o Škirpa brūkš 

— Naujas diplomatijos šefas 
Jul. Susmaras pradėjo eiti La-
vo pareigas ir šiame numery 
skelbiame jo pirmus patvarky
mus. 

— Skaitome, kad Anatolijus 
daug įpratę į pašalpas ir ne vi-j K a i r v s i š l e i d o r i n k i n * A u k f •* 
sai noriai dirba". Visa atsitiko fėja. Gaila, laikraščiai neskel-
todėl, kad buvo perdaug įsigilin 

kurį jau atlikai. 

ta į rašymą laiškų dėdėms ir dė
dienėms. O padėkos laiškai bu
vo parašyti irgi raštingai. Žo
džiu, rašymas egzistuoja, nes be 
rašymo ne čekio į pinigus ne
paverčia. Kalbant apie knygas 
tai Blekaitis parašė vardus die
noms ir vandenims. Prof. Skar
džius turėtų atkreipti dėmesį, 
kad jie būtų lietuviški. Aistis pa 
rašė irgi apie laiką, bet kita da
lis eina ne aoie vandenis, bet 
apie žmones. Tai tiek apie rašy
mą, kitą kartą parašysime apie 
skaitymą. Ir gerai, kad dar ser
gama rašymo liga, nes kai nie
kas rašymu kito rašymo ar ne-
parašymo nepagerbs, tai tada 
viskam, net ir bizniui su politi-

telėjo, kad iis pirmas visų raštų 
rašėjų raštininkas rašė Bonna i ! k a r e i k s ***** W* nekrologą, 
ir paskui t 0 rašymo parašymą i Grincevičiui Vidurnakčio vargo-
parašė į "Naujienas". Jos prira-1 nais grojant. M. M. 

Naujojo diplomatijos šefo pareiškimas 
Kad esu išrinktas naujuoju 

diplom. šefu čikagiškiams pir
masis pranešė Margutis, tuojau 
po VVilliam Louis moteriškų suk 
nelių pa-pa-pagarsinimo. Stvėrė 
už dūšios, po kvarabų, toks 
džiaugsmas, kad nunėriau nuo 
antikinio krėslo kaip su akme
niu gavęs į smilkinį. Apsidžiau
gė tūkstančiai lietuvių, ypač dė
kojo senesnio amžiaus žmonės, 
kuriems Lozoraičio diplomatija 
buvo jau į strėnas įsimetusi... 
Vienas buvęs savisaugos dalinių 
viršininkas, vietoj sveikinimo te
lefonogramos, atsiuntė centne
rį kryžių... 

Naujasis diplom. šefas dėkoja 
lietuvių visuomenei už sveikini
mus ir dovanas, ypač, anam po
nui, už kryžius. Kartu, žengda
mas į trečią tarnybos dieną, da
rau šį pareiškimą: 

1. Stengsiuosi iš viso dūko su
jungti įvairius veiksnelius į vie
ną veiksnį, kad Lietuvos reika
las žlibam pasauliui būtų mato
mas iš toli, kaip koks augštas 
kalnas. Dabar gi, prie pono Lo
zoraičio, kad ir labai akyliam po 
litikieriui, reikia ilgai kušlinti, 
kad ir dėl Vilniaus... 

2. Netrukus, lietuviškų inte
resų labui, bus tveriami rykšti-
ninkų būriai: jie saugos 1938 
m. konstituciją nuo tarptautinės 
teisės profesorių ir daktarų. 
Gaus į dugną visi tie, kurie vie
šai pliurps, kad prie autorite
tinio režimo degtukų dėžutė kai
navo 10 centų, kad klumpės bu
vo su mediniais padais. 

3. Su LAS, atrodo, bendradar
biavimas taip pat bus galimas. 
Jis gal ir nepasieks turkiškos 
pirties karščio, bet ir nesustings 
į ragą. Pagrindas: Vyt. Stanei-
kos geram draugui, J. Karvelio 
krautuvėje, daviau dolerį vyno 
buteliui nusipirkti... 

4. Dr. B. Dirmeikis, susita
rus su tautininkų partija, skiria
mas konsulu į Gvatemalos vals
tybę. Skiriamuosius raštus įteik 
ti karininkų juntai iki Margu
čio auksinio jubiliejaus. 

5. Runce Dandierinas, grei
čiausiai, teks atšaukti iš Bon-
nos, o jo vieton paskirti buv. 
Vilniaus advokatą, užsigeidusį 
pasidaryti Vliko nariu. 

Naujas Diplom. šefas 

Dr. S. Aliūnas 

Valerijono lašai 
(Rece )tai) 

Kai tave gundo piktos mintys: 
Velniai ir aukso tonos, 
Tada paimk atsigaivinti 
Lašų valerijono. 

Kai grįžti naktį iš saliūno 
Ir susitinki žmoną, 
Jai pilk iš recepto Ąliūno 
Lašų valerijono. 

Kai, Balfui kvoterį įmetęs, 
Verki kaip milijono, 
Tada paimki ant sveikatos 
Lašų valerijono. 

Jei mylima žiūrės iš augšto 
Ir grius širdis ant šono, 
Tada suverski jai du šaukštų 
Lašų valerijono. 

Jei nori būt vadu lietuviui 
Ir ponu būt ant pono, 
Tada užpilki ant liežuvio 

, Lašų valerijono. 
i 

Kai spauda spaudai skelia plikę 
Dėl etikos ir tono, 
Tada paimkie ir skaitykie 
"Lašus valerijono". 
i 

bia, kur tie auksinukai pasėti. 
— Margučio rengiamam kon

certe, kaip girdėjome bus pa
grota dainelė liaudies motyvais: 

Praverk, berneli, 
"VVashington šėpą, 
Trauk po šimtelį 
Ir vilk pas šefą. 

Spygliai ir Dygliai išdirbo pro 
gramą, kurioj siūloma, kad kiek-
vienas kalbėtojas, bet kokiame 
minėjime, kalbėtų tik tiek ilgai, 
kiek jis gali pastovėti ant vie
nos kojos. Nesilaikant to publi
ka ploja ir rėkia: ko-o-ja, ko-
o-ja. 

— "Sėja" praneša, kad šefas 
nusikrato vadistinių palinkimų. 
Jis grįžta į demokratiją ir pir
mam Antanui pagerbti toliau 
vadinsis Antanas IĮ-trasis. 

— Draugo piknike Trys lai
mingieji: Kelečius, Brinką ir 
Petrauskas skris į mėnulį. Pa-

! tariama jiems neskolyti pinigų, 
nes gali nebesugrįžti. 

Logika 
— Mamyte, ar tiesa, kad žmo 

nės iš žemės ir kad jie mirę į 
dulkes pavirs? 

— Taip, sūneli. 
— Tai po mano lova, matyt, 

kas nors bus numiręs. 
Iš rinkinio "Valerijono lašai" 

Sąžine tai yra vidaus balsas, 
Ar jauni ar seni vis vienodai *uri tave p^ėja nuo darbo, 

suodini 
Kaip rašo Studentų žodis, bu

vo smagiai nuplotos šitokios 
mintys:... mes ne barnių ir gud
rių politinių filosofijų, bet konk 
rečių darbo vaisių tejieškome, 
tad į ką mums jauniems pavyz
džio bežvelgti?".... Bet kaip iš 
spaudos matome, kad jaunieji, 
aktyvieji, nepriklausomieji ir 
priklausomieji, laisvieji ir kito
kie jieji lupa vieni kitus rezo
liucijom, pilstos rūgščiu pienu ir 
kitais vienas kitą maliavoja. Ir 
gerai, kad jaunas puodas sten
gias būti kaip jo tėvas katilas 
juodas. 

Na, ir ko jam šiauštis — juk jis tik eilinis. 

Ligonis ir slauge 
— Mano vyro liga pribaigs 

greit ir mane, skundžiasi li-
gonio žmona, — budžiu dieną 
ir naktį. 

— Aš maniau, kad turi pasam 
džiusi slaugę? 

— Taip. Todėl ir reikia nuo
lat budėti. 

i 

Vargas ir liga 
Du mažamečiai berniukai kal

basi. 
Pirmas berniukas: "Girdėjai, 

visi kalba, kad Vargas nusišo
vė". 

Antras berniukas, kurio tė
vas daktaras: "Gerai, kad ne li
ga, mano tėvelis būtų likęs be 
darbo". 

VISŲ teisybe 
Renkant vertingiausią nraei-

tų metų literatūros kūrinį dide
lė rašytojų dauguma pasisakė 
už Brazdžionio Didžiąją Kryž
kelę. L. Lankų Nr. 4 yra dvi re
cenzijos. Apie Brazdžionį viskas 
blogai ir nieko gero, apie Nyką 
-Niliūną viskas gerai ir nieko 
blogo. Nebežinom kieno teisy
bė. Gal visų. Todėl tik prisime
name, tuoj po balsavimo rezul
tatų paskelbimo, vieno rytinių 
valstybių rašytojo padainuotą 
dainelę: 

P , o tempore o mores 
Ir nebėra Baltimores, 
Siekė siekė už viršūnės, 
Ir papjovė seni šunys. 

Amerikietiški spygliai 
— Aš nesirūpinu kada mano 

duktė išeina ir kada grįžta: 
šiandien skaičiau, kad mergai
tė, kuri buvo dingusi nuo lie
pos 4 dienos, atsirado Karpatų 
kalnuose gyva ir patenkinta, pa
sakė Mrs. T. Moots. 

Pradėsime baltinti 
Spyglių — Dyglių redakcija 

gavo tokį laišką: "Gerbiamieji, 

— Aš negaliu žiūrėti į dykinė
jančius ugniagesius. Jie nepasi
praktikuoja, o reikalui esant ne
žino už ko griebtis, — pasiteisi-

Spygliy - Dygliy advo-
katąs atsako 

Kl. Kiek buvo pastatyta kan
didatų, kai rinko paskutinįjį Lie 
tuvos prezidentą? 

At. Nencrėdami, kad tautie
čiai suktų galvas, vadai pasiel
gė demokratiškai: buvo pilie
čiams gailestingi ir pastatė tik 
vieną. 

Kl. Kas yra optimistas? 
At. Optimistas platesne pras

me tas, kas turėdamas banke 
pinigų miršta badu, tikėdamas, 

no Baltimores teisme vyras, tei- j kad atvažiavus greitoji pagal-
siamas už tris kartus bereika-! ba nuveš į ligoninę ir pavalgy-
lingą ugniagesių iššaukimą. Įdins. Siauresne prasme tas, kas 

.— į tiki, kad galima susitarti su An-
Senatorius Symington neišpil- j tanu II-ju. 

randu būtina pareikšti savo ne-f dė pažado duoti Annie Lee Moss \ K l K a g p c s į m į s t a s 
pasitenkinimą Tamstų dienraš
tyje prieš kol. Vytautą Kavolį 
vedama juodinimo akcija". Jei
gu laiško rašytojui L. S. atrodo, 
kad Kavolis pakankamai sujuo-
dintas, nuo sekančio numerio 
Spygliai pradės jį baltinti. 

darbą, jei armija ją atleistų. 
Kada armija vėl suspendavo 
Mrs. Moss, eina gandas, kad ji 
gali skųsti senatorių už neda
vimą išlaikymo. 

Duos sau rodos 
— Viršila klausia kareivį, ku

ris ruošiasi vesti: 
— Tai būtinai nori vesti, ir 

nebijai? — 
— Tamsta Viršila, pergyve

nau tris okupacijas: caro, vo
kiečių ir bolševikų, tai ir su 
žmona susitvarkysiu. — 

Nuomone 
— Tai sakyk, kokia tavo nuo

monė apie mano naujuosius ei
lėraščius? 

— Mano nuomonė — niekai. 
— Aš žinau, kad ji niekai. 

Bet Visdėlto man įdomu išgirsti, 
ką tu galvoji apie mano eilėraš
čius. 

Boksininko žmona 

At. Pesimistas plačia prasme j 

Mr. Kroetz iš MūVaukee iš-

— Kaip jautiesi ištekėjus už 
boksininko ? 

— Puikiai. įsivaizduok sau, tas, kuris sėsdamas i automobili1 , . , . ., „ . . . . . . . IT. , ,. , , . . . . kiekvieną rvtą turiu skaičiuoti užsisako dirbtinę koją, siaures-i -, • , -. .. * , , i i«-. v , J H ' . . . iki dešimties, kad pakeičiau u ne tas, kuris vis dar nori jsigy- „,lj% , „ M ' v fo/ nuo lovos, ti knygą Pasakyta — parašyta. 

Kl. Kodėl Rašytojų D-jos val-

Sveikinimas Aldonai 

Įvairumui 
Sovietų Sąjungoje kaikuriose 

siskyrė su žmona, nes ji padegė 'dyba trečią kartą išrinkta Cika-
jo lovą kai jis vieną naktį ne- goj? 

'rrjūčio 21 d. "Drau- tikėlė žmonos įvestam vidur- | At. Todėl, kad Čikagoj ma- A k l o s e i ^ s t a anglų kalba. 
nakčio pasiginčijimui. (Galėtų žiausia išperkama knygų. ** P a r u o s t u o s e P a ^ P r i j o s 
dabar ją vesti kas nors iš veiks- _ A U1

 l m i ^ vadovėliuose randama to-
nių. S. D Red.) a i A n t a n u l n u o kių pavyzdžių: "Jonas Smidtas 

Bimbų mokama alga iš užšaldy- yra amerikietis. Jo vyresnysis 
tų sumų? 

At. Kol kas dar ne. Laukia-

ge", studentų skyriuje, pažymė
ta, kad Aldona Baužinskaitė iš
teka už M. Kairio, 0 š. m. Dar
bininke, rugpjūčio 20 d., kad už 
A. Kubiliaus. Sveikiname gau
nančią iš karto du vyrus, kai 
kitos nei po vieną nesukombi
nuoja. • 

Skiria premiia 
Lozoraitis savo pasikalbėjime 

teigia, kad pasiuntiniai išlaikė 
pasiuntinybes. Kas atspės kokią 
pasiuntinybę išlaikė Lozoraitis, 

Ir Europoj taip.pat 
Iš 100,000 užpildytų moterų 

anketų: koks vyras idealus? 
S0cr atsakė, kad "vyras su iš
pūsta pinigine, vila priemiesty
je ir automobiliu". 

Knygr. parduodama už litus 
Kanadiškėj "Nepriklausomoj 

Lietuvoj", š. m. Nr. 31, Kny-
tam Spyglių Dyglių žodinis goms paminėti skyriuje minima 
bendradarbis dr. Br. Dirmeikis kun. Karaliaus knyga "Jaunuo-
(kiekvieną vakarą darąs štukas į menės auklėjimas", kuri turi 
per Margučio radiją ketvirtadie- j 54 puslapius. "Kaina 25 lt. 
niais jas sudvigubindamas) pas
kirs savo mokslinį veikalą "Pas
tangos atšerti diktatūrinę ku
melę". 

Apsirikome 
Vienybės Nr. 32 J. Kiaunė 

rašo: Teisingai savanoris gen. 
Plechavičius yra pasakęs, kad jūsų abiejų protą... 

Tinkama žmona 
- Tamstos pusseserės nega-
vesti. Jinai man per kvai-

brolis inžinierius. Jis yra neve
dęs, nes nepajėgia išlaikyti šei

ma kol jis daugiau pakenks lie-; mos. Šiuo metu jis yra bedar-
tuviškiem reikalam. V. K. bis." 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
DIDELIS AUGŠTIS TRUKDO darydami tyrimus priėjo kito-

SKRIDIMA k i o s n u o m ° n ė s . Pvz. Californi-
jos universiteto prof. dr. W. 

Žinoma, kad^dabartiniu l a i - | M u n k a s t v i r { i n a t k a d e s ą d a u g 

veiksnių, kurie žemės sukimąsi 

liu 
la. — 

— Tikiu, nes Tamsta esi rei
kalingas žmonos, kuri atstotų 

ku greitieji lėktuvai skrenda 
greičiau už garsą, tačiau pasie
kę stratosferines augštumas 
nustoja lygsvaros, kas ir suda
ro skraidančiam didelių sunku
mų. Sakoma, kad 15,5 mylių 
augštyje dėl oro skystumb lėk
tuvai patenka į beores duobes ir, 
neteka pusiausvyros, pradeda 
daryti šokinėjančius šuolius. O 
tą išbandė su raketiniais lėktu-

gali pagreitinti arba sulėtinti. 
Anot jo, žemė kaikada gauna 
"pavasario drugį". Tuomet že
mės svoris pasikeičia dėl padidė 
jusiu sulčių augaluose ar aug
menų lapų, žolės bei gėlių. Jis 
įrodinėja, jog toji priežastis že
mės sukimąsi sumažina 0,02 mi
lisekundžių į dieną. Milisekun
dė yra 1/1000 sekundės. 

vais. Manoma, kad maždaug 93į 
- 95 mylių augšty tobuliau- Be to, prof. W. M. mano, kad 
šios konstrukcijos lėktuvai ga- t vėjai ir jūrų srovės taip pat ga
lėtų daryti judėjimą įvairiomis H sulėtinti žemės sukimąsi. Va-
kryptimis. Bet didžiausia pro- i karų krypties vėjai irgi turi įta-
blema, kaip tą augštį pasiekti. | kos į žemės sukimąsi greitį, kas 
Pirmiausia reikėtų perskristi a- J kartais sudaro į dieną 1,5 mili-
titinkamas augštumas, kur oras . sekundės. O vandenynų srovės 
gana skystas, kuris savo pasi-1 sumažina iki 0,1 milisekundės. 

Yra mokslinių duomenų, kad 
ir žmogaus veikla žemėje šiek 
tiek veikia žemės sukimąsi, bū-

priešinimu sugeba lėktuvą iš
mesti iš tos pusiausvyros, ku
rią jis turi skrisdamas norma
liomis oro sąlygomis. 

Iš didelio oro pasipriešinimo, 
patekęs lėktuvas į mažo pasi
priešinimo augštumą, lėktuvas 
pradeda neklausyti piloto. Vie-

tent: pastatų sutelkimus dide
liuose miestuose. Prof. Munkąs 
sako, kad jeigu visi JAV auto
mobiliai važiuotų tuo pačiu lai
ku iš Fairbanks, Alaskoje, į Mex 

nok mokslininkai ir šioj srity j ico City, žemės sukimasis būtų 

Galvoju kuo būti, poetu ar diplomatu 

esą dideli optimistai. Jie pasiry
žę tas kliūtis nugalėti, pagamin
dami atitinkamos konstrukcijos 
lėktuvus, kuriais galima bus nu
galėti skysto oro sunkumus ir 
pasiekti žymiai didesnį augštį. 

ŽEME NEVIENODAI SUKASI 
Daugelis mano, *kad žemės su

kimasis yra vienodas, tikslus ir 
pastovus. Tačiau mokslininkai 

paveiktas į dieną 0,000002 mili
sekundės. 

Philharmonic nori $150,000 
New Yark Philharmonic — 

Simphony pradės spalio 25 d. 
vajų, kad gautų $150,000. David 
M. Keiser perrinktas Philhar
monic draugų organizacijos ve
dėju. 


