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LIETUVIS AUSTRALAMS

PADOVANOJO... MUZĖJŲ
Jono Vanago kultūrinė veikla Pietų Australijoje. — 

Ministeris Pirmininkas dėkoja mūsų tautiečiui ir kviečia
australus sekti jo pavyzdžiu.

PULGIS ANDRIUŠIS, Australija

Prieš septynerius metus Jo- bei kultūrinio suklestėjimo, reli 
nas Vanagas (vienas jo brolis — ginio susiskaldymo (savo laiku 
diplomatas, dar gyvas Sibiro net buvo aštuonios liuteronų 
tremtyje, antrasis — gyvena bažnytinės sektos, kas pasto- 
taip pat Lobetalyje), iš pereina- rius — religija), o pagaliau — 
mosios stovyklos atsikėlęs gy- nuvokietėjimo istoriją ir papa- 
venti į Pietų Australijos kalnų sakoja J. Vanagas savo surink- 
miestelį Lobetalį, 20 mylių nuo tais eksponatais, o ypač — do- 
Adelaidės, pardavė savo raume- kumentuota knyga “Lobatalis”.
nis tenykščiam tekstilės fabri
kui kaip naktinės pamainos dar 
bininkas, o dienos metu ėmė 
domėtis nelabai tremtiniams 
įprastais dalykais. Užsismalijęs 
pypkę ir pūslėtom rankom pa
siėmęs skaut'šką lazdą, šis vi
duramžis lietuvis išsileisdavo į 
kalnų sodybas, šnekindamas se 
nas moterėles, prašydamas lei
dimo patikrinti namų palėpes, 
senų daiktų sandėlius ir net 
šiukšlynus. Ir štai Jonas Vana
gas jau betraukiąs iš spalių ir 
šiaudagalių kokį kalvaratą, ap
rūdijusią liktamą arba apkaus
tytą šventknygę.

— Aber, Rerr Vanagas, was 
machen Šie mit dem Rubbish? 
— stebėdavosi senutė vokietė, 
čia jau gimusi ir augusi, bet nie 
kuomet nemačiusi tokių keistuo 
lių, kuriems būtų įdomūs tie ne
reikalingi griozdai.

Nupūtęs dulkes,»nublizginęs, 
J. Vanagas savo radinius krau
davo į lentynas barake, kurį 
fabrikas iš sandėlio perdirbo 
į gyvenamas patalpas užsienie
čiams darbininkams. Per kele
rius metus šiaime cementinių 
plokščių ir skardos barake gimė 
Lobatalio, vokiečių pionierių 
apylinkės muzėjus.

Į bažnyčią atvažiavusias se
nutes J. Vanagas pasikviesda
vo į savo improvizuotą įstaigą, 
aprūdydavo joms nušveistas, 
rašteliais apkabinėtas senienas 
ir jos išeidavo įsitikinusios, kad 
čia ne toks jau “trenktas” at- 
sibastėlis... Pagaliau barakinis 
kambarėlis prisipildė iki pat 
lubų, vos tebuvo galima nuo 
durų prieiti prie rašomojo sta
lo. Tai vis vokiečių pionierių 
atsivežtiniai turtai: kastuvai, 
kirviai, lempos, net pirmųjų 
transportų burlaivių modeliai, 
drožinėtos skrynios, fotografi
jos, asmens dokumentai, ant
spaudai, Australijoj leistų laik
raščių rinkiniai, knygos, papuo 
šalai, o svarbiausia — vos pa 
keliamos “simbolinės liuteronų 
šventknygės”,, kalendoriai 

— Turėjai pataupyti pypkei 
tabaką? — paklausiau kartą 
šį senienų entuziastą.

Jo darbą rėmė Lobatalio gy
dytojas dr. C. Jungter’is, V. D. 
universiteto profesoriaus gimi
naitis, ketvirtosios vokiečių kar 
tos atstovas, vokiškai kalbanti 
miestelio asmenybė. Jis domisi 
ir Adelaidės lietuvių veikla, at
silanko į mūsų pareng'mus. Per 
jį J. Vanago “keisti darbai” 
pasiekė P. Australijos švietimo 
ministerio ausis. Jis asmeniškai 
aplankė barakinį muzėjų ir po

Jonas Vanagas

to jo organizatoriui atsiuntė pa
dėkos raštą. Šiais metais Lo- 
betalio miesto tėvai užleido pa
talpas eksponatams ir tuo žygiu 
įsteigė “Lobetalio Archyvą ir 
Istorijos muzėjų”, kurio atida-

anksti pasireiškė kaip gabus vi
suomenininkas, dalyvaudamas 
skautų sąjūdyje, o vėliau dirb
damas Raudonojo Kryžiaus or
ganizacijose.

— Tokio plataus užsimojimo 
darbo, kaip Lobetalio praeities 
tyrimas, niekas čionai (Aust
ralijoje) anksčiau nėra bandęs. 
Kaip paradoksiškai skamba, 
kad buvo lemta ne kam kitam, 
bet “naujajam australui” tapti 
pionierium šio kampelio praei
ties išsaugojimo darbe!

“Muzėjinius” palinkimus mū
sų tautietis, stambus 40 metų 
vyras, pademonstravo ir lietu
vių skautų kalėdinėje stovyk
loje, kuri buvo įsikūrusi netoli 
Lobetalio. Vyriausybės palapi
nėje jis įrengė parodėlę, išsta
tęs nepriklausomos Lietuvos 
skautinės spaudos pavyzdžių, iš 
karpų, nuotraukų iš pasaulinės 
džiamborėjos Pažaislyje, o taip 
pat ir skautišką lazdą, kuri nuo 
viršaus iki smaigalio apsagsty
ta aplankytų Europos miestų 
herbais, skautų stovyklų ženk
lais, įvairių kraštų skautų są
jungų emblemomis, — tikras 
muzėjus ant lazdos! Karo me
tu išsivietinęs į Daniją, tenai 
įsigijęs skautybės augščiausį 
laipsnį — Miško ženklą, taip 
pat atstovavęs mūsų skautus 
danų stovyklose. Padėjo vaduo
ti iš nelaisvės tautiečius, ap
vilktus vokiška uniforma, girdi, 
stovėdamas paplentėje ir šauk
damas vokiečių belaisvių kolo
noms: “Lietuviai, išeikit!” Ki
tus bevaduodamas, Danijoje pat 
sai pateko į amžiną nelaisvę... 
susipažino ir vedė tokią pat be
namę tautietę ir dabar Loba- 
talyje augina sūnų, kuris pa
vaduoja tėvą skautybės srity
je.

Lobatalis — iškįlavimo vieta 
ir čia per kalnus atsikarstę lie
tuviai suka pas Vanagus, nes 
žino, kad energinga šeimininkė 
neišleis iš namų troškulio arba

Kotryna Grigaitytė Kultūrinė kronika

rymo iškilmėms atvyko patsai 
P. Australijos ministeris pirmi- kuratoriaus brolis buv. Kauno
ninkas T. Playfordas, švietimo 
vice-ministeris, bibliotekų są
jungos pirmininkas, visa eilė 
parlamentarų ir apie 2000 aust
ralų bei lietuvių publikos. Prie 
miesto valdybos saulėtą gegu
žės 6 sekmadienio popietę plas- 
deno Anglijos, Australijos, o vi
dury — Lietuvos vėliavos. Prie 
muzėjaus durų prikalta misin
ginė lenta su šitokiu įrašu: 
“Lobetalio Archyvų ir Istorijos 
Muzėjus. Garbės kuratorius Jo
nas Vanagas”.

Iškilmių metu Jonas Vanagas 
savo kūdikį perdavė Lobetalio 
miestui (apie 3000 gyv.), bet 
stumiamas šnekėti, tik pamojo 
su ranka. Ministeris pirminin
kas pareiškė mūsų tautiečiui
padėką P. Australijos valsty- 

— Nė uncijos! — atsakė skel bės ir Lobetalio (jo rinkiminė
damas ugnį.

Vokiečių ^’onverių palikuo
nys, ypač jų paskutinės kartos, 
jau kratosi savo protėvių “šven 
taisiais simboliais”, meta juos 
į sandėlius ir net sąmoningai 
naikina, maskuojant savo kil
mės pėdsakus. Tad toki palėpių 
valytojai, kaip J. Vanagas, yra 
pageidaujami svečiai jų sody
bose. Penktoji pionierių karta 
Pietų Australijoj yra vokiečiai 
tiktai pagal savo pavardes, o ir 
šias dažnokai jau yra suanglinę. 
Per pirmąjį D. Karą uždrausta 
vokiečių spauda, mokyklos ir 
visuomeninė veikla jau nebeat
sigavo. Liko tik liuteronų baž
nyčios, bet čia pamokslai jau 
sakomi tik angliškai, vokiškos 
giesmės giedamos angliškais žo 
džiais. Abudu karai pagreitino 
suanglėjimo vyksmą, tačiau jis 
ir šiaip būtų neišvengiamas, 
kaip rašo vokiečių pastorius T. 
Hebart savo knygoje (Die Ver- 
einigte Ev.-Luth. Kirche in 
Australien, 1938, Adelaide).

Štai tad šią kompaktinės tau
tinės masės įsikūrimo, ūkinio

Lietuvos miškų žibutei
- Iš kraujo lašelio pražydus

Melsva ašarėlė miške, •
Pro saulėje tviskanti skydą
Pavasarį sveikinti čia.

Viena tu tik laisve alsuoji '
Mūs žemėj perdėm pavergtoj.
Priglaus samanotasis ouolis 
Kitus mano brolius rytoj.

Vis kraujo lašely žydėsi 
Kol saulė tave pamatys, 
įaliųjų mūs girią pavėsy 
Melsva ašarėle melsvam lūkesy. ..

Iš naujo poezijos rinkinio 
„Širdis pergamente“

Pavergtos Lietuvos lituanistika
A. MAŽIULIS, Brooklyn, N. Y.

Kas buvo daroma lituanisti
kos bare pavergtoje tėvynėje 
vis buvo d dėlė mįslė. Paskuti
niu metu šiek tiek susirinko ži
nių ir galima apytikriai susi
vokti.

Jonynas, 1955 apgynęs “Bau
džiauninkų kovos prieš feoda
lus atspindžiai buitinėse lietu
vių liaudies pasakose”. Iš jo 
vieno rašto “Pergalėje”, matyti, 
kad A. Jonynas eina sovietiniu
keliu ir tautosakos mokslas 

Nuo 1935 m. veikęs Lietuvių! jam vjsaį nepažįstamas.

• Kun. dr. Andrius Baltinis
Mokslinių Studijų klubo trijų 
metų veiklos sukaktuviniame 
posėdyje skaitė pranešimą: 
“Dvasinė visatos sąranga”.

Pasinaudodamas visatoje e- 
sančiu tikslingumu prelegentas 
norėjo įrodyti, kad dvasia nėra 
tokia bejėgė, kokia ją laiko Ni- 
kolai Hartmann. Kun. Baltinis 
dvasios primatą visatoje atsto
vavo taip stipriai, kad atmetė 
ne tik materializmą, bet ir aps
kritai materijai nenorėjo pripa
žinti savaimingos reikšmės jos 
sąrangoje. Fiziniai dėsniai, ku
rie galioja medžiagos pasauly
je, yra kažkas daugiau negu fi
ziniai dalykai.

Taip stipriai atstovaudamas 
dvasią visatoje Baltinis ne tik 
nesutinka su tais, kurie dvasią 
laiko bejėgiu dalyku, bet ir prie 
šingai: kiekvieną jėgą jis laiko 
dvasinės kilmės dalyku.

Imdamas tikslingumą, esantį 
pasaulyje, savo galvojimo pa
grindu dr. Baltinis pasisako 
prieš egzistencializmo pažiūrą, 
kuri pasaulį laiko betiksliu da
lyku.Tautosakos archyvas 1939 įjung 

tas į Lituanistikos institutą at
skiru padaliniu, nuo 1948 (?) 
savo savarankiškumą jau visai 
praradęs ir veikia kaip Lietu
vos Mokslų akademijos Lietu
vių k, ir Literatūros instituto 
vienas poskyris. Tautosakos 
mokslų srityje bando reikštis 
be iš seniai pažįstamų Z. Sla
viūno ir J. Čiurlionytės dar Am
braziejus Jonynas, A. Mockus 
ir M. Vymerytė.

Z. Slaviūnas, nuo 1935 m. Lie 
tuvių Tautosakos archyvo me
lodijų skyriaus tvarkytojas, 
pastaruoju metu yra Valst. Vil
niaus Pedagoginio instituto lie-
tuvių literatūros katedros vedė-

alkio nukankinto svečio. Garbės ^&S'. a^ro<^0’ k&d LTA
tiesioginių pareigų neturi, nors

ir Vilniaus radiofonų inžinie
rius Vanagas atšlaitėje pasis
tatęs namus bando auginti pa- 
midorus. Tik tretysis brolis, 
buv. diplomatas, Sibire gavo 
džiovą, nors dabar nebelaiko
mas kaliniu.

Lobetalis ir Vanagai nuo šio 
laiko pasidarė ta pati sąvoka.

apygarda) vardu ir pabrėžė, 
kad visi kiti miestai turi imti 
Jono Vanago pavyzdį tiriant 
krašto praeitį ir išlaikant isto 
rines brangenybes.

Arbatėlės metu premjerui bu 
vo pasakyta, kad Lietuvoje žmo 
nės myli savo praeitį, piliakal
nius, provincijos miešteliai tu
rėjo įsisteigę savo muzėjus. Pir 
mininkas atsakė, girdi, jis su 
žmona nuvažiuosią į Lietuvą, 
kai ji bus laisva,, pamatyti tą 
kraštą, kurio žmonės toki 
kruopštūs ir entuziastingi praei 
ties mylėtojai, kaip Jonas Va
nagas.

Šio lietuviams malonaus įvy
kio išvakarėse svarbiausias A- 
delaidės dierraštis “The Adver- 
tiser” savo kultūriniam-politi- 
niam puslapy išspausdino did
žiulį straipsnį apie J. Vanago 
darbą ir per dvi skiltis įsidėjo 
jo nuotrauką, degant pypkę, pa
silenkusio prie pirmojo trans
porto laivo modelio. Straipsny 
be ko kita rašoma:

— Buv. Lietuvos Geležinkelių 
Valdybos direktoriaus sūnus, jis

■ Inž. V. Jurevičius kviečia 
dar plačiau naudoti nendres 
daugiaaukščių namų perdengi
mams. Blokai, pagaminti iš nen
drių ir alabastro, esą perpus pi
gesni ir lengvesni. Nendrės jau 
plačiai naudojamos Klaipėdos, 
Kretingos statybose. Nendrės 
imamos iš Kuršių Marių pakran 
čių, ypač jų esą gausu Prieku
lės, Šilutės rajonuose.

• Dail. VI. Vaitiekūno meno 

paroda birželio 28 d. atidaroma 
Lietuvių auditorijoje.

pasitraukus dr. J. Baliui, Z. Sla
viūnas buvo vienintelis, kuris 
galėjo būti paskirtas į Lietuvių 
Tautosakos archyvo vedėjus.

J. čiurlionytė-Abraitienė-Bo- 
rutienė pasirodo su lietuvių me
lodijų darbais, tačiau jos dar
bai jau sulaužyti sovietinio tau
totyros mokslo “dialektinių” 
dėsnių. Margarita Vymerytė, be 
vieno kito plūstamojo straips
nelio, iki šiol su darbais'nepa
sirodo.

Paskutiniu metu, atrodo, pa
grindiniu tautosakos darbinin
ku darosi A. Mockus, dabarti
niu metu apgynęs mokslo kan
didato laipsniui dizertaciją apie 
kun. A. Juškos dainas. 1954 m. 
gale jis buvo kažkokio tauto
sakos darbų organizatoriaus pa 
reigose, “lietuvių tautosakos 
trumpojo kurso prospekto” ren 
gėjų “sektoriaus vadovas”.

Neva, teoretiniais tautosakos 
mokslo reikalais draskosi Ambr.

Tautosakos rinkimas šiuo me
tu yra beveik sustojęs. Bando
ma gelbėtis vasaros ekspedici
jomis; bet pvz. • 1954 m. vasa
rą dialektologinė ekspedicija Ši
lutės, Pagėgių, Jurbarko apy
linkėse surinko a. 250 liaudies 
dainų su melodijoms. Iš K. Kor
sako 1956.IV.18 pranešimo da
bar lietuvių tautosakos esą jau 
surinkta per 600,000 užrašų. 
Prisiminus, kad 1944.VĮI.1 bu
vo per 500,000/Užrašų, tai nau
jai užrašyta labai mažai. Todėl 
suprantama, kodėl skundžiama
si tautosakos rinkimo nesėkme.

Etnografijai šiuo vergovės 
metu yra dirbę: Klemensas Čer- 
bulėnas (nuo 1936 dirbęs V. D. 
Kultūros muzėjuje Kaune), da
vęs per šį laiką tik vieną straip
snelį, Michalina Glemžaitė išlei
dusi naujai perredaguotus Lie
tuvių tautinius drabužius ir po
roje straipsnelių iškeikusi “bur
žuazinę Lietuvą”, Žilėnas ir A. 
Vyšniauskaitė yra davę po vie
ną arba du mažus straipsne
lius. Per tuos dvylika vergovės 
metų buvo surengta šešios et
nografinės ekspedicijos (Šven- 
čionių-Ignolinos srityje, Kupiš
kio, Žemaitijoje ir kt., kur, at
rodo, buvo tiriama ne tiek lie
tuvių etnografija, kiek jieško- 
ma rusų kultūros poveikio lie
tuviams.

Pranešėjai šį tyrinėjimą nu
žymi, kad buvo dirbama “pagal 
Baltijos kompleksinės antropo- 
loginės-etnografinės ekspedici
jos planą”. O tą planą papras
tai nustato tokie vyrai, kaip 
B. A. Rybakdv, N. N. Čėrbakov, 
A. J. Brusov ir kt-. surengę

Kotryna Grigaitytė 
Poezijos knygos “Širdis perga

mente” autorė

Pranešimo koreferentu buvo 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, ku 
ris bandė kritiškai vertinti šias 
pažiūras, šalia jo diskusijose 
dalyvavo: kun. dr. P. Celiešius, 
inž. J. Rugls, Al. Plateris, kun. 
Urbonas ir kun. K. Matulaitis, 
MIC.

Pirmininkui P. Maldeikiui pa
siūlius, nutarta šiais metais taip 
pat ruošti studijų semestrą. Se
mestro programai sudaryti iš
rinkta komisija iš inž. J. Rugio, 
kun. dr. P. Celiešiaus ir kun. 
Bagdanavičiaus, MIC.

(Nukelta į 7 psl.)

• Prof. Vacį. Biržiškos pali
kimą tvarkanti komisija — S. 
Santvaras, J. Jašinskas ir J. 
Sonda — peržiūrinėja velionies 
paliktus kelis tūkstančius lapų 
rankraščių. Yra likęs rankraš
tis “Aleksąndryno”, kur į 3,000 
puslapių (mašinėle) sutrauktos 
biografijos iki spaudos uždrau
dimo rašiusių autorių. Paruoš
ta nauja žymiai papildyta lai
da “Rašytojo kalendoriaus”. 
Naujai peržiūrėtas ir iš pagrin
dų perredaguotas Lietuviškosios 
bibliografijos veikalas, apimąs 
nuo pirmos lietuviškos knygos 
iki 1904 m., iš viso 2,000 ma
šinėle rašytų puslapių. Palikta 
222 puslapiai rankraščio "Stu
dentai iš Lietuvos užsienio uni
versitetuose XV-XVIII amžiuo
se”. Taipgi yra sudarytas lietu
vių istorijos straipsnių rinkinys 
— “Tarp mirusių žmonių ir gy
vųjų knygų ir raštų” bei — 
“Praeities pabiros”. Planuoja
ma tuos rankraščius išspaus
dinti.

• Dail. Vacį. Rataiskis-Ratas

š. m. kovo mėn. 28 — balandžio 
mėn. 10 d.d. Bissietta Art Gal- 
lery, Australijoje, suruošė savo 
grafikos kūrinių parodą. Paro
doje V. Ratas išstatė 30 darbų, 
apimančių beveik 20 metų kū
rybos laikotarpį. Iš ankstyvo
sios kūrybos buvo išstatyta da
lis paveikslų iš Jūratė ir Kas
tytis serijos ir keli paveikslai 
iš Juodvarnių serijos. Daugu
mas naujesnių kūrinių sukurti 
Australijos gamtovaizdžio temo
mis, rodo stiprų naujo krašto 
egzotikos poveikį grafiko vaiz
duotei. Įdomūs V. Rato naujau
si šiais metais sukurti 4 darbai, 
kur grafikas, atsisakęs savo 
įprastos formos ir technikos, 
jieško naujų kūriniams temų ir 
priemonių joms išreikšti.

Nors paroda nebuvo labai iš
reklamuota, susidomėjimas ja 
buvo gana didelis. Visi didieji 
Sydnėjaus miesto australų laik
raščiai parodą paminėjo ir at
spausdino savo meno kritikų 
įvertinimus. Ši paroda buvo jau 
trečioji individuali dail. V. Ra
to darbų paroda Australijoje. 
Kitos dvi parodos buvo suruoš
tos anksčiau Perthe, kur daili
ninkas ilgesnį laiką gyveno. 
Valstybinė Vakarų Australijos 
Meno galerija yra įsigijusi kelis 
mūsų tautiečio grafikos darbus.

• Gintaro per metus gauna
ma ‘apie 250,000 svarų ir iš to 
kiekio apie 220, svarų gaunama 
Baltijos jūros pakrantėse. Gin
taras yra sakai dabar jau išny- 
kusios pušų rūšies, kuri vadi
nama Pinus Succinifera. Chemi
nė gintaro sudėtis C 10 H 16 O. 

Gintaras yra tik truputį sun-
Procentais

jo sudėtis: anglio 78,96%, van
denilio 10.51% ir deguonies 
10.52%. Apie tai plačiau “Lie
tuvių Dienose” rašo Irena Vid
žiūnas.

Baigiant buvo konstatuota, 
kad klubo veikla šiais metais 
buvo didesnė ir gyvesnė negu 
betkada. Dauguma klubo narių kesnis už vandenį 
reiškė pasitenkinimą, galėdami 
dvasiškai atsigaivinti nuoširdžio 
se ir giliose diskusijose. Minė
jimas buvo baigtas vakariene 
Marijonų seminarijoje.

• Danutė Žilinskienė nuo

šios akademinių metų pradžios 
pakviesta Melboumo universi
tete dėstyti sociologiją (Sočiai 
Studies) trečių metų kurso stu
dentams ir jai pasiūlyta, visai 
pereiti į universiteto dėstytojų 
personalą. D. Žilinskienė 1954 
m. baigė sociologijos studijas 
tame pačiame Melbourno uni
versitete, Australijoje.

'• Prof. Vlado Jakubėno Mu
zikos studijos metinis pasiro
dymas įvyks š. m. birželio mėn. 
16 d., šeštadienį, 6 v.v., Curtis 
salėje, 410 S. Michigan avė. Da
lyvaus 34 jauni pianistai, gru
pė dainininkų, jų tarpe Rūta 
Lukoševičiūtė (Alice Stephens 
ansamblio narė) ir seserų Blan- 
dyčių trio.

• Gen. St Raštikio raštai jau 
baigiami įrišti.

• Antanas Nakas — harmo
nizuoja visą eilę liaudies dainų, 
naujai jo gautų, m’šriam ir vy
rų chorui bei solo balsui. Komp. 
Nako vedama fortepiono Muzi
kos studija šiemet švenčia 5 me
tų darbuotės sukaktį.

• Zenonas Kolba baigia pa
ruošti kompoziciją naujam vit
ražui su šv. Jurgio paveikslu. 
Dabartiniu metu daug laiko ski 
ria naujai suorganizuotai Ame
rikos Lietuvių Dailininkų są
jungai, kurios Chicagos apygar 
dos pirmininku jis yra išrink
tas.

• V. Alseika laivu United 
States birželio 1 d. iš Le Havre 
uosto išplaukia į JAV ir jau bir
želio 5 d. bus New Yorke. Vėl 
apsigyvenęs JAV-se žada para
šyti mūsų dienraščiui naujų da
lykų.
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MŪSŲ KALBA
TVARKO

DR. P. SKARDŽIUS IR S. BARZDUKAS

ŠAKNINIAI VARDAŽODŽIAI

96. PAGALBA IR PAGELBA
Vienas mūsų skaitytojas žodžio sąsaja gali visiškai nu- 

klausia, kodėl šalia gelbėti yra i lemti kurio darinio įsigalėjimį
dažnai raštuose vartojama pa
galba, ne pagelba. Norint į šį 
klausimą atsakyti, tenka kiek 
platėliau pažvelgti į šios rūšies 
darinių grupę, jų darybą ir jų 
vėlyvesnes atmainas.

Yra pastebėta, kad tos pat 
šaknies daiktavardžiai ir ati
tinkami vientisiniai veiksmažo
džiai dažnai tarp savęs skiriasi 
įvairiais šakniniais balsiais, pvz. 
atlaidas: leisti, atraitas: riesti, 

pakratai: krėsti, pašaras: šer
ti; mazgas: mezga, megzti, sar
gas: sergėti, vadas: vesti, mal
da: melsti, skala: skeŲj, skalsa: 
skelsti “skalsiam būti” ir kt.

Šios darybos daiktavardžiai 
savo šakniniais balsiais dažnai 
sutinka su atitinkamais dažni
niais, arba kartotiniais, veiks
mažodžiais, pvz. atlaidas: laidy
ti, atlaikas, pataikas: laikyti, 
atraitas: raityti, pakratas: kra
tyti, daigas: daigyti, malda 
(plg. dar Vismaldas); maldyti, 
mazgas: mazgyti, skala: skal
dyti ir kt. Tai yra gana senas 
dalykas, iš senovės paveldėtas 
ir plačiai pažįstamas kitose in
doeuropiečių kalbose.

Analogija yra žymus kalbos 
gyvybės reiškinys: susidaryda
mi analoginius darinius, dažnai 
net nejučiomis, žmonės padaro 
savo kalbą gyvesnę, įmanomes- 
nę, ryškesnę. Tokie dariniai 
kaip *paga'la, *pasaika, *sąvai- 
ka ir kt. daugeliui dabar atro
dytų net neįprasti, ne visai ryš
kūs, nes asociacijos keliu juos 
galime jungti su veiksmažo
džiais, su kuriais kalbamųjų da
rinių reikšmės nedaug ką bend
ro teturi, arba betkoks jungi
mas su veiksmažodžiais iš viso 
yra nebeįmanomas; pvz. nežino
mas joks dažninis veiksmažodis 
su šaknimi gal-.

Šiuo atveju ypač įdomu yra 
pastebėti, kad tam tikrais at
vejais, kur nėra , progos pasi
reikšti asociacijai, dažnai nepa
sitaiko ir analogija. Pvz. seniau 
esame sakę: seka pasaką; bet 
dabar veiksmažodis sekti šia 
reikšme mažai bežinomas, to
dėl ir pasaką paprastai dabar 
tik sakome, ne sekame. Mat, 
veiksmažodį sekti “to tell, to 
narrate”' pakeitus veiksmažo
džiu sakyti, pasalia toliau be-

Pranas Skardžius vis dažniau 
ima pasirodyti su kalbotyrinia’s 
straįpsniais moksliniuose užsie
niečių žurnaluose. Neseniai iš
spausdinus jo vieną straipsnį 
prof. M. Vasmerio redaguoja
mame žurnale “Zetschrift fuer 
slavische Philologie”, dabar jau 
yra išspausdintas ir jo kitas 
straipsnis kitame žymiame vo
kiečių moksliniame žurnale 
“Zeitschrift fuer indogermani 
sche Forschungen” (L XII 158 
-f66), pavadintas “Alte Wurzel- 
nom na im Litauischen” (Senie
ji šakniniai vardažodžiai lietuvių 
kalboj).

CAMP DUNCAN
For Boys 9 to 16 years of ąge. 

Located in Lake County,
50 miles northwest of Chicago 

on Route 12 
Season June 25thi 
to August SOth 

Six 11 Day Periods
Kates per 

period ....................................

seniausių žodžių darybą, kurių 
pėdsakų nebedaug berandame 
net seniausiose indoeuropiečių 
kalbose. Liet. kalboj jų irgi ne
bėra ištisai išlikusių, bet visdėl- 
to iš jų liekanų dar aiškiai ga
lime susekti jų buvimą ir liet. 
kalboj. Pvz. tokie daiktavar
džiai kaip dantis, širdis, žąsis ir 
kt. seniau buvo linksniuojami 
daugiausia be balsinių kamien
galių, būtent — vs. vd. *dąs, 
km. dantes, nd. danti, dg. vd. 
dąntes, km. dantų ir tt. Ilgai
niui šiokie vadinamojo priebal- 
sinio kamieno daiktavardžiai 
buvo paversti j- kamieniais da
riniais: žąsis, 4es, žąsiai, dg. 
vd. žąsys, bet km. žąsų ir tt.

Remia mokslinius tyrimus Or. Mm KRIAUCELIŪHfllTE
Rockefellerio fondas per pir

mą šių metų ketvirtį mokslo 
tyrimams paskirstė $2,377,842. 
Be to — dar davė 45 stipendijas 
studentams iš 17-kos kraštų.

(Gydytoja Ir Otdrurgš) 
MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 

SPECIALISTE
8750 West 71*t StrMt 

(Kampas 7l*t ir California)
TeL ofiso Ir res. REpubllo 7-4146 
Vai. 11-2 jr 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 

Priėmimus tik pagal susitarimą.
Tel. ofiso HE. 4-«(***. rez. PR *-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CH1RURGAB 

1857 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—2 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR: IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KCDIKJV IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

Tlhfl South Western Aveua*
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., kętv. ir penkta*. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Oflce tel. RE. 7-1108RR. ANNA BALIUKAS

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso toL KEllance 6-4410 

Itczid. telef. Gltovehill 0-0017 
Valandos: 1-1 P- m. Ir 6-8 p. m.

Fenktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir SeStad. pagal sutarti

Ofiso tel. OUffside 4-2890
Rezidencijos; LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th ir ilcruiitage) 

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

— Pritaiko aklnlua —
6822 So. Western Avenue 

Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-# vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susltarua

Ofiso telefonas: PR 8-332*
Rez telef. WAlbrook 6-6076

Bet ilgainiui šie senoviniai] «alN° bttti aieJa»a sa Paa
santykiai daug kur pakitėjo, 
būtent — dažnai vartojant 
daiktavardžius su šakniniu bal
siu a šalia veiksmažodžių su 
šakniniu balsiu e (plg. naštą ne
ša, mazgą mezga, vadas veda 
ir kr.), šakninis veiksmažodžių 
balsis e tam tikrais atvejais ga
lėjo būti iš analogijos vėliau 
pradėtas vartoti ir atitinkamuo
se daiktavardžiuose, kurie iš 
pradžios teturėjo a. Pvz. daugu
mas lietuvių tesako mazgas, 
kurio senumą dar patvirtina ir 
latvių kalba, bet atskirose tar
mėse šio žodžio vietoj jau sa
komas ir mezgąs, kuris, be abe
jonės, pagal mezga, megzti yra 
perdirbtas iš senesnio mazgas 
arba tiesiogiai sudarytas iš šio 
veiksmažodžio. Tuo būdu gali
me suprasti, kodėl šalia daigas 
mūsų kalboj yra vartojamas ir 
diegas: pirmasis gali būti se
nas, o antrasis analoginis, vė- 
lyvesnis darinys. Plg. dar stem- 
bas užuot stambas, ledtekas 
“ledo varveklis” užuot ledtakas 
ir kt. Taigi tuo pat būdu ir da
bartinė pagelba lengvai gali bū
ti perdirbta iš pagalba arba tie
siogiai naujai sudaryta iš gel
bėti, plg. dar apveizda šalia ap
vaizda, tarm. pašelpa šalia pa

šalpa, atliekas šalia atlaikas, at- 
rietas šalia atraitas ir kt.

Bet dabar kyla klausimas: ar 
bendrinėj kalboj vartotina ant
rinio kilimo pagelba? Mano 
nuomone, senovinė pagalba dar 
ir šiais laikais gali būti teikia
moji lytis, nes ji dar pla
čiai tebėra pažįstama, ir jos 
daryba gerai paliudijama gau
saus kitų panašių darinių būrio, 
plg. atlaida, atrama, atsarga, 
atskala,, atsvara, parama, pa
šaipa, pašalpa, pataika ir kt. 
Bet nieko negalima pasakyti ir 
prieš pagelba, nes ji irgi plačiai 
vartojama dabartinėse tarmėse 
ir kartais sutinkama jau net 
senoviniuose raštuose.

Ąntra vertus, dabar ir šiaip
jau vartojame nemaža šios rū
šies darinių su šakniniu e, pvz. 
drieka “kas driekiasi, yra išsi
draikę; pluoštas, sluogsnis”: 
driekti; pagHa “šaltas ir drėg
nas oras“: gelti; pagieža: giež- 
ti; panieka “pasiekimas, atsie- 
kimas”: siekti; sąveika “tarpu
savinis veikimas”: veikti ir kt. 
šis paskutinis žodis, sąveika, 
yra naujadaras, ir jį sudarant 
sąmoningai buvo vengta šakni
nio a, nes sąvaika sudaryto
jams atrodė dviprasmė, kartais 
galinti būti susieta ir su veiks- 
njažodžiu vaikyti. Taigi dabar
tinė vartosena ir gyva daikta-l 
vardžio bei atitinkamo veiksmą-1

tarpoju veiksmažodžiu, ir tuo 
būdu ji galėjo lig šiol įšlįkti ne
paveiktą analogijos, t. y. nepa
virtus *pąseką.

Praktine galime pasidaryti 
tokią išvadą: ąnaloginiąį dari

niai bendrinėj kalboj vartotįni 
tokie, kurie plačiau pažįstami 
arba geriau tinka reikiajnajai 
reikšmei įmanomiau pažymėti. 
Pvz. mums dabar daugiau pa
žįstami mazgas, sargas, stam

bas, malda, skala, atlaidas, pa

kariąs, pašaras, atrama, atsva

ra. Pataiką ir kt., įr
todėl juos mes pirmiausią turi
me vartoti bendrinėj kalboj- 
Pagelba plačiai pažįstama šalia 
senesnės pagalbos, ir todėl abu 
šie žodžiai yra įgiję lygias tei
ses.

Ryšium su tuo aš tačiau siū
lyčiau dažniau vartoti pagelbi
ninkas, ne pagalbininkas, nes,
viena, pagelbininkas yra leng
viau tarti dėl dviejų priešakinių 
balsių e-i kaimynystės; antra, 
šis žodis gali būti ne tik išves
tas iš pagelba, bet ir sudarytas 
tuo pat būdu, kaip ir kaikurie 
kiti daiktavardžiai su priesa
ga -įninkąs; plg. pagelbininkas 
“kas pagelbi, padėjėjas”: gelbė

ti, keliauninkas “kas keliauja, 
keliautojas”: keliauti, šliauži- 

ninka* “kas yra linkęs prieš ki
tus šliaužioti, pataikautojas”: 
šliaužti ir kt. Pr. Skardžius

TELEVIZIJOS 
ir Radlo Aparatų Taisymai

Sąžiningas Ir garantuotas darbas 

M. RIMKUS, 4617 S. Savin St 

Tel. VI 7-0087 — VI 7-8087

021.75

plūs 75c for insurance.
For Camp Folder call or write

JAMES MAHON, Director

DUNCAN Y.M.C.A.
1515 West Monroe Street

Chicago 7, Illinois 
HAymarket 1-7800

P.&J. JOKUBKA
rV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 82, III. — Tel. LA 3-8617

Kokia gi bausmė gali būti di
desnė, kaip sąžinės žazda?

— Šv. Augustinas

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS, P rez.
3039 So. Halsted SI.

Tek VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. yakąro.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
2800 West Slst Street

Vsl. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 ir 6 iki 9 popiet. šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PItospect 0-17*6 
Rez. tel. GRovebUl 0-660*

DR. VL BUftYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenne 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avs.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: WAlbrook 6-3048

TeL ofiso Y A. 7-6667, rez. RE. 7-4*00

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECIN SkAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Weet 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:20 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.; kasdien 6-8, Seštad. 1-3

Telef. TOwnhaU 3-0*6*
2534 West G8th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitars*.
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius 

skambiu* CEntral 0-22*4.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

4038 Archer Avmm
AUGUST SALOUKAS Prazldsnto*

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ 
- V

T*l. LA3-471P g

J

MES PRISTATOME ARGUS BEI j 
PEČIAUS ALIEJŲ

[ DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-i 

|kų ar keliasdešimt* mylių. Reikale šaukite mus. į
I Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipUtls pas’ 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.
STASYS FABIJONAS 

2140 gyssus TA fifKlaU 7-7097,

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
upyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
ir pelninga.

kad taupyti 
saugu

Universai Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių įr sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugišką* patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
J

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
^^2434 West 71st Street

Vai. Pirm-, ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutartie*

TcL ofiso Pltospect 0-2240
PItospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BPEC. CHIRURGINES LIGOS 

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirmad. ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
1 Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 6-0700
Bato — ENglewood 4-4*7*

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. lIEml. 4-3751

DR. A NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS EIGOS 

6767 South Weatern Atomu
Valandos: pirmad., trečiad., fcetvlrt.. 
penkt. 4:20—8:20 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKĄ IR 
SPEC. ŠIOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. Slst St
Tel. PRosjiect 8-1223 arba WE 0-5577

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South YYestern Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. d. Ir 7—• vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 Sonth Westers Aveane
Chicago 2*, 111. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpubllo 7-4900

Rezidencija: GRovehlU 0-81*1

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0030

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-0R67

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

V AL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p, 
feešt.' 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso tUef. YArds 7-1160 
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatve) 

VAL 1—4 Ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alezandor J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso PR. 6-2838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We*t 68rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ 8PECIAUST.

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

SUSltarlmą Išskyrus trečiadienius 
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REUance 6-1811

DR. WALTĘR J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJA8)
$825 Weat 59th Street

VAL 1—4 popiet, 4:30—8:20 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

Ta|. ofiso ir buto OLympic 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4838 W. 15th St-, Cicero 

Kasdien 1—I v. ir 6—8 v. vakara 
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1620 So. 4»th Avė.
14 Iki 4šeštadieniais popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 2-2868

DR. EMILY V. SRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. Vak. pirm., antr., ketylrt. 6-2:10 v 

Trečiadieni tik susitarus

REMKITE “DRAUGĄ”.

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS ’
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6: 7—9. 
Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

IAfayctte 3-4949 
Namų — CEdarerest 3-7780

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487
W. 62nd St., tel. Republio 7-8818.

Ofiso telefonas — Blsbop 7-2626
DR. AL. RAUKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne 

(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekm'ad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
Šešt. nuo 2:00 ;— 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinio*, 

keičia stiklus Ir rėmua.
4466 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 0-1*30

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Ava. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 4—8; trečiad., šeš

tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps vlršmlnBtl telefonai

šaukite Mldvvay S-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezistas 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supporto) tr kt.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
0RTROPED1JO8 TECHNIKOS LAfl. 

2860 W. ft»nl St. Chicago 2», I1L 
Tel. PRoepect 6-6084.

¥
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą gailu perduoti 
telefonu: Vlrginla 7-6640.

2384 8. Oakley

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VAUS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p, p. Ir 6—8 v. vak.

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso. l’Rospect 6-9400
Rezid. PItospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškeviėiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 vaL 

vak. šeštadieniais 10-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Wėst 31st Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių)' 

Prišmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Td. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečfhd. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA fl-0257, rez. PR 6-665*

DR. P. Z. ULATORIS
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso'CA 0-0257, rez. PR 0-6659 
Rezid. 6000 S. Artesian Avė. 

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS ARIU GYDYTOJAM 

Viri 25 metą patyrimo
Tel. YArds 7-182* 
Pritaiko akiniu*. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 Weet S5th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 0 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 U 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs zo4F

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklą Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančią aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama i mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArd* 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Seštad 10:30 
iki 6 vai. Sekm. ir treč. uždara.

DRAUGAS
THE LITHUANLVN DAILY FRIEND 

Avs., Chicago 6, Dl. Tel. Vlrginla 1-6641: 7-004*

Kntered as Ssoond-Clasa Matter March 21, 1916, at Chicago. Illinois 
Unde* the Act of March B, 1*7*.

Member of the Cathollc Press Ass’n 
Publlshsd dally, ezept Bundays, 

by ths
Llthuanlan Cathollo Press Soclety 
PRENUMERATA: Metams
Chicago J Ir CleeroJ |9.00
Kitur JAV Ir Kanadoj* 18.00
UŠMenyj* J11.00
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In principus fortiter... i
Dr. Prano Manelio sidabrinė sukaktis
J. PALUKAITIS, Melmo Park, Calif.

Tarsi, kaip vakar, didingai paskyrė kun. Manelį į Vilkaviš- 
skambėjo Vilkaviškio Katedros ( kio Kunigų seminariją dėstyti 
varpai kviesdami būrius žmonių j moralinę ir pastoralinę teologi- 
į iškilmes. Ne vienas iš jų bu- (ją bei kitus dalykus. Be profe- 
vo atkeliavęs gerą kelio galą j soriaus pareigų, jam priskiria- 
iš Zanavykijos, Garliavos, Pap-:ma ir prefekto pareigos, kuriose 
rusės ar net Dzūkijos, kad pa- buvo iki 1940 m. birželio mėn. 
matytų savo sūnaus ar artimo Į vidurio. Su mokslo metų užbai

ga kartu baigėsi ir laisvės die
nos Lietuvai. Bolševikų armija 
okupavo Lietuvą. Vilkaviškio 
Kunigų seminarija tuoj pat bu
vo panaudota Raudonajai armi
jai apgyvendinti. Kun. dr. Ma
nelis, kaip ir kiti profesoriai, 
turėjo apleisti savo vietą. Va
sarą praleido jis vikaraudamas 
pas kun. Joną Damijonaitį, Ba- 
gotosios parapijoje.

1940 metų rudenį, Lietuvos 
vyskupų konferencija kun. dr. 
Manelį paskyrė moralinės ir 
fundamentalinės teologijos bei 
lotynų k. profesoriumi Regijo- 
nalinėje Kunigų seminarijoje

giminaičio įšventinimą kunigu. 
Ne vienam iš jų tikro džiaugs
mo ašara nuriedėjo per skruos
tus, kai Vilkaviškio vyskupas 
Antanas Karosas bučiavo vos 
tik įšventintus jaunuosius kuni
gus, o galingas Katedros cho
ras iškilmnigai giedojo: “Jam 
non dicam vos servos, sėd ami- 
cos meos” (Nebevadinsiu jus 
tarnais, o savo draugais)...

Tai buvo 1931 metais. Bet 
jau 25 metai prabėgo nuo to 
laimingo momento. Ir nei vienas 
iš tų 9 jaunųjų Kristaus Vynuo 
gyno darbininkų tada negalvo
jo, kad gyvenimo aplinkybės
galėtų kaikuriuos iš jų kada Kaune, o taip pat kartu ir se-
nors išblaškyti po platųjį pa
saulį, kur jie turės dirbti tarp 
svetimųjų.

Šiandien mes randame vieną 
iš to būrelio, kun. dr. Praną 
Manelį, tyloje ir susikaupime 
švenčiantį savo 25 metų kuni
gystės jubilėrjų net prie tolimo
jo Ramiojo Vandenyno, eukolip 
tų ir palmių pavėsyje, Belmont, 
Calif. •

★ ★

★

Kun. dr. Pranas Manelis gi
mė 1907.IX.22 Pranckabūdžio 
km., žvirgždaičių par., Šakių 
apskr. gausioje šeimoje (jis bu
vo aštuntas iš dešimties vai
kų). Jo tėvai, Vincas Manelis 
ir Marija Olekaitė, buvo pasi
turi ūkininkai. Ypač iš motinos 
pusės buvo daug pašaukimų į 
kunigus ir seseris vienuoles. 
Pirmąsias mokslo žinias Pranu
kas gavo žvirgždaičių pradžios 
mokykloje, kurią jis baigė per 
du metus. 1919 m. įstojo į Ku
dirkos Naumiesčio progimnazi
ją, o 1923 m. jis jau buvo penk 
tos klasės gimnazistas Rygiškių 
Jono gimnazijoje Marijampolė
je. 1927 m. baigė gimnaziją ir 
rudenį įstojo į Vilkaviškio Vys
kupijos Kunigų seminariją Gi
žuose. Ci> jis pasižymėjo kaip 
pavyzdingas ir darbštus auklė
tinis. Seminarijos studijas bai
gus, Pranas buvo' įšventintas 
kunigu 1931 m. birželio 21 d., 
šv. Aloyzo šventėje.

Pirmąsias iškilmingas šv. Mi
šias kun. Pranas aukojo savo 
gimtojoje parapijoje, Švč. Jė
zaus Širdies bažnyčioje žvirgž
daičiuose birželio 28 d.

Darbas ir studijos 

Buvo paskirtas vikaru į Kros 
ną, kur klebonu buvo kun. Pau 
liūs Slavėnas. Čia jis pradėjo 
dirbti su visu jauno kunigo uo
lumu, vadovaudamas katalikiš
koms organizacijoms, mokyda
mas vaikus ir atlikdamas kitas 
kunigiškas pareigas. Klebonas 
savo jaunąjį vikarą labai pami
lo ir nepamiršo jo vėliau. Kai 
po 2 metų vyskupas kun. Pra
ną pasiuntė tolimesnėms studi
joms į Romą, klebonas parėmė 
jį gerokai pinigu. Romoje kun.

minarijos prefektu. Sunkios ir 
nesaugios buvo aplinkybės, ku
riose jam ir kitiems teko tais 
metais darbuotis. Bet Dievui 
padedant, nors ir su vargu, mok

Kun. dr. Pr. Manelis

slo metai buvo užbaigti pačio- 
m:s masinių išvežimų į Sibirą 
dienomis.

Po rusų okupacijos, 1941 m. 
atsikūrus Vilkaviškio _Kunigų 
seminarijai, kun. dr. Manelis 
vėl grįžo į Vilkaviškį ir čia dės
tė moralinę ir pastoralinę teo
logiją bei kitus dalykus iki 1944 
m. birželio mėn.

Uetuvių studiozų rektorius
1944 metais karo audra išbloš 

kė kun. dr. Manelį už Lietuvos 
ribų. Jis pasiekė Bavariją, kur 
pas buvusį studijų draugą kun. 
■dr. F. Wagner (Niederschoe- 
nenfeld b/Raim am.Lech) rado 
pastogę 7 savaitėms. Po to se
serų vienuolių kviečiamas išvy
ko kapeliono pareigoms į Engli- 
sches Institut, Wallerstein b/ 
Noerdlingen. Čia kun. dr. Ma
nelis sulaukė ir karo pabaigos, 
kuri atnešė jam taip pat ir nau 
jas pareigas. Tremtyje esantie
ji Lietuvos vyskupai paskyrė 
kun. dr. Manelį rektoriumi lie
tuviams klierikams studijuojan 
tiems Eichstaetto Kunigų semi
narijoje. Šias atsakingas ir ga
na painias pareigas kun. dr. Ma 
nelis sėkmingai ėjo nuo 1945 
m. spalio pradžios iki 1950 m.

Pranas buvo priimtas gyventi gegužės mėn.
Germanicume _ Jėzuitų kolegi-| Lietuvh* klierikų skaičiui Eich 
joje. Per ketverius metus jis1 staette sumažėjus, Uetuvių rek- 
čia studijavo Gregorianumo uniltoriaus uiduotis buvo atlikta- 
versitete filosofiją ir feningi-/• E- V~ Bnzgiui reko-
ją. Baigdamas šias studijas Jis
parašė lotynų kalba disertaciją 
“De Regia Christi Potestate ad 
mentem S. Roberti Bellarmini”, 
už kurią 1937 m. liepos mėn. 
gavo teologijos daktaro laipsnį 
Magna eum Laude.

Dėstytojas aukotosiose 

mokyklose

Po studijų Romoje, kun. dr.
Pranas Manelis grįžo į Lietuvą.
Čia tuoj pakviečiamas vysk.
Justino Staugaičio į Telšių Ku
nigų seminariją profesoriumi, 
kur ištisus metus dėstė funda- 
mentalinę teologiją, graikų ir 
lotynų kalbas. 1938 m. Vilka
viškio vyskupas Ant. Karosas

menduojant, kun. dr. Manelis 
pakviečiamas San Franc'sco ar
kivyskupo John J. Mitty ir, vos 
tik atvykus čia, 1950 m. liepos 
15 d. paskirian\as vikaru į St. 
Gertrude parapiją Stockton, Ca 
lif. Čia kun. dr. Manelis laužė 
pirmuosius ledus pradėdamas 
mokytis anglų kalbą ir dirbt' 
kunigo darbą svetimųjų tarpe. 
Dėl savo švelnaus būdo — vie
tinių labai pamėgiamas. Ypač 
jis čia, kaip mokantis italų kal
bą, naudingas italams, kurių 
ten gausu. Bet 1952 m. rugsėjo 
10 d. arkiv. Mitty pasiuntė 
kun. dr. Manelį į naują vietą, 
į College of Notre Dame, Bel
mont, Calif. kepeliono parei
goms. Čia ir dabar jis dirba ka
peliono darbą ir dėsto vokie
čių k. kolegijoje. Kun. dr. Ma
nelis yra labai mėgiamas seselių 
dėl savo nepaprasto punktualu
mo, o taip pat ir studenčių — 
dėl gražių, turiningų pamokslų 
anglų kalba.

Spaudoje

Kun. dr. Manelis yra nemažai 
pasireiškęs spaudoje, ypač pe
riodikoje. Didžiausias jo veika
las — disertacija lotynų k. “De 
Regia Christi Potestate ad men 
tem S. Roberti Bellarmini” 
(“Kristaus Karaliaus valdžia 
šv. Roberto Bellarmino raštuo
se”), išleista Vilkaviškyje 1940 
m. Rašinėti pradėjo dar būda
mas progimnazijoje, paskui se
minarijoje neperiodiniame klie
rikų leidinyje. Jo straipsnių bu 
vo gausu įvairiuose katalikiš
kuose laikraščiuose ar žurna
luose, kaip tai, žvaigždė, že
maičių Prietelis, Židinys, Tie
sos Kelias, Naujasis Gyveni
mas, Žiburiai, Laivas, Lux 
Christi ir Draugas. Taip pat ra
šė ir Lietuvių Enciklopedijoje. 
Turi išvertęs iš vokiečių kalbos 
Jais, Pastoralinę Teologiją ir 
dar keletą dalykėlių. Be to rin- 
kinėja medžiagą iš skaitomų 
hnygU bei žurnalų, verčia į lie
tuvių kalbą.

★ ★

★

Nuo pat pirmųjų gimnazijos 
klasių kun. dr. Manelis priklau
so Ateitininkų federacijai. 1926 
m. buvo išrinktas Marijampo
lės rajono ateitininkų pirminin
ku. “Visa atnaujinti Kristuje” 
šūkis jauno Prano sieloje pasė
jo kunigystės idėjos diegą. “In 
pricipiis fortiter, in modo sua- 
viter” (Tvirtas principuose, bet 
švelnus jų įgyvendinime) — tai 
kun. dr. Manelio taisyklė auk
lėjime, kurios jis ištikimai lai
kosi.

★ ★

★

25 metų sukaktuvių proga 
tenka tik palinkėti gerb. kun. 
dr. Pranui Maneliui ir toliau 
savo idealiai kunigiška dvasia 
šviesti svetimųjų tarpe ir gra
žiu pavyzdžiu bei paskatinan
čiu žodžiu vesti sielas arčiau 
prie Kristaus’

POLIO VIRUSO SIUNTA

•Mikrobiologijos profeaiorius dr. M. Mayer žiūri į siuntą gyvo pol. io 
viruso, kurio indas sudužo lėktuvu gabenant iš Washingtono į Bal- 
timorę. Skubiai stengiasi pašalinti pavojų keleiviams, lėktuvo tar
nautojams ir kroviniams. (INS)

Vienas senovės įrašas%
KUN. DR. K. MATULAITIS, MIC, Clarendon Hills, III.

Tarp negausių senovės loty
nų įrašų yra vadinamame “BU

ENOS” inde ilgokas įrašas.
Tai ypatingas rudo molio in

das, susidedąs iš trijų nedidelių 
puodelių ir sujungtas į vieną 
trilypį indą. Jis buvo rastas Ro
moje, dauboje prie Kvirinalo, 
1880 metų pradžioje. Aplink in
dą yra trijų dalių įrašas, etrus
kų rašmenimis padarytas, su 
ta ypatybe, kad įvedamas raš
muo O, ko etruskai savo 17 
alphabetų neturėję, anot D. Di- 
ringer “The Alphabet”, 1948, 
p. 496; J. E. Sandys “Lątin Epi 
graphy”, 1919, p. 40.

Iš žemės sluogsnio ir iš raš
menų mokslininkai teigė, kad 
įrašas priklausąs IV š. pradžiai, 
o D. Diringer* nukelia raštą į 
VI š. pirm Kristaus.

Tekstas esąs pasilikęs ryš
kus; rašytas iš dešinės į kairę.

Pirmu kartu tekstą paskelbė 
Diessel, “Annali dell” Inst. Ar- 
cheol. Romano (1880), p. 158. 
Nuo tada prasidėjo teksto a'š- 
kinimai. Kaikurie mano, kad 
tekstas esąs iš graikų kalbos iš
verstas prakeiksmas. Tą nuo
monę pirmas pareiškęs R. S. 
Conway, “American Journal of 
Philology”, X, (1889), 543; jį 
pasekė daug kitų.

Paprastomis raidėmis para
šytas tekstas šiaip atrodo (Tek 
stas nėra suskirstytas į žo
džius) :

1) IOVESATDEIVOSQOIM

3) DUENOSMEDFECEDEN- 
MANOMEINOMDZJENCINEM 

EDMANOSTATOD

quando, med — medų — mel,« Daug žodžių yra panašių lo- 
mitat —mintat — manducatis,1 tynų kaltai, bet daug daugiau 
nei — nei — neųue, teden —‘ lietuvių kalbai. Mano galva, lie- 
tądien — isto die, Docosmis — tuvių kalba yra geresnis raktas 
Docosmis — Docosmis (?),'vir-. į srovės kalbas, negu lotynų 
co — (pra)-vlrko — ploravit, kalba, ypač norint suprasti et- 
sied — sėdįs — sedens; 2) as ruskų kalbą.

aš — ego. ted — tad — -----------------ego,
enim, noisi — nueis'u — ve- 
niam, ope — upe — Dūmine, 
toi — tuoj — eito, tesiai — tie
siai — directe, pakarovois — 
pakraščiais — litore; 3) duenos
— dujai-dviese — ambo duo, 
med — medų — mel, feceden
— pakel.'n — in vase mittimus, 
manom — manon' — meum, 
einom — einam — eamus, dze- 
noi — dienoj — in die, ne — ne
— non, med — medų — mel, 
mano — mano — meum, sta- 
tod — statot — statuistis.

Atrodo, kad įraše yra keletas 
sakinių, keletas skirtingų min
čių; tik pradžia ir pabaiga kal
ba apie medų. Ir pats indas bus 
skirtas, rodos, medui dėti.

JAU ESAT DEIVOS KAI 

MEDUM MINTAT NEI TĄ

DIEN DOCOSMIS? VERKS: 

SĖDĮS AŠ TAD NUEISIU U- 

PE TUOJ TIESIAI PAKRAŠ

ČIAIS DVIESE (DUJAI) ME

DŲ PAKELIN (SUDĖJOME) 

MANON EINAM DIENOJ NE 

MEDŲ MANIO STATOT.

Pomėgiai ir malonumai atei
na iš lauko, tačiau džiaugsmas 
— gimsta viduje.

— Fulton Sheen

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
UETUVOIE IR SIBIRE

Siunčiame į Lietuvą, SSSR 
teritoriją ir visą Europą pilnai 
apmokėtus angliškų medžiagų, 
avalinės, maisto ir vaistų užsa
kymus, parinktus iš katalogų, 
taip pat išsiunčiame ir įkainuo
jama vietoje siuntėjo supakuo
tus siuntinius. Labai pigūs pas 
mus užsaldomi vaistai. 60 gm 
steptomycino ir 50 cc pencilino 
tik $37.30 siunčiant expresu iš 
Anglijos. Lietuviškas ir sąži
ningas patarnavimas.

Dirbame 6 d.: 9—6 vai.

PATRIA GIFT PARCEL 
3741 W. 26th Street,

Chlcago 23, III. 
Tel. CRawford 7-2126

CO.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškojo 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN i
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarui nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Ptrmad.. antrad., penktad. Ir 
Aefttad. • vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečtad. t ryto Iki lt vai.. 
Ketvlrtad. • vai. Iki t vai. vak.

Visa paslaptis, — kaip su
skirstyti į žodžius, nežinant iki 
šiol mokslininkams etruskų kal
bos.

Buechleris skaito sekančiai: 
Iovi, Saturno deis qui me mit- 
tat, ne te intus comes virgo šit 
adest, nisi Opi Tutesiae pacari 
vis; Duenos me fecit propter 
mortuum ut die noni me mano 
sistito’\ (Rein. Mus. 36, 355).

Prof. Conway išvertė į ang
lų kalbą šį tekstą šitaip: May 
the Gods Jovė, Vejove, Saturn, 
(grant) that Proserpine, to 
whom they suffer this vase to 
be despatehed, shaw thee no 
favour. Unless thou, indeed, art 
willing to make thy peace with 
Ops Toitesia. Duenos made me 
(as a eurse) against Manos, 
and let no evil fall to Duenos 
from me” (Am. Jour. of Phi
lology X, 1889, 445-449).

F. D. Allen sako, kad įrašas 
esąs “išaiškintas su nemažu kie 
kiu galimybės, kad taip gali bū
ti” (Harvard Studies, 1898, -53 
«).

Thurneysen visą įrašą aiškina 
kaip dovaną mylimąjai (Kuehn 
Zeitschrift, 1897, 193).

Iki šiarh laikui mokslininkai 
nesutaria kuris aiškinimas yra 
tiksliausias. Tai duos man,pro
gos į įrašą pažiūrėti lietuvio 
akimis. Aš tekstą šiaip skal-

BERNIUKŲ VASAROS STOVYKLA
PRIE ATLANTO MAINE. GARSIAJAME 

ATOSTOGŲ KRAŠTE
Tėvų Pranciškonų priežiūroje, Kennebunkport, Maine. 

Stovykla prasideda liepos 7 d. ir baigiasi rugp. 5 d. Norintieji 
gali pasilikti ir ilgiau.

Berniukai priimami nuo 7 m. iki 16 metų.
Stovyklą lietuviškoje dvasioje praveda prityrę vadovai 

Užsiregistruoti iš anksto šiuo adresu:

FRANCISCAN MONASTERY, Kennebunkport, Maine
%—

KĄ GALI JUMS

JURJONO BENDROVE
3524 So. Halsted St. Tel. Blshop 7-3371 

pasiūlyti? O gi štai ką:
SIENPOPIERIŲ:

įvairiausių spalvų, puikiausios rūšies, naujausios laidos, pradedant nuo 
20c vientisų volelį.

DAŽŲ:
žvilgančių, pusiau žvilgančių (šilkinio žvilgėjimo), matinių iš vidaus 
ir iš oro dažymui, pradedant nuo $1.93 galionų.

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:
Pietų, kavos ir arbatos servyzų, porcelano ir fajanso vietinių Ir Impor- 
tuotų. Kepimui formų, blėkų ir elektrinių indų kaina žemiau konku
rencijos 1

DOVANINIŲ PREKIŲ:
įvatrloms progoms: vestuvėms, gimtadieniams, vardadieniams ir bet 
kokioms sukaktuvėms. BIRL'TfcS ir DARI Al'S-GIRfcNO ŠOKOLADI
NIŲ SALDAINIŲ.

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokiškų kišeninių pluksnakoėių, pradedant nuo $1.50 vienetas, tempe
ratūrai matuoti termometrų C & F padalinimų, pradedant nuo $1.10 
vienetas, krištolo dirbinių ir chrominių padėklų su puikiausiais vaiz
dais ant stiklo dugno, pradedant nuo $3.38 vienetas ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ,
kurių čia neįmanomu išvardinti. Reikia pačiam užeiti, pamatsįl Ir įsi
tikinti.

CHICAGO 9, ILL.

EDMITATNEITEDEDENDOC dau į žodžius lietuviškai ir lo-
OSMISVIRCOSIED 

2) ASTEDNOISIOPETOITE-
SIAIPAKARIVCIS

tyniškai: 1) IOV — jau — iam, 
esat — esat — ėstis deivos — 
deivos — deae, qoi — kai —

DALIS KIEKVIENO 
DOLERIO...

Kurį jūs uždirbate 
turėtų atsidurti jū
sų taupomoje są
skaitoje. Fairfield 
Savings, jūsų pini

gai pelnys pastovius, 
augštesnius negu kitur 
dividendus du kart me
tuose su apdraustu 
saugumu. Fairfield

I

Savings yra North Sidės didžiausia taupymo įstaiga. 
Turtas viri $46,000,000.00 STIPRUS.

O
FAIRFIELD
cJGvi/ngs
AND LOAN ASSOCIATION 

1601 MKwaukaa Avaaua
CM<«f«4?.lll- IV 4-1406

f^

Only Norelco has rotary blades ... 
eleetrie thaving's first Basic 
improvement in 22 yeart

Looks different... IS different... 

and what a wonderful difference it is

ihaves according to beard's natūrai grov/fh pattern
2. catches vvhiskers whichever way they grow
3. face needs no break-in period
4. self-sharpening blades
5. lubricated for life, never needs oil
6. ųuietest of all 4 leading eleetrie shavers
7. easiest shaver to elean — no fumbling with parts 
Get your NORELCO todoy on a 15-day Free Home Triol

CO
ROTARY BLADE SHAVERS

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, Illinois

Tll. VI 7-0700
..................
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J. Aleksandravičiaus ryžtas
G. KRIVICKIENĖ, \Vashington, D. C.

sandravičius 1950 m. buvo dar 
suruošęs savo kūrinių parodą 
puošniose Pranciškonų vienuo
lyno patalpose, o 1953 m. per 
lietuvių meno ir muzikos festi
valį, suruoštą Mindaugo karū
nacijos ir krikšto 700 m. sukak
tuvėms paminėti, jis dalyvavo 
Statler viešbuty, Washingtone, 
suruoštoj lietuvių dailininkų pa 
rodoj drauge su Galdiku, Jony
nu, Kiaulėnu ir kt. Dėl to The 
Sunday Star 1953 m. birželio 
23 d. rašė: “Daugumas piešinių 
buvo natūralistinio, suprastin
to pabūdžio. Vietiniu požiūriu

Tuo metu, kai vienas kitas iš 
įpūsų atsidūręs tarp svetimųjų 
ir netekęs apl'nkybių savo tie
sioginiam darbui, jaučiasi lyg 
išmuštas iš gyvenimo kelio ir 
todėl dažnai praranda kūrybi
nę nuotaiką, vašingtoniškis Jo
nas Aleksandravičius ryžosi 
nenuleisti rankų. Negalėdamas 
šiame krašte gauti vietos, kuri 
būtų artima jo širdžiai ir tuo 
pat metu teiktų jam kasdieninę 
duoną, jis susirado satr darbą 
Katalikų universiteto knygų ry 
šykloje. Bet ir tokiose aplinky
bėse nebuvo lemta Jonui paskęs 
ti visiškoje nežinioje: jis tuo
jau atkreipė daugelio dėmesį 
savo skoningu, dažnai tiesiog 
menišku vertingų knygų įriši- 
šimu. Tuo nesitenkindamas, jis 
spėjamu laiku, vakarais, ėmė 
tame pačiame universitete lan
kyti specialius knygryšystės 
kursus ir po kurio laiko juos 
sėkmingai baigė, įsigydamas 
šios savo naujos specialybės dip 
lomą ir tuo laiduodamas toli
mesnį pragyvenimą.

Turėdamas tvirtesnį pagrin
dą. po kojomis, Aleksandravi
čius su dar didesniu užsispyri
mu skverbiasi toliau, bet šį kar 
tą jau į savo mėgstamojo dar
bo platybes: kiek tik suspėda-l 
mas jis piešia, piešia daug ir 
įvairiomis temomis. Jis piešia 
ne taip sau, tik dėl pramogos, 
— jis savo piešiniais dalyvau
ja kasmetinėse Washingtono 
D. C. dailininkų parodose, jais 
atkreipia amerikiečių dėmesį ir| 
net laimi premijas, štai 1952 f 
m. per metines Metropolitan 
State Art Contest jis laimėjo 
antrą premiją už aliejumi pieš
tą portretą, o 1955 m. per aš
tuonioliktąsias State Art varžy
bas jis gavo pirmąją premiją 
už aliejiniais dažais pieštą pa
veikslą “Vienuolynas naktį’’ 
(Monastery at night); tai pa
minėjo ir laikraštis The Sun
day Star 1955 m. spalio 23 d., 
pabrėždamas to paveikslo di
dingumą ir savotiškas jo tam
sias spalvas. Kita proga The 
Evening Star, 1954 m. birželio 
2 d. aprašydamas Real Estate 
rūmų salės dekoravimą, atkrei: 
pė ypatingą dėmesį į lietuvio
tremtinio Jonp- Aleksandravi
čiaus'milžinišką medžio ir me
talo instrukciją, vaizduojančią 
Teisybę su svarstyklėmis ir ka
laviju, knyga ir pelėda.

Be dalyvavimo metinėse Met
ropolitan Art parodose, J. Alek

J. Aleksandravičius Portretas

įdomiausi du paveikslai buvo 
Jono Aleksandravičiaus, kuris 
gyvena Washingtone ir dalyva
vo paskutinėse trijose Metropo
litan State Art varžybose Na
cionaliniame murėjuje. Pasku- 
t nį lapkričio mėnesį jis laimė
jo šioje parodoje antrąją premi
ją už aliejiniais dažais pieštą 
paveikslą”.*

Jono Aleksandravičiaus kūri
niai iš tikrųjų yra įdomūs. Jo 
tapyti paveikslai, daugiausia 
portretai ir gamtos vaizdai, ku
riuose atsispindi jo neramios 
dvasios veržimasis ir subtilus 
tėvynės ilgesys, yra gražūs sa
vo turinu, spalvingumu ir iš
baigimu. Portretuose jis vyku
siai pagauna žmogaus charak
terį, būdingąsias jo dvasines 
savybes.

Reikia tikėtis, kad J. Alek
sandravičius, nepalūždamas sū
kuringuose šios buities verpe
tuose, sukurs dar nemaža kūri
nių, kuriais visi, žavėsimės — 
ir mes lietuviai, ir kitataučiai 
dailės žinovai, kurie Joną jau 
pažįsta ir yra įvertinę.

Ką aš veiksiu su knyga?
Vienas žymus lietuvis peda-j 

gogas, kalbėdamas ap’e inteli-Į 
gcnciją, savo paskaitoje, tarpi 
kitko, pasakė: “Kai jums teks 
atsilankyti į inteligento namus, 
kur kambariai bug iškloti bran
giais kilimais, apstatyti gerais 
baldais. Jei jis jus vaišins 
skaniais valgiais bei. brangiais 
gėrimais, nesiskubinkit jam 
pripažinti augštos inteligenci
jos. Pirmiau meskit žvilgsnį į 
jo namų knygynėlį, b;blioteką. 
Jei jo nuosava biblioteka atitiks 
jo išsilavinimui bei užimamai 
vėtai, tada nedvejodami galė
site jam pripažinti augštą inte- 
l'genciją. Bet, jei, vietoj jam 
tinkamos bibliotekos, pastebėsi
te tik keletą menkos vertės 
knygų, susilaikyt nuo jo augš- 
to įvertinimo inteligencijos at
žvilgiu. Tikras inteligentas ir 
kukliame kambarėlyje turės sa
vo namų knygynėlį.”

Vakarų pasaulyje kasmet iš- 
leidž’ama nemažai lietuviškų 
knygų. Jų yra gana įvairių ir 
jos galėtų patenkinti visus skai
tytojus. Bet lietuviai savas, 
lietuviškas knygas mažai per
ka. Tiesa, yra daug lietuvių ir 
net inteligentų, kurie knygas 
skaityti mėgsta, -bet jas pirkti 
vengia. Yra daug atsitikimų, 
knd vieno asmens įsigytą knygą 
skolinasi skaityti net dešimt

atlyginimo. Bet perdaug ne
garbinga pakankamai uždir
bančiam knygą skolintis ir tuo 
apvogti jo autorių bei leidėją.

Gyvenimo praktika rodo, kad 
tremties sąlygose lietuviškas 
knygas daugiau perka tie lietu
viai, kurie mažiau uždirba ir 
vargingiau gyvena. Geriau už
dirbantieji palinksta į praban
gą ir dvasinis penas — knyga 
— jiems nebereikalingas. Taigi, 
prabanga daug kam yra blo
gas ir net pavojingas dalykas. 
Kad daugiau uždirbą lietuviai 
mažiau perka lietuviškų knygų, 
tai rodo ir vienos, pernai išleis
tos, knygos metinis balansas. 
Čia patiekiama keletas davinių, 
kiek tos knygos egzempliorių 
tenka tos kolonijos vienam 
tūkstančiui lietuvių:
New Yorkas, JAV 1 egz.
Chicaga „ 1 „
Detroitas „ 1 „
Waterburys „ 1 „
Bostonas „ 0 „
Baltimore „ 0 „
Phdadelphia „ 0 „
Londonas, Anglija 5 „
Montrealis, Kanada 1 „
Torontas „ 5 „
Ham’ltonas „ 20 „
Iš šioj lentelėj sužymėtų vie

tovių, ypatinga garbė tenka Ha. 
miltonui. Hamiltoniečiai lietu
viškų knygų platinime tokių re
zultatų pasiekė dėl savo akty
vių knygų platintojų. Nešio
jant knygas po namus, jų gali
ma išplatinti 4 -5 kartus daur 
giau, negu jas pardavinėjant 
tam tikrose vietose.

O yra JAV lietuvių kolonijų, 
kur gyvena 15,000 lietuvių — 
trys lietuvių parapijos, o nėra 
nė vieno lietuviškų knygų pla
tintojo. Jei lietuviška knyga 
skaitoma lietuviškumo veiksniu, 
tai tas rodo, kokiu sparčiu 
žingsniu kaikurios lietuvių ko
lonijos žengia nutautėjimo ke
liu.

asmenų. Jei taip daro varge 
gyveną lietuviai, gausios šei
mos, tas pilnai pateisinama. Bet 
kai tai daro gerai uždirbą ir 
net viengungiai, inteligentai, 
tas yra visai nepateisinama.

Jei važiavimas traukiniu be 
bileto yra skaitomas negarbin
gu dalyku, nes apvagiama gelž- 
kelių administracija, tai taip 
pat yra negarbinga skaityti 
skolintas knygas, nes tuo bū
du apvagiamas knygos auto
rius bei jos leidėjas. Tokį pat 
negarbingą patarnavimą atlie
ka ir tie asmenys, kurte kny
gas skolina tiems, kurie jas 
p inai gali įsigyti. Knygas sko
linti ir net padovanoti tinka tik 
varge gyvenantiems lietuviams.

Knygai panašus dalykas yra 
kina3. Tenai knygose surašy
tos mintys perduodamos vaiz
dais bei garsais. Filmų bendro
vės apmoka filmoms panaudo
tu knygų autoriams bei leidė
jams. O jos pinigus renka 
iš kinus lankančių žmonių. Kas 
nori pamatyti filmą, įeidamas į 
kiną, turi pirkti biletą. Biletą 
turi pirkti kiekvienas įeinantis 
į kiną, nes jo kitam paskolinti 
negalima. O ir tą pačią filmą, 
kas ją nori pamatyti kitą die
ną, vėl turi pirkti biletą. Visai 
kitaip yra su knyga. Ją galima 
skaityti daug kartų be atskiro

Vienas ukrainiečių profeso
rius, istorikas, lietuvių tautą 
priskyrė prie greičiausia nu- 
taustančių tautų. Jis pasakė: 
“Lietuviai, prieš 500 metų val
dydami didelius Europos plotus, 
tų kraštų žmonių ne tik nesulie
tuvino, bet priešingai — jie pa
tys nutautėjo. Dėl to šiandie
ną Ukrainoje yra ukrainiečių 
su lietuviškomis pavardėmis.”

Tikrai taip yra. Viename 
name su šio straipsnelio auto
rium gyvena ukranietis Soltys. 
Tai šmtaprocentinė lietuviška 
pavardė. Bet jis lietuviškai vi
sai nesupranta, nes ir jo tėvai 
kalbėjo tik ukrainietiškai. Tai 

‘vt s lietuvių ailpnadvasiškumo 
j atgarsiai. Tuo pačiu keliu lie
tuviai e na ir Vakarų pasaulyje, 
i Nenuostabu, kad iš lietuvio in
teligento ir tenka išgirsti žo
di us: “Ką aš veiksiu su kny
ga!” Suprantama su lietuviška 
knyga.

J. Vildūnas

Nekalbėk blogai apie žmogų, 
jeigu tikrai nežinai; o jeigu tik
rai žinai, tai savęs paklauski: 
kamgi aš tai turėčau pasako
ti’ — Jonas K. Lavater

INSURIO
VPTŪ-/ s IM
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FEDERRL 
5RVING

2202 WEST CERMAK JtOAD 
Tel. Vlrgjnla 7-7747 

JOHN J. KAZANAU8KAR. Prss.

ft LOAN A«W

Chartored and Saperrlaed by the D. S. Governmeot
JHTAIOOH VALANDOS: Kasdien nuo 9-tda ryto Iki 6 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-to* vai. ryto iki 8 vai. vak. SeAtad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. vlaal neatidaroma.

KRONIKA
• .šimtą* metų Nemuno lai

vininkystei. A. Merkelio “Aiduo 
se” paduodamomis žiniomis, Ne 
muno laivininkystės pradžia šie 
kia 1856 metus, kai grafas R. 
Tyzenhaus paleido Nemunu nuo 
Kauno ligi Tilžės plaukioti “Kęs 
tutį” ir “Nerį”. 1880 metais 
dvarininkas Semaška nuo Ne
vėžio įrengė “Birutę”, o Kauno 
žydas Frumkinag — “Kurjer”. 
Tuodu garlaiviu taip pat plau
kiojo nuo Kauno ligi Prūsų sie
nos.

• Oskaru Milašiumi susido
mėjimas auga. Kaip “Aidai” 
praneša, Columbijos universite
te, New Yorke, šiuo metu apie 
jį rašomos dvi disertacijos. Ar
gentinos poetas Lysandro Gal-1 
tier baigia rašyti nuodugnią 
studiją ap.e Milašiaus gyveni
mą ir kūrybą. Prancūzų kom
pozitorius Tamosi parašė ope
rą pagal Milašiaus draminį vei
kalą “Miguel ^tanara”. Statant 
jos premjerą, dirigavo Andre 
Cluytens, Paryžiaus operos di
rigentas.

šeštadienis, birželio 2, 1956

Lietuviu Prekybos Namai

ocao’

1956 e
Vien 50 įvairiausių 

valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai................$ “|

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausi*
• Nemokamai I-Jų min. pila* g&ran 

tiją — darbas Ir dalys.
» Nemokamai vidaus anteną Ir lnsta

Uavlmas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

rimo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys ir kitu firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAM 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlmnet 5-7252

PRANAS KERAIS IR? 
PAULIUS F. ENDZELIS

nfli1 jusi

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS
BE BROKŲi *

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ - 

KOMPANIJŲ

☆

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $1 5O-°Ū—350-°°

00

SOPU IE, BARČUS 
RADIO PROGRAMA

It WOES stoties — Banąa 1(90 
NUO PIRMAD. IKI PBNKTAD.

8:46 1*1 9:80 vai. ryte , 
SE8TAD 8:80 Iki 9:(0 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
SEKAI). S :3d—0:30 v. r. tt stotie* 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29. 11. HEmlock 4-3411

7121 8o. ROCKWELL 0T.

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą Ir dalia.

]. MIGLINAS 
Teiel. — HUmbold 6-1038

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris —

komoda — lova —*
dvi lempos, pas 

mus tik .... $"| 4.9.OO

☆

PIGIAI IK SAUGIAI

PERKRALJSTAU
BALDUS
vietoji; ii: ia toliau

K. EI BUKONIS
Tunu naują dideli sunkvežimi 

ii apdraudaa
2313 W. 91st St. Chicago, m. 

TeL PRescott 9-2781

Virtuves stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdes 

nuo . $39.00—$99.00

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 

Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas tai pymas visados moka 
gerus dividendui.

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų . ..............................................$59.00
Šaldytuvai 8 cub.-pedų, 1956 metų tik................................... .... $"| 75 .00

Parcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt.. $99" 1 49

Knygoms spintos stiklo durim tik..............................................................$29-^0
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai.......................................... $6 50

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai.........................$2-50
9X12 linoleum įvairių spalvų tik ... .. ................................................................. $6-50

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

z
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TRAPISTO DIENORAŠTIS
Už uždaro vienuolyno sienų

DK. JUOZAS PKUNSKIS

Tolimoje Kentucky valstybė
je, uždarame ir kietame trapis
tų vienuolyne, didžioje nuošalu- 
moje gyvena rašytojas ir dai
lininkas Thomas Merton, kurio 
veikalai yra patekę į sąrašus 
labiausiai perkamų knygų JAV- 
ee.

Jeigu apskritai vienuoliai da
ro tris įžadus: neturto, skais
tybės ir paklusnumo, tai trapis- 
tai, kitaip dar vadinami cister- 
sai, prie šių prideda dar du: 
gyvenimas vienoje vietoje ir pil 
nas įpročių pakeitimas. Tuos 
penkis įžadus yra padaręs ra
šytojas Tomas Merton.

Visiškame atsiribojime nuo 
pagaulid

Kaip vyksta dabartinis jo gy
venimas? Apie tai labai daug 
suž'nome iš jo spaudoje paskelb 
to dienoraščio, vesto už trapis- 
tų vienuolyno mūrų: “The Sign 
of Jonas” (išleido Doubleday 
and Co, Garden City, N. Y., 
p. 352, kaina 95 centai, Image 
book laida).

— Aš norėčiau žinoti, kaip 
pradėti reikšti dėkingumą Die
vui ir Mūsų Motinai, už atve
dimą mane į šią vietą, — rašo 
jis savo pirmoje to dienoraščio 
dienoje.

Trapistų regula sunki. Kas
nakt antrą valandą jie keliasi 
maldoms. Dienomis kiekvienam 
yra privalomas rankų darbas 
ūkyje, esančiame prie v.'enuo- 
lyno. Kaip dienoraštyje jis pa-

pusantros valandos aš užsida
riau ir užmiršau viską, buvau 
vien tik su Dievu, pirma lauke, 
o paskiau bažnyčioje.

Atsiskyręs nuo žmonių, jis 
nuoširdžiai susigyvenęs su Die
vo gamta:

— Tas visas miškų ir kalvų 
peisažas palaipsniui darosi pri
sotintas mano maldų ir psalmių 
ir- knygų, kurias aš skaitau lau
ke po medžiais ar žiūrėdamas 
per sieną, ne į .pasaulį, bet į 
miškus, į mūsų vienatvę. Vis
kas, ką aš matau, pasidarę taip 
turtinga dėl manęs...

“Išgelbėk mane nuo manęs 
paties”

Ar nekankina jo atsiminimai 
pasaulyje gana linksmai praleis 
tų dienų? Štai kokį palyginimą 
jis duoda savo pergyvenimų 
dabar ir tada:

— Kelias, kurį Tu (Viešpa
tie) nutiesei prieš mane, yra 
lengvas, palyginus su tuo sun
kiu keliu mano paties valios, ku 
ri vedė mane į Egiptą, prie ply
tų be šiaudų (suprask — į ver
giją. J. P.). Jeigu Tu leisi žmo
nėms mane girti, aš tuo nesi
rūpinsiu. Jeigu Tu leisi jiems 
mane peikti, aš dar mažiau tuo 
rūpinsiuos, netgi būsiu links
mas. Jeigu mane siųsi prie dar 
be. aš jį priimsiu su džiaugs
mu, ir tai bus man poilsis, nes 
Tu to nori. Ir jeigu Tu mane 
siųsi poilsiui, aš ilsėsiuos Tavy
je. Tik išgelbėk mane nuo ma-

birus uogų. Jis nemokėjo laiko 
gaišinti.

Rašytojų viršūnėse
Kai mūsų autoriaus Tomo 

Merton knyga “Seven Story 
Mountain” pasidarė labiausiai 
perkamu veikalu JAV-se, atei
davo daugybė laiškų, ir reikia 
stebėtis, su kokiu nuolankumu 
jis visa tai priėmė. Jis rašo:

— Laiškai, kuriuos jie man 
rašo, yra daugiausiai apie Die
vą ir apie atradimą vilties.. 
Tačiau aš neturiu savęs apgau
ti, manydamas, kad jeigu jie 
myli Dievą, tai jau aš esu kaip 
nors svarbus. Vienintelis daly
kas, kurį aš turiu atsiminti, tai 
mano paties didesnė pareiga su

KRONIKA
• Tapytojo Juozo Pautfo- 

niaus kūrinių paroda Great Ne- 
cke-New Yorke susilaukė nema- 
žesnio pasisekimo nei Chicago- 
je. Ji buvo atidaryta gegužės 
5 ir turėjo baigtis gegužės 13 
d., tačiau Almus galerijos lan-

studija, paimtas Sydnėjaus uni
versiteto bibliotekon. Vyt. Do- 
niela gimnaziją baigė tremtyje 
ir atvykęs į Australiją tuojau 
stojo į universitetą, kurį su 
augščiausiais įvertinimais baigė 
prieš dvejus metus.

Šalia studijų V. Doniela gy-
kytojams pageidaujant parodą vai dalyvauja vietos lietuvių vi- 
teko pratęsti dar dvi savaites suomenmiame gyvenime. Jis y
ir ji baigėsi gegužės 27 d. 

Parodą pratęsus joje lankėsi
visa eilė dailininkų, politikos vei 
kėjų, visuomenininkų, spaudos 
atstovų. Jų tarpe buvo: Vliko 
pirm. J. Matulionis, dr. J. Dič- 
pinigaitis, J. ir G. Danieliai, dai
lininkai: V. K. Jonynas, R. Vie-

ra ALB-nės Krašto valdybos na
rys, Lietuvių Enciklopedijos tai 
kininkas, lietuviškų laikraščių 
Australijoje bendradarbis ir sa
vaitgalio mokyklos mokytojas.

V. Doniela yra pirmasis lietu
vis Australijoje, įsigijęs tokį 
akademinį laipsnį.

FOR THAT IMPORTANT DAV 
OF YOUR LIFE!

YOUR WEDDING 
FLOWERS From

PEOPLE’S FLORIST 
1850 W. 47th St. LA 3-1786

(Bob & Shirlee Bandyk)
• Specializing in Corsages and artistic florai

žymi, būna naktų, kada prieš nęs paties; išgelbėki mane nuo
jų celių duris ledan sušąla švęs 
tas vanduo. Visiškas atsiriboji
mas nuo pasaulio. Bet mūsų ra
šytojas — patenkintas, nes, 
kaip jis rašo:

— Tik vienas dalykas teli
ko dėl ko verta gyventi — Die
vo meilė; ir tik viena tėra ne

mano paties asmeniško, nuodin
go veržimosi pakeisti viską, elg
tis nelogiškai, judėti, kad judė
jus, sumaišyti viską, ką Tu su
tvarkei. Leiski man ilsėtis Ta
vo valioje ir būti tyloje. Tada 
Tavo džiaugsmo šviesa sušildys 
mano gyvenimą. Jo ugnis degs

laimės priežastis — nemylėti mano širdyje irJhrtes Tavo gar- 
Dievo (p. 48).

Trapisto gyvenimas dar tuo
ypatingas, kad čia- kiekvienas 
vienuolis laiką praleidžia tylia
me susimąstyme, nekalbėdamas 
net su kitais vienuoliais, reika
le susirodydamas ženklais. Mer- 
ten nebūtų nei savo dienoraš
čio rąšęs, jeigu ne įsakymas jo 
vadovybės.

Ir tuose jp paties pasirinktuo 
se* suvaržymuose, rašytojas kar 
toja Šv, Boneventūros žodžius:

— Laisva yra ta širdis, kurią 
neriša jokia kita meilė, tik Die
vo meilė.
Askezės keliu įgytoji laisvė

Šioje askezės keliu įgytoje 
laisvėje jis netgi randa idealias 
sąlygas savo kūrybiniam pasi- 
yyikimUi:

— Menas ir askezė. Meninin-

bei. Tai štai dėlko aš gyvenu. — 
Trapisto psichologija

Kai įsimąstome į tas jo idč

rasti Dievą ir išnykti man pa- > sul*8, Gedvilienė, Witkus, A, 
čiam Jame, nes tik Jis vienas Subačius, Merker, amerikietė
yra svarbus.

Ilgesys vienybės su Dievu

skulptorė Shavetz, tap. F. 
Shwindt ir kt.

Merton taip labai ilgisi vieny- Parodoje buv0 išstatyta apie 
bės su Dievu, kad vieną dieną 20 būdingiausių šio dailininko 
dienoraštin įrašęs tik tą vieną darbų iš kelių kūrybos laiko- 
sakinį. tarpių. Bene du darbai buvo

Kaip gražios Sekminės; skirti pardavimui ir jie jau pa-
Dieve, neleiski, kad aš atimčiau 
nuo Tavęs laiką, kurs tepriklau
so Tau kontemplacijoje (pusi. 
108).
' Dieviškos šviesos ir šilimos 
poveikyje jis nori ištirpti, jaus
damas :

— Aš džiaugiuosi, kad nesu 
vertas dėmesio, kad nieko ne
reiškiu visatoje. Tai juk vienin
telis kelias į vienatvę (p. 116).

Ir tas nuošalumas; padeda
mas jam jungtis su Augščiausiu 
Idealu, yra priežastimi, kad iš 
jo išsiveržia šūkiai, kaip šis: .

— O, Viešpatie, aš esu taip 
laimingas, galėdamas būti Ta
vo namuose (p. 108).

Ir gal tik kontemplacijos nuo
šalume gali subręsti tokia mei
lė, kokią jis sako:

— Myliu Dievą... Nieko kito 
nenoriu, tik Jį mylėti.. Manyje 
glūdi slapta Jo meilė ir nenoriu 
aš apie tai kalbėti... Meilė yra 
vienintelis dalykas, kuris įgali
na mane toliau krutėti.

Metafiziniai ryšiai
Trapisto susikaupimo Meilė

je niekas neišblaško. Per metus 
jiems tėra leista tik keturis kar 
tu s gauti laiškus. Kiekvieną kar 
tą iš tų keturių jie tegali para-

rodos pradžioje buyo parduoti.
Dėl parodos pratęsimo ir pri- 

artėjusios vasaros dail. J. Pau- 
tieniaus numatyta paroda Ca- 
lifornijoje — Los Angeles mies
te nukeliama į ateinančių metų 
žiemos sezoną.

• Vytautui Doipelai Sydnė
jaus universiteto humanitarinių 
mokslų fakultetas suteikė filo
sofijos magistro 'laipsnį už 
mokslinį darbą “The Motion of 
Essence”, kuris buvo įvertin
tas labai gerai (first class ho- 
nors). V. Doniela jame nagri
nėjo filosofinę esmės sąvoką 
antikinėje graikų filosofijoje — 
pas Pitagorą, Platoną ir Aris
totelį, kartu paliesdamas esmės 
sąvokos išsivystymą racionalis
tinėje XVII amž. Dekarto ir 
Leibnico filosofijoje. Darbas, 
apimant''g 170 mašinėle rašytų 
puslapių, kaip rimta mokslinė

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GEUNYCIA 
Geriausios gGlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

1443 WE8T OSKD STREET 
TeL PRospect 8-033* Ir PR 8-A884

jas. mums darosi įdomi trapisto Syt‘ Įr » Į» P"
psichologija. Jeigu anksčiau kai 
kada galvojome, argi reikalin
gi uždari vienuolynai, ar ne
geriau turėti tokius organizuo
tus idealistus su gilesne socia
line dvasia, kad je maišytųsi 
tarp žmonių ir juos šildytų, tai 
dabar prisimename ir kitą pu
sę-: juk Bažnyčia neivieno neva
ro į uždarą nuošalumą, o jeigu 
kas pats tai pasirenka, jeigu 
nuošalumo kontemplacijoje jis 
rauda savo laimę įr gyvenimo 
prasmingumą, argi nebūtų per- 
žiauru tai uždrausti arba bent 
kreivomis į tai žiūrėti?

Tas autoriaus gyvenimas nuo
ka's turi būti laisvas, kitaip jį I šalumo susikaupime išugdo ji 
apvaldys medžiaga, vieton kad i me ypatingą valias ryžtą. Pvz 
jis medžiagą apvaldytų. Ir dėl- sužinojęs apie kankinį dėl ti- 
to menas re kalingas asketizmo.! kėjimo Kinijoje, jis rašo (p.
Religiniai asketai turi kaiko pa
simokyti natūralaus iš meninin-

• kų asketizmo, kurs yra orga-

85):
— Galbūt ir mes skirti kaę- 

kinimo aukai, kuri pasaulio a-
niškas, su menu giliai susijęs, kyse bus niekinga, apgailėtina,
be užakcentavimo paties to as- žema. Ir visdėlto ji baigtųsi mū-
ketzmo. Čia nerizikuojama da-į sų didžiausia garbe. Gal nėra di
ryti iš to savo tikslą. Tačiau desnės garbės, kaip būti sunic-
menininkas turi ką laimėti ir kintanti neteisingos ir paikos lai
iš religinio asketizmo: šis iš- kinog galybės G— valstybės),
kelia jį ne tik augščiau jo aB- ir tai tam, kad Dievas trium-
mens, augščiau jo vartojamos fuotų per mūsų sunekinimą per
medžiagos, bet ir augščiau jo galėdamas blogį. —
meno, kurs paprastai linkęs jį i -T - _ .v. .. ..., . --o. t Nemoka gaišinti laikokontroliuoti (p. 56). M .1 Mes klystume, jeigu many-

Vienatvėg ilgesys tume, kad uždaras vienuolynas
' Skaitant dienoraštį, tenka ste tai nieko neveikiant ramue gy- 
bėtis jo ilgesiu vienatvės. Jis venimas. Kaip tik priešingai, 
rašo: , ' ten pabrėžiamas reikalas dide-

— Šiandien aš, atrodo, bu- lio darbštumo. Kai jų vienuoly- 
vau labai užtikrintas, kad nuo- ne mirė broliukas Gregorius-, 
šalumas yra Jo man skirtoji va- mūsų aprašomo dienoraščio au- 
lia ir kad pats Dievas manė Sau torius T. Merton paklausė vy
kia į tyrumus. Tačiau tie tyrai resnyjį, kuo velionis nusipelnė 
nebūtinai geografiniai — tai to visų vienuolyne jam pripa 
širdies nuošalumas, kur gimę žįstamo šventumo. Vyresnysis 
džiaugsmai pergyvenami ir vėl atsakė:
atgimdomi Dievu je (p. 59). — Broliukas visada dirbo. Jis

Net ir būdamas visai uždą- net nežinojo, kaip galima būti 
rame vienuolyne, jis dažnai pa- neužaiėmus. Jeigu jis buvo pa
bėga nuo visko, kaip tai maty- siųstas prižiūrėti karves ganyk- 
ti iŠ pastabos jo dienorašty: lose, jis ir ten rasdavo pakan-

— Šią popietę maždaug per į karnai darbo. Jis atnešdavo ki-

metus išsiunčiamų astuonių laiš 
kų, trumpų laiškų, keturi turi 
eiti namiškiams.

Silpnėjant ryšiams su pasau
liu, rašytojas jaučia augančius 
metafiz'nius ryšius:

— Nuo diakonato Marija pa 
ėmė mano širdį nuosavybėn, — 
rašo jis (p. 172). Metafizinė 
tiesa jį visiškai apvaldo ir apie 
Kūrėją jis atsiliepia:

— Jo valia yra Jo išmint'es 
ir Jo begalinės tiesos pasireiš
kimas. Ji teka iš tiesos ir neša 
mums tiesą. Ji mus pagriebia 
ir neša nenusakomu tiesos po
tvyniu. Jo val ą nešioti savo šir 
dyje, savo mintyje ir savo mei
lėje yra gyventi šventume ir lai 
mėje (p. 173).

Ekstazės augštumos
Ypatingai ta mūsų rašytojo 

ekstazė pakyla tapus kunigu, 
kaip jis prisipažįsta (p. 182 
-183):

— Po savo pirmųjų mišių aš 
tobulai, ir tai p rmą kartą gy
venime, supratau, kad niekas 
kitas pasaulyje nesvarbu, kaip 
tik mylėti Dievą ir jam tarnau
ti su paprastumu ir džiaugs
mu. Aš aiškiausiai pamačiau,

PASIRINKITE NEPAPRASTĄ 
DOVANĄ 

TRAPPIST’V VIENUOLIŲ l
gaminti vaisių koserval ir vyninGs 
Jellies — marmeladai. “Ideali dova
na bet kuriai progai”.

Dėž6 Šešių įvairių vyno jellies—mar
melado, 8 uncijų stikliniuose in
duose ............................................... '. ,4.25

DėžS dvylikos Įvairių vaisių konser
vu. dvylikos uncijų stikliniuose 
induose. Graži dovaninė dėžė ,7.75 

GRAŽIOJE DOVANŲ DCZCJE
Dvylika jvairių skonių, supakuotų 

ktskiros trij.ų uncijų stiklines, tai 
dovana, kuri bet kam patiks.

GRAŽI DOVANA ..........................,3.95
I kainas įskaitytos persiuntimo išlai

dos JAV-bžse.

Siųskite užsakymus —

TRAPPIST PRESERVES. Dept. L 
St. Joseph’s Abbey 

Spencer, Massachusetts
Gamia Ir pakuoja vi<-uollai St. . 
Joteph's Abbey, Spencer, Mass.

4-
TV SERVICJB

CAIL MAOI

K U* RAKIS
ŪNGBFACH 1 4898
lt J.6 * A,S A N t fi V t.

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas
LI ET U VA

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATETTIS. Jį galima gauti: 
ATEITIES administracijoj 

916 Willoughby zAvė. 
BROOKLYN 21, N. Y.

6 doL

NUO UŽSISENFJUSIIJ 
S RAUDANČIU ŽAIZDŲ 

UR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.

Tel. CAIumet 5-7237
TELEVIZIJŲ IAPARBAVIMAS
21 c. CBS, Stalinė *89.95
21 c. Zenito Stalinė *119.95
21 c. Admiral. Console $149.95
17 c. RCA Victor $69.95
21 c. RCA Victor $129.95
21 c. Fhilco $139.95
21 c. Travier $99.95
21 c. General Electric
Console $189.95
24 c. Consoiette $189.95
24 c. General Electric $159.95
24 c. N. Kaimus $109.95
21 c. Sonora radio ir Phonogra- 
fas kombinacija $149.95 
21 c. Admiral Kombinacija vertės 
$595.00 už $279.50
Trumpųjų bangų ir F.M. radi-

Tle, kurta kančia nuo SENŲ AT- eon qk
VIRŲ Ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ JT* ,
negali ramiai aSdStl Ir naktimis J E. Console radijo ir &utorna- 
mleg-otl, nea Jų užsisenSjuaioa žaizda* tiška* Phonografas vertės $299.50 
niežti ir skauda. Kad padalinti tų 
niežSJimų ir skaudėjimų aenų atvi
rų tr skaudžių žalsdų. uždekite 
LEGULO Olntment Jos g r d y m o 
ypatjrbds palengvins Jūsų skauddjl- 
mų tr graieslts ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ja taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pabalins 
nleždjluia ligos vadinamos PSORIA- 
BI8. Taipgi pasalina psrSejlma Hgor 
vadinamos ATHDETE'8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir psrplyllmt 
tarpptrSčtų. Tra tinkama vartoti nu< 
džlfistančtos, suskilusios odos dedir 
vinių, odos išbėrimų tr t. t., taipgi

kad yra beprasmiškas ir iliuzo-,‘*nk®:mav
rinte dalykas dairytis kokio ii- kių. Ji yra gera gyduole nuo u
kilaus ir nepaprasto būdo Jam 
tarnauti, tai visi paprasti tat 
navimo būdai darosi kilnūs ir 
nepaprasti, kai tik juos perkei
čia Jo meilė... Kas gi gali būti 
lengvesnio, kaip le’sti Dievui 
gyventi jumyse ir mylėti Tą, 
kurs jus myli?! (p. 182-183)... 
Ai stoviu prie altoriaus su aki 
mis, išplautomis amžinybe, ir 
tampu vienu iš tų, kurie atgimę 
amžinybei (p. 198).

JI yra 
vtrilnlų odos Ilgų. Ls 
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., Sl.se, Ir *S.BO. 
Pirkite vaistinėse Chl 
oagoj tr apylinkėse— 
Mllvraukee. Wlsc.,Oe 
ry. Ind.tr Detrolt, IC1- 
cblgan arba rašyki
te tr atsiųskite Mo- 
ney order |

r

!,C-' -

LEGULO, Department D. 
MIS W. Eddy M. Cblenco S4. 0L

AR VERTA?
12.00 į metus, kad užlaikius gražius 
plauku. MSglnk ERA —J peC
40 motų panekmlnual vartojamas. 
Siųskite f2.00 už g os. bonkų.

T. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Oolorado

New “Silver Dormey” does 
every job big miaers do! Beata 
the heavieat batters ųuiekly, 
compietely... gently folds-in 
lightest ingredients. Hat 5 rec- 
ipc-teated ipeeds for foldinį,
atirrinį, milinį, biotinį, į į 
whippinį! Beaters release į 
automatically! Lifetime mirror ■ 
finish won’t peel. chip, erack, į 3 
or stain—ever! Come see this 
marvelous little mixer today I

UFETUKE MIRROR flNSH 
> tlGKTWEIGHT— OHIV 3’. ISJ. 

į • SUNOS 0N END 
WHEN NOT M ŪSE 

•STAMIESS STEBI BEATERS 
•5-SFEED DiAl SELECTCB

z < Factory Guaranteed by Dormeyer

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, Illinois

Tel. VI 7-0700
T

J

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
U gabalų — tiktai už *169.00

I šį setą įeina lova, dreseria, ko
moda, sprlngaai, matrosas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baidus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
281* WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 3 - 4711

-- Pellx Raudonis, sav. Ir* menedžeris
Krautuve atidaryta sekma Beniais nuo 11 iki 4:S0.

JONAS GRADIHSKA3
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški,’ kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

už $149.50
P. M. Ir A. M. Rsdijos po $24.95 
Ražijos su laikrodžiu $14.95 
Mažos radijo* atpigintos $11.95 
RCA Victor automatiškas Phono- 
grafss N r. 45 nupigintas $24.96 
Statinis (8 saeed) automatiškas hi 
pkoaografas Ir radijo $34.95 I imu 

Sprlngsiniai Phonografai po $19.95 
Elektriniai, maži phonografai 
po $5.95
Maži rekordai, 7 colių, vienas po 
7 centus.

Budrikas viską garantoja ką par 
duoda.
Televizijas ir radijas į 30 dienų 
turite progą apmainyti.
Sutaisome televizijas pigiai.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Atdara Pirmadieniais ir Ketvir

tadieniais vakarais iki 9:30. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. 
po pietų.

Budriko radijo valanda Ketvir
tadienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties 1450 kil. Mįslių 
atspėjimo kontestas. Dovanos.

MES PARŪPINAME KELIONE8 LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti J Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME Dt 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

ąiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*
MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSAKAI. CELES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 

Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (BANDOM) STANIULIS
2743 Wast 6ith Street Tel. PRospect 6-0781

» (priešais 8v. Kryžiaus ligoninę)
HIIIIINIIMiMIIMUllUUIIIMIHIIIIHiiMilUlllllililIlUlllllllllllllllllllllllllJlUlllllllllliii

A. T VE RAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBAS 

Pardavimas ir taisymas 
2846 W. 69th St. REpjiblie 7-1841

MTSMOBILIV TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atihtosnii lyginimo ir. dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
tramsmisijda ir t t MOBELGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

batarljoa ir automobiliams dalys Firestone padangos.
1934 We«l 59th StieM T»l. GRovehill 6-9136 

M. CESAS, pažyrąs anžo

rapsas ww(Mi/Wr
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OlbUI TUOKAt-NAUJAUSI KMUSTMO (PANK/AI 
IUSU NtTų AATYAINAS-PfAUS Uf SĄtUUNSAS AATAANAUNfAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
2023 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. V/Alkmto 5-9209
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Joninių papročiai
VLADAS MINGftLA, Detroit, Mich.

Nepriklausomoj Lietuvoj bu
vome surinkę apie 200,000 dai
nų ; pasakų ir sakmių — 34,000; 
patarlių ir mįslių ir priežodžių 
— apie 135,000; tikėjimų-bur- 
tų — 105,000; liaudies melodi
jų — 25,000. Iš viso buvo su
rinkta įvairių lietuvių tautos 
(liaudies) kūrinių, kurie ėjo iš 

' lūpų į liūpas, iki mūsų laikų — 
apie pusę miliono. Iš čia pami
nėtų tautosakos užrašymų iki 
šiol sugebėjome išspausdinti 
5,000 pasakų, 16,000 patarlių 
ir priežodžių, o kitų dalykų dar 
mažiau. Vykdomą darbą nutrau 
kė Sovietų Rusija, okupuodama 
Lietuvą.

Mūsų tautos etnologas ir folk 
roristas dr. Jonas Balys sugru
pavo lietuvių tautosaką (Lietu
vių Tautosakos skaitymai I-II 
d., 1948) į 6 skyrius:

a) Liaudies pasakojimai;
b) Eiliuotoji liaudies kūryba;
c) Liaudies tikėjimai;
d) Papročiai;
e) Liaudies vaidyba;
f) Pusiau eiliuotoji liaudies

kūryba. ,
Ketvirtą skyrių dr. Jonas Ba

lys suskirstė į 3 poskyrius ar 
grupes, būtent:

a) svarbiųjų įvykių gyvenime 
papročiai (krikštynos, vedybos, 
laidojimo apeigos ir 1.1.);

b) metinių švenčių pąpročiai; į

c) su darbais susiję papro-, 
čiai.

Jonines, atrodo, galima pri
skirti prie metinių švenčių pap
ročių.

Nepriklausomoj Lietuvėj

Nepriklausomoj Lietuvoj Jo
nines iškilmingai švęsdavome. 
Tuos papročius ypatingai mėgo 
mūsų jaunimas: pavasarininkai,

skautai, jaunalietuviai, šauliai. 
Lietuvos Šaulių Sąjunga Joni
nes buvo pasirinkusi net savo 
metine švente. Kasmet, artė
jant Joninėms, L. Šaulių s-gos 
Tautinio Auklėjimo ir Propa
gandos skyrius kasmet išsiunti- 
nėdavo atitinkamą aplinkraštį 
šaulių rinktinėms, o šiųjų vadai 
tą perteikdavo visos Lietuvos 
šaulių būriams. Tuose aplink
raščiuose buvo iškeliami Joni
nių apeigose glūdį gražūs mūsų 
senovės papročiai. K

Joninių šventės Išvakarės 
prasidėdąvo birželio 23 d. va
kare. Vietovė tam tikslui buvo 
parenkama augštesnė: koks kai 

i nelis prie upės -arba prie ežero; 
taip pat tam tikdavo kurios 
nors istorinės vietos (pvz. Kau
no, pilies gruvėsiai) ir t. p. Bū
tinai čia užkuriamas laužas ar
ba keli. Jaunimas gražiai žai
džia, šoka ratelius, dainuoja tau 
tiškas dainas ir padoriai links
minasi. Uždegamos ir augštai 
iškeliamos smalos statinės. Tas 
viskas sudarydavo įspūdžio. O 
čia dar šaudomos raketos ir 
deginamos kitos panašios ug
nys.

Birželio 24 d. prasidėdavo pa 
maldomis, iškilminga dalimi, pa 
radais, kalbomis, sporto ir šau
dymo rungtynėmis ir t.t.

Joninių papročiai senovėj

. lės. čia vėlgi jaunimo darbas, lėto vardą prikabindavo. Vis&3 
ar

kuris įmestų upėn vainikų ne
priartės... Jeigu įmesti vainikai 
beplaukdami priartėdavo, jau
nimas triumfuodavo, klegėdavo 
ir džiaugėsi, nes buvo numato 
mos tos poros greitos sutuok
tu’ ės.

Dažnai poromis jaunimas šo
kinėjo per didelį liepsnojantį 
laužą: kurie vikriai peršokdavo 
— vedybos ilgai neužtrukdavo. 
Be to, Joninių naktį užmegstos 
pažintys dažniausia užsibaigda
vo gerai — sutuoktuvėmis.

Gyvenant emigracijoj, sveti
mame krašte, mūsų jaunimui ne 
reikėtų užmiršti mūsų senovės 
papročių. Mūsoji skautija ir ki
tas organizuotas • lietuviškasis 
jaunimas — ateitininkai, vyčiai, 
studentai ir kt. birželio 23 d., 
Joninių išvakarėse galėtų už
degti tuos džiaugsmą nešančius 
laužus... Galbūt ir jiems nerei
kėtų jieškotis sau draugo ar 
draugės svetimųjų tarpe...

Po naujų Joninių tos pačios. būrys jaunimo atydžiai sekė
vniatinPfi ha nnfilzrlay/n ' Iziivmu įirtiin

I Ir senovėj Joninės buvo svar- 
i bi jaunimo šventė. Turime užsi- 
1 likusių daug pasakojimų apie 
paparčio žiedo jieškojimą Joni
nių naktį. Raganos ir undinės 
siautėdavo aplinkui. Jos visaip 
trukdė žmogui tą žiedą atrasti 
ir jį nuskinti.

Joninių išvakarėse buvo ren
kamos gydomosios-vaistinės žo-

NORIMA IŠLEISTI DIDELĮ ŠV. JONO 
BOSKO GYVENIMĄ

Šv. J. Bosko, garsaus jaunuomenės auklėtojo platus ir pil
nas gyvenimas buvo parašytas to paties šventojo talkininko ir 
bendraamžiaus—kun. Lemoyne. Kun. Dr. Pranas Petraitis SDB, 
Červonės kankinys ir buvęs Kauno Metropolijos seminarijos 
rektorius, 1948 m. miręs Vokietijoje, minėtąjį šv. J. Bosko gy
venimą sulietuvino, ir jis buvo išleistas Lietuvoje 1930 m. di
delio formato 708 puslapių knyga, kurios laida senai jau yra 
išsibaaigusi.

Kadangi lietuviškoji visuomenė dažnai pareiškia pageidavi
mą arčiau pažinti šį milžiną jaunimo auklėtoją, ir žmonijos šven
tąjį — Don Bosko lietuviai galeziečįai, šiais metais įsikūrę 
Amerikoje prię Cetįar Ląke, Ind.^Jialia ęhicagps, pasiryžo nau
ja laida išleisti paveiksluotą Eton Bosko didįjį gyvenimą iš kal
no įmokėjusių leidėjų pagalba ir tuo pačiu paminėti a. a. kun. 
Dr. Praną Petraitį, raudonojo slibino'kankinį bei. didį mūsosios 
tėvynės vyrą. '■

Šiuo atsišaukimu skelbiame naujai šv. Jono Bosko di
džiojo gyvenimo laidai leidėjų sąrašo atidarymą.

Garbės leidėjai įmoka $10; eiliniai — $5.
Visiems į šį atsišaukimą atsiliepusiems ir bent $5 prisiun- 

tusiems naujai išleistas šv. J. Bosko 708 puslapių didysis gy
venimas tuoj bus prisiųstas.
Įmokėjimus prašome siųsti lietuvių saleziečių sekančiu adresu:

SALESIANS 0F ST. JOHN BOSCO 
Crown Point, Indiana

Lietuviai saleziečiai.

vaistinės žolės netikdavo gydy
mui, kadangi prarasdavo savo 
gydomąją galią. Vaistinių, žolių 
rinkimą vadindavo "kupoliavi- 
rau". Ant ilgos kartės stipriai 
pririšdavo žolių kuokštą ir tą 
kartį iškeldavo į viršų (tai da
rydavo derliaus apsaugai)... Tai 
ir buvo vadinama, kupolė arba 
kaupuolė.

Laužas ir senovėj — visų pa
silinksminimų centras. Įprasta 
buvo deginti milžiniškus laužus.
Į laužą mesdavo medžių šakas, 
išvirtusių medžių stuobrius, ir 
daugybę surinktų piktžolių (jos 
buvo renkamos iš apsėtų dirvų 
ir pievų). Senovėj buvo tikima, 
jog dėlto galėjo išnykti pikt
žolės iš sodriųjų žaliuojančių 
pievų ir dirvų. Iš ugniaviečių, 
laužams užgesus, anglys ir pele
nai dažniausia buvo išbarstomi 
dirvose (tas mat apsaugodavo 
derlių). Senovėj buvo galvoja
ma, jog įvairios piktosios dva
sios įkyriai persekioja ne tik 
žmogų, bet taipogi jos stengia ■ 
si sunaikinti derlių, žmogui blo
gą padaryti.

Vainikai į upes

Upė ir vainikėlis — ta tema 
turime daug liaudie's dainų. Jų 
kilmė daugumos atvejų vedama 
iš Joninių papročių.

Joninių išvakarėse mergaitės 
pindavo vainikus, mesdavo at
galios per galvą į medį. Jeigu 
vainikas užkliūdavo medžio ša
kose pirmu metimu, tas reikš
davo, kad mergaitė ištekėsianti 
po vienerių metų; jeigu užkliū
davo penktu metimu — reikš*- 
davo, jog ji ištekėsianti tik po 
penkerių metų.

Vainikams gėles ir žalumy
nus mergaitės dažnai rinkdavo 
iš įvairių, gana toli vienas nuo 
kito, laukų. Nupintus vainikus 
eidamos miegoti pasikišdavo po 
pagalve. Jeigu tą naktį mergai
tė prisisapnuodavo kurį nors 
jos pažįstamų vyrų — tas reikš 
davo, kad ji būtinai už jo ište
kėsianti.

Ir senovės, ir nepriklausomos 
Lietuvos laikais, Joninių išvaka 
if&e mergaitės prie degančio 
laužo plukdydavo vainikėlius 
Dažniausia po .du. Prie vienc 
savo, prie kit^ bernelio numy-

000000-00000000-000000000000
Comptometro - Mašinraščio 

Mokykla
P. Kesiūno vadovaujama, persikė
lė į Gage Parką ir priima naujus 
kursantus.

Ten pat galima išnuomuoti ar 
ba nusipirkti ,ir comptometrą.

Dabartinis Mokyklos adresas* 
5543 So. Albany. Tel. WAIbrool 
5-4815. •
H»0000000<XXXX>000000000000'

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
88rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

KRONIKA
• Lietuvių enciklopedijos 

VIII tomas jau išspausdintas ir 
atiduotas įrišti. Jis apima G u- 
a d a 1 a j a r a—I n s t r um e n- 

t a c i j a. G ir H raides redaga
vo Pr. Čepėnas, I, Į ir Y — J. 
Girnius. Jiems talkininkavo 176 
bendradarbiai, įvairių sričių spe 
cialistai.

Įrištos knygos pažadėtos ati
duoti leidyklai išsiuntimui pir
mąją birželio (3-9) savaitę. Ad
ministracija ruošia išsiuntimui 
reikalingus sąrašus. Devintasis 
tomas pradėtas rinkti.

Iš didesnių straipsnių pami
nėtini: Gudija, Guma, Habsbur- 
gai, Hanza, Heidegger, Hegel, 
Herezija, Hititai, Homeras, Ho- 
norijus, Horacijus, Hugo, Hu
manizmas, Humoras, Iliustraci
ja, Impresionizmas, Indėnai, In
dija, Indoeuropiečiai, Inkvizici
ja, Inkai. Su lietuvių gyvenimu 
susiję didesnieji straipsniai: Gul 
tuvės, Gumbinė, Gustaitis, Ham 
burgąs, Hamiltonas, Hanau, 
Hartfordas, Herbas, Hetmonas, 
Hymanso projektas, Horodlės 
aktai, J. ir M. Yčai, Ignalina, 
Ylakiai, Ilgasis grašis, Ilguva, 
Inkorporacija (Lietuvos į So
vietų Sąjungą), Instrukcija se
nojoje Lietuvos-Lenkijos vals
tybėje. Tomą puošia per 450 
įvairių iliustracijų.

• Prof. Adomas Galdikas
šiuo laiku labai intensyviai už-Į 
siėmęs naujomis kompozicijo
mis dar turi laiko reikštis ir 
amerikiečių rinktinėse parodo
se. Jis šiomis dienomis gavo iš 
Chicagos kvietimą atvykti čia 
ir nutapyti didžiulio formato re
liginio turinio paveikslą. Tą pa
veikslą norima turėti naujai 
statomoje Marquette Parko 
Šventovėje Chicagoje. Kūrinys, 
vaizduojąs Šventąjį Kazimierą, 
tikrai būsiąs didžiulis — arti 
pustrečio šimto kvadratinių pė
dų. Čikagiškiai tikrai džiaugsis, 
kad jų šventovė galės pasipuoš
ti vieno iš žymiausių lietuvių 
tapytojų kūriniu.

• Antanas Klimas, baigęs 
germanistikos studijas daktaro 
laipsniu, pakviestas tos mokslo 
šakos dėstytoju Pennsylvanijos 
universitete.

• Koinp. Jeronimas Kačins
kas baigė kuiti šešių dalių da
lių simfoninį kūrinį ‘‘Velykų ap
mąstymai”; veikalas turi 350 
partitūros puslapių, parašytas 
dideliam orkestrui. Dabar jau 
įpusėjo vėl naują kūrinį forte- 
pionui.

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 West 46 Street

Chicago 9, UI 

' Teief: LAfayette 3-308&
Gamina Juostas, takelius. Juosteles, 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms.

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

6402 S. Falrfield Avė., Cliicagu 29 
Tel. HEmlock 4-8037 

VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI 
duoda pamokas. Prieš karą baigęs
Čikagos universitetų.

1 dol. 25 et. vai. — privačios.
(8-čiaa augštas, durys po kairei, arti 
63-čios gatves* ir Callfoinla Avė.)

AR RORITE BOTI KUNIGAIS?y ■ ■ *
T«vų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus J kunigus. TSval Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis Ir Lietuvoje; 
jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai: 
darbuokltfis po Paneles Švenčiausios vėliava; 
stokite Į TSvų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novlcių vedėjui. Laiške pažymėkite klek 
mokslo baigCte, kiek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Laiškų siųskite žemiau paduotu 
adresu.

SS NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus į brolius, kurie 

dirbtų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami mokų kokį amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jčgas. gyvenimų Ir sveikatų Dievui Ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novicijato vedBju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus.

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

The Photographer To
LOVELY BRIDES Everywhere

Home of 
MODERN 

photography

PGRTRAITS • CANDIDS
3213 S. Morgan St Y Arde 7-5858

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (checking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAIN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance 

Corporation, Washington, D. C. \
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Certnak Road

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių? 
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį. 

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 471h SI., Tel. LA 3-9670,

(Y

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Galima siųsti ir paštu.

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje.

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4038 So. RicPimond St. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v. 

.................... ■ #
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Chicago 8, Illinois Tel.: Vlrginia 7 - 6430

6715

L GASIONAS SIUVĖJAS
MOTERŲ RCBŲ

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus. 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo* 
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

SOUTH MARSHFIELD AVENUE 1

“ČIA NUOMONIŲ SKIRTUMO NĖR!

Visos partijos sutinka... 
nistrtct Hsvlngs yra Sū
riausia vieta taupyti.

„ reik'

i GIMK J

’ Part,M klekvl
vra ivį. to”*"
«‘endr,»vdj^ ji*“*** Dlstrtrt"s2’‘nta«

Kiekviena Sąskaita Apdrausta!

DISTIilCT SAVIMGS
JOSIPH M MOZERIS, SKrtpry

and LOAN ASSOCIATION

3430 SOUTH HALSTED SI 
CllH.ld. 4-0104

Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329

Mes siunčiame apdraustus siuntinius J LIETUVĄ, Ukraijlnų, Rusljų ir 
visus Rytų Europos kraštus. Pradedant 1956 m. didelS nuolaida daik
tams, užsakomiems Anglijoje.

J- KAMIENSKI
• JAMIQUE TRADING C0.
SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 

EXPORTO FIRMA.
• Chicago, III. — 2314 W. Chicago Avė. Tel. BR. 8-6780

Buffaio, N. Y. — 1162 Broadway. Tel. FI-1272
Persiuntimo ir muitų mokesčiai apmokami mūsų įstaigoj. Šeimos 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite J mūsų įstaigų

dėl informacijų ir kalnaraščlų.
Įstaiga atidaryta kasdien pirmad. — leStad. nuo 12 vai. iki 8 vai. vak.

-V
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NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:

AMERICAN AUTOMOBILE IN8URANCE COMPANY 
AMERICAN BONDING COMPANY

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY
FIREMAN’S FUND IN8URANCE COMPANY,
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY
PEARL AS8URANCE COMPANY 
RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WE8TERN CASUALTY & SURETY COMPANY

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvritera”

O'MAILEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

Z



Šeštadienis, birželio 2, 1956.

Lituanistika Lietuvoje
(Atkelta iš 1 psl.)

jungtines Pabaltijo archeologi
jos,, etnografijos ir antropolo
gijos konferencijas ir patiems 
pabaltiečiams leidžią jų išmin
ties pasiklausyti.

Etnografinių muzėjų ir jų rin
kinių padėtis nepavydėtina. Lie
tuvos Mokslų akademijos Etno
grafinis muzėjus su 54,000 eks
ponatų 1955 m. neturėjo patal
pų. 1953 m. skundėsi šiauliškiai, 
kad “Aušros” muzėjaus rinki
niai guli suversti į drėgnus rū
sius ir genda. O iki 1944 m. 
Šiaulių “Aušros” muzėjus turė
jo geras patalpas ir jo rinki
niai buvo patys geriausi Lietu
voje (per 50,000 eksponatų!).

V. Milius 1955 m. yra apgyT 
nes darbą: “Lietuvos valstiečių 
maistas ir namų apyvokos daik
tai XIX ą.”, o O. Vyšniauskai
tė “ĮJetuvių kolūkiečių šeimos 
buitis”.

Proistorėje dirba Nepriklau
somybės laikais išaugęs Pranas 
Kulikauskas, tačiau dabar išsi
žadėjęs savo mokytojų C. En
gei ir J. Puzino. Kartu dirba 
Regina Vilkaitė Kulikauskienė 
bandanti pataikauti okupantams 
daugiau ir už savo vyrą, nors 
ji baigė Vilniaus universitete 
Lietuvos proistorę ir istoriją 
dar 1942 m.

KUN. A. SU6INSSAS
Vienas iš '• Draugo” romano kon
kurso jury komisijos narių. Ypač 
jaunimo pamėgtas autdrius. Gimęs 
1909 m. sausio 25 d. Rygos mieste. 
Valstybinę gimnazijų baigė 1929 m. 
Biržuose, o Vytauto Didžiojo uni
versiteto Teologijos fakultetų 1934 
m. birželio mėn. Kaune; tais pačiais 
metais ir kunigu įšventintas. Lie
tuvoje buvo Panevėžio vyskupijos 
jaunimo direkt. ir kapel. Ramyga
los, Panevėžio vyrų bei mergaičių 
gimnazijose. Beveik metus pirmame 
bolševikmetyje buvo iškalintas Kau
no sunkiųjų darbų kalėjime, iš ku
rio su kitais kaliniais išsilaužė 1941 
m. birželio 23 dienų.

Priverstas pasitraukti į Vakari} 
Vokietijų, dvejus iactu$ gilino teo
logijos studijas Wuerzburgo univer
sitete. Į JAV atvyko 1949 metų ru
denį. Tiek Vokietijos tremtyje, tiek 
Amerikoje ėjo įvairias visuomeninio 
darbo }>areigas. Dabar yra vikaras 
vienoje kitataučių parapijoje Pitts- 

1 gurho priemiestyje. ,
| Spaudoje dirba nuo 1929 metų. 

Yra parašęs šias knygas: "Jaunys
tės maršas", “Kai širdis širdžiai 
šneka", “Gyvenimas mirtyje" (per
gyvenimai kalėjime), yra daug iš
vertęs iš kitų kalbų.

Iš viso yra parašęs apie 1500 
straipsnių, daugiausia pedagoginiais, 
kultūriniais ir tautiniais klausimais. 
Jo straipsniai, iki šiol yra buvę 
spausdinti Ateityje, Ateities Spin
duliuose, Darbininke, Drauge, XX 
Amžiuje, Jaunimo Vade, Lietuvių 
Žiniose, Panevėžio B^lse, Panevėžio 
Garse, Pavasaryje, Skautų Aide, 
Tėvynės Sarge, Vyrų Žygiuose, 
Vytyje ir kitur.

Kartais su vienu kitu darbe
liu pasirodo dar buv. pulk. P. 
Tarasenka ir R. Jablonskytė- 
Rimantienė. 1955 m. apgynė 
darbą A. Tautavičius “Rytų Lie 
tuva pirfname mūsų eros tūks
tantmetyje”. Iš antraštės ma
tyti, kad autorius nori visą 
įprastinę terminologiją ir lai
kotarpius apversti augštyn ko
jomis ir prisitaikytei prie visų 
Sovietiškosios proistorės nesą
monių.

Iš proistorės kasinėjimų di
desni buvo 1952 ir 1954 Pilia
kalnio kaime “Piliakalnio” ka
sinėjimai (Nemenčinės apyl.), 
kurie davę medžiagą iš “I-jo 
mūsų eros tūkstantmečio ir II- 
jo tūkstantmečio pradžios”. To
kia “nauja” Lietuvos proisto
rės terminologija galima t;k pa
sigrožėti! Ji rodo, kad grįžtama 
į XIX amžių! Taip pat 1954 m. 
tyrinėta Kapitoniškiuose (Kau
no vandens elektrinės statybos

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

anglųKlausimai ir atsakymai _ . 
vietoje) X-XII a. kapai, Merkio ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei-
mezolitinė stovykla (R. Jaib- ^as ^lfonse F- Wells- Kaina 
i i (u -_a a -a- tt - 60 centų.lonskyte), baigtas tyrinėti Vers ( Pasiskubinkite įsigyti reikalin- 
vų kapinynas (pradėtas 1938). rgą knygelę, kuri tikrai palengvins 
Šiek tiek žvalgyta užnemunės įsigyti JAV pilietybę.
proistorinės vietos. Aplamai, pa 
daryta labai maža, kas matyti 
ir iš skelbiamos medžiagos,‘ku
ri susipažinusiam su Lietuvos 
proistorę labai aiški, surasta 
prieš 1944 m.

Lietuvių kalbotyros srityje 
beveik nieko nedirbama. Tiesa 

• 1954- m. vasarą buvo dvi dia- 
lektolo’ginės ekspedicijos į Kal
varijos, Panemunės, Veisiejų, 
Šilutės, Pagėgių, Jurbarko ir 
kt. rajonus, tačiau darbo at
likta labai nedaug. Dialektolo- 
ginių vietovių tyrinėjimo pla
nas buvo sudarytas Lietuvos 
Mokslų akademijos Lietuvių 
Kalbos instituto dar 1943 m. 
Dabar jis Juozo Senkaus ir K. 
Ulvydo pradėtas vykdyti, -ta
čiau kiekvienai fsVykai reika
lingas B. Larino pritarimas, daž 
nai atsiklausiant ir Maskvos.

Nepilna būtų apžvalga, jei ne 
paminėčiau dar ypatingos veik
los 1954.XII.29 buvo sudaryta 
“mokslinės-ateistinės propagan
dos prezidiumas” iš pirm., J. 
Macevičiaus ir vic. pirm. K. 
Jankevičiaus (Biologijos insti
tuto direkt.) ir P. Dičiaus — 
sekretor.aus. Jos tikslas demas
kuoti krikščionybę Lietuvoje ir 
t.t. Ir kartu tas prezidiumas 
yra įpareigojęs visus etnogra
fus, kalbininkus ir kt. taųtoty- 
rinių bei kitų ekspedicijų daly
viu, nuvykus į darbo vietas skai 
tyti prieštikybines paskaitas 
kolchozįninkams.

Ir šiai veiklai skiriama dau
giau dėmesio ne moksliniam Lie 
tuvog tyrimui.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS”, 2834 S. Oakley avė. 

Chicago 8, III.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
...................................................................................................................................................... .

CRANE SAVINGS ***
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pictkieuricz, nrez.; E. B. Pletklewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Mėšluojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir keitvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o iešt. nuo 9 iki vidurdienio.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIH

KRONIKA
#•

• Lietuvoje išleista “Katali

kų maldaknygė” — pasiekė ir 
Chicagą. Ją paruošęs kan. dr. 
J. Stankevičius, Kauno ąrkivys- 
kup'jos, Kaišiadorių ir Vilka
viškio vyskupijos valdytojas, 
kapitulinis vikaras. Vilniaus ir 
Kauno arkivyskupijų leidinys. 
Aprobatą davęs Panevėžio vys
kupas, Vilniaus kapitulinis vi
karas Kazimieras Paltarokas 
1956 m. kovo mėn. 26 d., raštu 
nr. 703. Pradžioje duodamas są
rašas kilnojamųjų švenčių iki 
1981 m., toliau — kalendorius 
su šventųjų vardais, tada — 
rytmetinės ir vakarinės maldos, 
Išpažintis, Komunija, Švč. Jė
zaus Širdies garbinirpas, Kry
žiaus Keliai, Graudūs Verks
mai, Novena į Šv. Dvasią, Pą-

Apie Cezario mirties sukaktį
“Drauge”, geg. 12 d. buvo 

straipsnis “2000 m. nuo Cezario 
mirties”. Straipsnyje tas teigi
mas pakartotas sakiniu: “šių 
metų kovo 15 d. (pagal naują 
kalendorių dvi savaiti Vėliau) 
suėjo du tūkstančiu metų nuo 
to asmens nužudymo Romos 
senate (kovo 15 d. 44 metais 
prieš Kristaus gimimą)”.

Tačiau iš tikrųjų šiemet su
ėjo t k 1999 metai nuo Cezario 
mirties.

Paskaičiuokime!

Radiacija sterilizuotieji 

kauki
Michigano universiteto pro

fesorius dr. Paul De Vries sėk
mingai panaudojo persodinimui 
kaulą, kurs buvo sterilizuotas 
atominės radiacijos spinduliais. 
Spinduliai gauti iš radioakty
vaus kobąlto. Buvo persodinti 
kaulai 67 atvejais ir iš jų 66 at
vejuose kaulai gerai prigijo. Tą 
sterilizacijos būdą plačiau pa
naudojant bus lengviau sudary-

Nauja dr. Cronino knyga
Pamėgtas “Citadelės” auto

rius dr. A. J. Cronin davė nau
ją beletristinį veikalą “A Thing 
of Beauty” (440 pusi., išleido 
Little, Brown & Co, Bostone, 
kaina $5). Šiame veikale jis 
atskleidžia pasaulį talentingo 
vyro, besiveržiančio į meno kū
rėjus, kurį varžo šeimos nuo
taikos, visuomenės • priešingas 
nusistatymas, net ir jo laikų 
oficialių meno atstovų pažiūrų 
siaurumas. Menininkas eina kur ti vadinamus kaulų bankus ope- 
damas, nugalėdamas kliūtis, racijoms.
Knyga susilaukė palankaus kri-

Tarp eros prieš Kristų ir, tiku vertinimo, 
eros po Kristaus nulinių metų 
nebuvo. Po 1 (pirmųjų) metų 
prieš Kristų sekė 1 (pirmieji) 
metai po Kristaus,. Taigi, 44 me
tai nuo Cezario mirties suėjo 
kovo 15 d. 1 (pirmais) metais

maldumas į Mariją (rožančius, i po Kristaus. Gi nuo kovo 15 d 
litanija), Pamaldumas į Šv. Juo 
zapą, litanijos, šv. Mišios, Švč.
Sakramento garbinimas, Mišpa
rai, Gedulingos maldos, Maldos 
laidojant numirėlį, Šventosios 
giesmės. Mąldaknygė patogaus 
kišennio formato, turi 341 
pusi., kietftis Updarąis, išspaus
dinta valstyb. “Vaizdo” spaus
tuvėje Vilnįuje, Strazdelio g. 2; 
tiražas — 50,000. Kraštai be 
paauksaviųrų ar nudažymų 
įprasta rusvą spąlva; palikti 
taip, kaip paprastos knygos.

1 (pirmų) metų po Kristaus iki 
kovo 15 d. 1956 m. yra 1955 
metai. Tat išviso, 44 + 1955= 
1999.

Šį apskaičiayimą ne taip se
niai radau New Yorko angliš
koje spaudoje.

Ten buvo rašoma, kad Co- 
lumbia universitetas New Yor- 
ke paskelbė Cezario mirties 
2000 metų sukakties minėjimą, 
bet kitas New Yorko universi
tetas “New York Univrsity”

Būdinga, kad negalėta įdėti lie-1 paskelbęs apskaičiav'mą, kad 
tuvių pamėgtos giesmės. “Mari-I šiemet nuo Cezario mirties su-
ja, Marija...”

• Veronika Dagelytė, Lietu
vos operoj solistė, kaip mus pa
siekė žinios, yra m’rusi praei
tų metų balandžio mėnesyje.

• Dail. V. Meškėnas nupiešė 
Vytauto Did. portretą, o dabar 
tapo Kęstučio portretą; gyvena 
Australijoje.

• Prof. dr. Ant. Salys Penn- 
sylvanijo3 universiteto pakeltas 
į ordinarinius profesorius.

eina tik 1999 metai.
Nesistebėkime tat mūsiškių 

netikslumu, jei net Columbia 
universitetas klaidą padarė.

M. Adomaitis

TROOST - PACHAN&IS MONUMENTS
JOHN VV. PACHANKJS (PATCH), Vice-Prcsident

6819 So. Western Avė. Tol. GRovehilI 6-3745
Keista — žmonės teisia tai, 

ko jie nepažįsta — kito žmo
gaus vidų, ir neteisia to, ką la
bai gerai žino — savęs paties.

— Šv. Pranciškus Salezas

FREE FROM ARTHRITIS? r 
RHEUMATISM? — į
OTHER AILMENTS? į

If not, send today for the HYUS 
STORY and literature — FREE!

Write now to:

HYUS CORPORATION, D-13,
Boise, Idaho

2

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.'

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais. 

IftSIIilNKITE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

NARIAI UETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.09 
IR

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, IU.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, III.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct, Cicero 5D, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS i LOAN ASSN. “
1800 S Halited St Chicago 8, IU.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI. 
Auueiapi

TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKV ______________________ _______ „ ..........................
™’’,LYK,TE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS. VEl/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. INK EI OI AM I® 
^/įDUODAM VAI,miOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MŪSŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PABAUKIT — (iROVEHltL 4-7111.

■' CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 1B V AL. — B VAL.J ANTRAI). IR PENKT. I iki 4 V AE.) KET. • IKI • vai. vak.; Treė. TJtDARYTA VISA DIENA: BKBT. • OKI B POPIET

I BI G,000,000 
RIAI: OPTIO?

ĮSTAIGOJE, AUfUCI AUSIAS. NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS U* PAID UP INVESTMEN- 
NATi, BONUS. KAI,F: DŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER IiAIBKUS. SU-

Mire skulptorius
Florencijoje, Italijoje, mirė 

68 m. arųžiąus pagąrsėjęs skulp 
torius Corrado Vigni. Jis mėgo 
daryti vaško ir terakotos skulp 
turas, pasižyminčias savo 
kruopščiu išpildymu.

Amžiaus vidurkis
Azijoje žmogąus amžiaus vi

durkis tėra apie 30 metų, tuo- 
gi tarpu JAV-se pagal Gyven
tojų Statistikos biuro (Washing 
tone) apskaičiavimą — vyrų 
amžiaus vidurkis — 67 rti., o 

' moterų —■ 72 m.

M O V I N G
%

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

TeL BĮ, 7-7075 arba .
PR 8-9842
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lesei. REpublic 7-6bu3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Vtoų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atitovas

4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

liūdesio valandoj 
Senkite

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. VVestern Avė. Air Cooditloned koplyčia 

REpnbllc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tinma, kurie «yven* kitose mleeto dalyee; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų. ,

ANTHONY B. PETKUSv t ‘ F"'~ •'
. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba
T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
ŲUDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYCIO8
4605 07 South Hermitage Avenue
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna

vimas dieną Ir nak

tį, Reikale šaukite 
mus.

Mes turime koplyčias , 
visose Chicagoa ir 

Roeelando dalysę ir 
, uojau patarnaujame

PĘTRAS BIELIŪNAS
4348 S. CĄLIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P, GURSKIS
659 West 18th STREET Tel SEeley 8-5711.

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, I1L Tel OLympic 2-5245.

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. H1CHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. LITDANICA AVĖ. TeL VArd. 7-1138-U39|

“ VASAITIS —'BUTKUS
1446 S. 50tta AVĖ., CICERO, DL Tel. OLympic 2-1003 j

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYGKI
1646 W. 46tfa STREET * 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ 
2424 W. OOtb STREET REpvhUe 7-12131
2314 W. ISid PLACE Vlrgfafta 7-0672,

Perskaitę dienr. “Draugį”, duokite jį kitiems.
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SPYGLIAI IR DYGLIAI
Redaguoja dr S. AUDRAS

Vidurnakčio svečias iš Peklos
ALB. PLIUMPIS

Aną vakarą jau buvo pats vi
durnaktis, kažkas pasibeldė į 
duris.

— Kas čia?, — paklausiau.
— Nebijok, savas! ♦— atsa

kė iš anapus durų.
O kad jau prisipažino esąs 

savas, tai ir atidariau duris.
— Sveiks, joties maršale! 

Kaip gyvuojate? Esmi Josifas 
Visaranovičius Stalinas, taigi, 
irgi maršalas. Sakau — savas 
pas savus. Manau, dar gerai 
mane prisimeni... Ir atkišo ran
ką.

— Visų tautų “tėve ir'moky
tojau“, iš kurios peklos čia da
bar atsiradai?

— Tiesiai iš peklos, brolau, 
— Atsakė Stalinas. — Ir aš, 
kaip žinote, jau dabar dypukas, 
iš visur išvietintas. Tai ir atė
jau jieškoti pagalbos pas savuo
sius. O kurgi kitur besikreip
siu..

nysis enkavedistas ir pasakė: 
“Josifai, tu daugiau jau ne tė
vas ir mokytojas, todėl marš 
lauk iš katilo“. — “O kodėl, 
drauge velne?“ — paklausiau 
jo. — “Toks yra įsakas Peklos 
Augščiausios tarybos“, — pa
aiškino man draugas vyresny
sis velnias. Ir dar pridėjo: “Esi 
liaudies priešas, žudikas, dur-

kad beveik su visais peklos var Df $. AIIŪMS 
tais išlėkiau lauk. Grįžtu Vėl aša 
rodamas prie peklos vartų ir sa
kau velniūkščiui: “Tavarišč, 
įleisk mane dar peklon nors pyp 
kės prisidegti’. — “Eik sau po 
šimto velnių, — suriko tas pik
tas velnias, — kad čia daugiau 
nė tavo kvapo nebūtų, liaudies 
prieše. Ba, kad duosiu tau kaps 
tykle”.

— Dar man bestovint prie 
peklos vartų, — pasakoja trem 
tinys,- — tik atsidarė mažasis 
vartų langiukas ir, švilpt, išme
tė tokį surūkusį kumpį. Aš jį 
paspyriau koja. O tas kumpis 
ir sako: “Tavorišč Josifai, ne- 
sispardyk^ aš esu Andrėj Vi
šinskis“. — “Tai kaip tu čia 
kumpiu virtai?“ — “Matai, visą 
laiką kabojau ant gembinės pek 
los rūkykloje. Pakabino mane 
tenai todėl, kad nematytų mū
sų sušaudytieji partijos drau
gai. Jų juk čia nemaža gengė“.
Pamatę, tikriausiai būtų primu
šę. Labiausiai bijojau Leibos 
Trockio. O dabar atėjo velniūkš 
čiai ir sako: “Ei, Andrėj, tu ka-Į 
lės vaike, užteks jau ča tau 
bekabėti”. Nukabino ir išmetė 
lauk kaip pasiutusį šunį. Pats 
gi matai“ — “Značijasi, tavo-

Pavasariniai sprogdinimai
Pavasaris su bombom vandenilio 
Sprogdina viską, kaip dykumoj Nevados.
Ir muša pulsas jauno, ir muša pulsas žilio,
Ir širdyse visokie sukilimai dedas.

Ir sprogsta medžiai ir žiedelį krauna,
Ir žiedas žiedui akimi pamerkia,
Ant meilės mušas flora, ant meilės mušas fauna, 
Ir laimės ilaesys kabinasi kaiv erkė.
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Ir sprogsta viskas paupiuos ir parkuos,
Dangus ir žemė ir tu pats jau nebe tas,
Ir keistas ilgesys tarkuoja širdį tarka,
O tas pavasaris kaiv bonkas via mėto granatas.

Ir taip norėtum rasti gražų sakinėlį,
Visiem Balfam, ir Altam, ir tėvynei,
Kai šitaip sproginėja obelys ir gėlės,
Kai šitaip sprogsta mano batai paskutiniai.

Nenusiminkite
James Jonės, detroitiškis, iš

siėmė pirmą kartą jungtuvėm 
lėidimą turėdamas 101 m. am
žiaus. Jo žmona 45 m. Taigi dvi
gubai už jį jaunesni jaunuoliai 
gali turėti dar labai daug vil
čių.

Publicistikos krizė

Saulė miela, knyga, miela,
Šildo nugarą ir sielą,
Kai, perdaug šiltumo būna, 
Vandenin pamerkia kūną

nius, beprotis, idijotas ir tik 
mumes čia orą gadini. Marš, 
laukan iš misinginio katilo, ir< 
tuojau pat...“

— Ar tas vyr. velnias buvo 
partinis? — paklausiau. *

— Gal partinis, bet aiškiai 
chroščiovininkas.

— Tai kur tave, Juozai, iš 
ten padėjo? — paklausiau nu
stebęs.

— Agi, kur padėjo... Pasodi
no ant šešių inčų ilgumo vinies 
ir pasakė: sėdėk čia dabar per 
amžių amžinuosius. Ir sėdėk tu 

knygų, šeimininkė iš džiaugsmo man per tuos amžinuosius, kai 
ne u vienę i įėjo. kaklo užmovė didžiau-

Kai pilietis atnešė į namus parduoti

Meluoja miegant
— Kiek kartų kas nors su

meluoja, tiek kartų gaidys už
gieda, — taria tėvas sūnui.

— Bet, tėveli, gaidys gieda 
trečią valandą ryto, kada visi 
miega.

—.O! Tuo laiku spausdinami 
laikraščiai.

Laiminga kaimyne
— Kodėl, miela kaimyne, 

šiandien tokia laiminga ?
— Matai mano vyras nusi

laužė ranką ir mes dabar ga
lėsim išvykti atostogų.

Galva protingesnė
Pilietis karčiamoje kalba:
— Galva sako, kad neberei

kia gerti, o pilvas dar nori.
— Bet kas kvailesnis, galva 

ar pilvas, — klausia pardavė
jas.

— Žinoma pilvas, — atsako 
pilietis, — o kadangi išmintin
gesnis turi nusileisti kvailes 

'niam, tai įpilk dar vieną.

Susitraukusios Vienybės 19 
nr. Alfonsas Giedraitis rašyda
mas apie blogą publicistą pa
rašė tokį sakinį: “Tokiu būdu, 
jei ir pasitaiko aktualia tema 
vienas kitas publicistinis straips 
nis, tai vistiek jis reikiamai ne
išvystytas: visokie neaiškumai, 
dviprasmiškumai, susilaikymai 
ir užnugarinė baimė — tartum, 
neregys, baksnodamas lazda ir- 
tųsi pirmyn, religinių politru- 
kų naganais stumiamas“.

O kitam sakiny rašo:

“Bet autorius, kuris nežino 
kurio laikraščio redakcijai to
kios rūšies straipsnį siųsti* tai 
tas pat, kas sunkiai uždirbtus 
pinigus nesugebėtų tinkamai in
vestuoti“.

Ką publicistikos profesorius 
šiuo ir anuo sakiniu norėjo pa
sakyti, galima tebus suprasti 
pavarčius tik sapnininką.

— Daugybei žmonių nosis 
sudzužo jų pačių liežuvis.

— Moteris ’yra vienintelis 
meškeriotojas, kuris vietoj slie-» 
ko vartoja patį save.

— Kuklumas tai yra jaus
mas, kaip kiti atidengs, kad 
esi graži ir įdomi.

— Asmuo, kuris vairuoja lyg 
visa gatvė jam vienam priklau
sytų, dažniausiai net nuosavo 
greitvežimio neturi.

Spygliuotine kronika

— Saule, viso pasaulio geni- šią g*rnų akmenį. Ak, maršale,
jau ir mokytojau, kaip čia da
bar atsitiko?

— Ak, jau bent, maršale, ne- 
besijuoktumei iš manęs biedno. 
Mano saulė jau užgęso ir iš ge
nijaus pasidariau durnius ir 
kvailys paskutins. Išvietino ma 
ne iš visų muzėjų, galerijų; sa
lių, parkų ir aikščių. Apšaukė 
liaudies priešu, išvadino žudiku 
ir pamišėliu. Aš tai jus, dypu- 
kus, buvau apšaukęs tik “liau
dies priešais“, bet niekuomet 
nepasakiau, kad Jūs esate kvai
liai, nes žinojau, kad jūs nesa
te durni, jei susipratote bėgti 
nuo manęs kur akys veda ir ko
jos neša. O mane apšaukė pas
kutiniu durnium ir iš visur iš
metė. Vot,-ir dasigyvenau.

— Ir iš peklos tamstą išme
tė? — paklausiau nustebęs.

— Išmetė, brolau, išvietino. 
Ir neklausk!

— Tai tūpkis čia kur nors, — 
pasiūliau svečiui. — Tik žiūrėk, 
savo šporais nesuplėšyk man ki
limo, ba šeimininkė barsis.

pasirodo, pekloje ne ką geriau, 
kaip ir Sovietų Sąjungoje...

— O kaip pačiam, Juozai, at
rodė ten sėdint ant tos šešių 
inčų vinies ir dar su užmautu 
ant kaklo girnų akmeniu? — 
pasiteiravau nelaimingą tremti
nį

Jei žinotų ji, kad myli,
Pastatytų ji jam pilį,.
Iš vilčių ir bučinių,
Iš alaus ir lašinių.

— Ačiū, brolau, už gerą šir
dį, — tarė vėlybasis svečias. — 
Ale žiūriu, kad jūs čia, Ameri
koje. gyvenate kaip Kremliuje. 
O aš, pamišėlis, nuo savo pro
pagandos net pats buvau pra
dėjęs tikėti, kad jūs čia jau ba
du išmirėte ir dėvite zuperiniais 
maišais, kaip Rusijoje.. Ir sve
čias apsiverkė. t

— Na, neverk jau, Juozai. Ge 
riau papasakok, kaip ten tave 
iš peklos išvietino?

— Išmetė. Žinai, pirmiau tu
pėjau tokiame spindinčiame mi
singiniame katile. Nors ir karš
ta buvo smaloje, bet tavoriščiai 
velniai kartais iš baimės prige
sindavo ugnį, o velnienės aplink 
šokdavo peklos tautinį šokį — 
Smalinį. Bet atėjo peklos vyres-

Vienoj rankoj laikau diplomą, o 
_____________ kita gaudysiu vyrą.

— Žinai, panašu į Liubiankos 
kalėjimą Maskvoje, bet pekli- 
ninkams dar toli gražu iki mū
siškės “technikos”... Bet visgi 
pagalvojau, o geriau č:a sėdėti, 
negu dabar .grįžti pas savo drau 
gus į Sovietų Sąjungą... Ar ne
turi kokią bonką alaus? Aš bai
siai ištroškęs.

Aš atnešiau naujajam trem
tiniui ' porą bonkų “Schlitzo”, 
puspantį Sunny Brook ir paklau 
siau:

— Sakyk, Džiou, o kodėl ne 
pasilikai ten pekloje sėdėti ant 
tos vinies, o atklydai Chica 
gon?

— Kam ir beklausi. Trečią 
dieną besėdint buvau prisnūdęs. 
Tik staiga pašaukia mane pas 
peklos diktatorių Liucipierių. 
Nueinu į jo smalinį kabinetą, o 
tas man ir užgieda:

— Žinai, Joe, tu geriau pasi- 
jieškok sau kitos “kvatieros“. 
Tu čia būdamas gadini tk gerą 
peklos vardą. Esi juk beprotis, 
ir liaudies priešas. O dabar dar 
gavome iš Kremliaus žinių pek
liniu • tiesioginiu telegrafu, jog 
tuoj jau ir tavo griešną kūną 
išmes iš Kremliaus mauzolėjaus 
varnoms sulesti. Nebėra čia tau 
“pleiso”. Tada juk joks padoras 
partietis, ne tik iš satelitinių 
kraštų, bet ir iš pačios Mask
vos’nebenorės jokių reikalų tu
rėti su mūsų peklos įstaiga. To
dėl nešdinkis greičiau, kol dar 
neatėjo Chruščiovas.

Josifas išmaukė butelį alaus, 
Šatą, nusišluostė ūsus ir pasa
kė:

— Žinai, neblogas amerikoniš 
kas byrąs. Ot, ir spyrė man 
tas peklos vyr

Pykšt pokšt per risorių, ,
Kybur vybur pas graborių.

rišč Andrėj, — sakau jam, — 
jie pekloje atrodė daro tokią 
pat “čystką”, kaip mudu dary- 
davova Sovietų Sąjungoje”. — 
“Tak“, — atsakė Višinskis, — 
“Pravda“.

— Matai, Joe, tariau Stalinui,
— lazda visada turi galus.

— Dabar aš pats tikiu, jog 
esu didžiausias kyąįlySį nes ne
žinojau, jog lazda turi du ga
lus. Patarkite, ką man daryti?

— Klausykite, Josifai Vise- 
ianovičiau, — tariau aš jam,
— kodėl gi nesikreipi pas sa
vo "idėjos draugus“ Bimbą ar
ba Prūseiką, o atvykai su savo 
bėdomis pas mane — dypuką.

— Tegu juos šimtas pypkių, 
—- piktai numojo ranka Stali
nas, — jie jau man jokie drau
gai,, o ir aš jau j:ems nebedrau- 
gas. Jie jau šiaušiasi prieš ma
ne, vabalai. Kai aš jiems mo
kėjau, tai mane tik vieną už sa
vo dievą laikė, o kai jau kiti 
moka, tai dabar zirzia jau prieš 
mane. Man jau dabar geriau 
pakeliui su dypukais.

— Hm. Tikri velniavaikiai,* — 
pasikrapščiau ir aš pakaušį.
• — Tegu juos bala mizarus ir 
bimbas — šaukė Stalinas. — 
Dąr būdamas pekloje sužinojau, 
jog gerbiamasis turb Peklos 
Knygas, tai ir atvykau šį vaka
rą' pas patį, patarimų.

— Puiku, Juozai. Turiu ge-

Lozoraičiai meškerioja, norėdami sugauti Kybartų 
aktus arba bent telegramą.

Vietoj sekcijos
V. Bagd. Drauge siūlo dak

tarams sudaryti Kultūros kong
reso metu atskirą sekciją. Spyg 
liai patiksliną, kad tokios sek
cijos vietoj daktarai paaukojo 
Kultūros kongresui po šimtinę.

Netiksliai pakeitė
.Vienas tautietis savo pavar

dę Balnius, pilietybę imdamas 
pakeitė į Brooks, vardą palik
damas tą patį, tik jį suameriko 
nindamas. Mūsų nuomone rei
kėjo vardą pakeisti į Sunny ir 
tada gautųsi šviesi ir garsi pa
vardė Sunny Brook.

— Knygos mėnesio proga ne- 
štojanrtieji po namus knygas 
tiems, kurie tingi skaityti, jas 
ir perskaitys pirkėjui ramiai 
begulint sofoje.

Suvalkiečiai sveikina
Suvalkijos) ūkininkai, kurie 

mini 20 m. jubilėjų nuo sukili
mo prieš tautininkų režimą Lie
tuvoje, prisimindami švelniai 
valdžios paglostytus suvalkie
čius, sveikina tautininkus suva
žiavusius Washingtone.

— Trečiasis Chlcagos lietu 
vių dienraštis, kuris dėl išmin
ties ai1 dėl pinigų stokos vis 
nespausdinamas, bet plepamas, 
labai įsimylėjo Alto pirmininką 
ir sekretorių. Tuos meilės išpa
žinimus atlikinėja Margučio bo
sas dr. Br. Dirmeikis.

— Latvių kalbon yra verčia
ma Spalio knyga Gatvės ber 
niuk0 nuotykiai. Skaitytojai 
prašo, kad Spalis parašytų ki
tą knygą: Gatvės mergaitės 
nuotykiai. 1 t

— Širdis pergamente yra nau 
ja Grigaitytės poezijos knyga. 
“Širdį formaline” buvo para
šęs Sirijos Gira. Ir formaline, 
ir pergamente širdis gerai lai
kosi, bet ant meilės kabinasi tik 
ta, kuri krūtinėje, o ne stiklinė
je.

— Vyt. Kavolis parašė laišką 
dirviniame “Studentų žodyje”:

Pastabos be komentarų
— Kiekvienam vyrui, kuris 

pasiekia 85 m. yra po septy- 
įias moteris, tik gaila, kad tru
putį pervėlai.

— Moteris, kuri gali privers
ti vyrą šokti į jūrą ar lipti į 
kalną, yra ne kas kita kaip 
automobilio vairuotoja.

— Pesimistas yra tas žmo
gus, kuris finansuoja optimis
tą.

— Meilė yra taip, kaip jieško- 
jimas grybų. Kada būna geras 
oras, tada būna jau pervėlai.

- Bėdų nereikia skolinti, jas 
žmonės noriai ir taip atiduoda.

— Moteris yra toks sutvėri- 
pias, kuri gali papjauti vilką, 
kad galėtų gauti jo kailinius.

— Dažnai vyrai reikalingi 
dviejų moterų: žmonos, kuri 
jį pakeltų, ir sekretorės, kuri 
jį nusmukdytų.

— Australijoj vagis įsilaužė 
į kalėjimą, paėmė raktus, pavo
gė už 300 dol. muilo ir rūpes
tingai užrakinęs vartus pabėgo.

— Vloller po dviejų metų sė
dėjimo kalėjime Atlantoj buvo 
nubaustas vėl kai jis pavogė 
iš kalėjimo farmos 10 kiaulių, 
pasamdė septynis vyrus ir ke
turis sunkvežimius joms nuga
benti ir už viską jiems sumo
kėjo netikrais čekiais.

— Great Falls, Mont., bau
džiamas už girtavimą pilietis 
teisme paklaustas kokios pro
fesijos, atsakė: “Esu profesio
nalas smuklių biznio kėlėjas”.

— Spartoj, Wis., už pardavi
mą jaunuoliams alaus nubaus
tas Gilbert Paasch pareiškė teis 
mui: “Aš labai myliu vaikus“.

— Akrobatas Stovcek buvo 
sulaikytas prie Italijos sienos 
kadangi neturėjo vizos. Akro
batas paaiškino “Aš turėjau vi
zą, bet dramblys ją suvalgė”.

— Didelę draugystę parodė 
Syrakuzietis kai suareštavo po
licija du jo draugus už girtumą. 
Jis policijos paklausė: “Turite 
gal daboklėj vietos ir dėl ma
nęs 7“.

— Jersey City vienas pilietis, 
nubaustas už žmonos primuši
mą tuščiu vyno buteliu, pareiš
kė: “Aš norėjau ją paguldyti 
į lovą“.

Kada mama pradėjo
Motina gėdina dukterį: “Aš

Atviras laiškas studentiškai nesuPrantu, kaip tu gali me-
spaudai“. Kadangi Kavolis taip 
pat priklauso studentiškai spau
dai, tai jam miela buvo sau pa
čiam laišką sudėstyti.

Negestys Angliją apniko
O vargas Tau Didžioji Babėlė 
sėdinti ant daugelio vandenų 
pralobusį išdavystėmis, 
paleistuvystėmis 
su žemės žvėrėmis 
tironais daugelio tautų.

riausią patarimą: vyk tenajos ___,___
pas gen. Michailovą, kuris lei-|xib. Dzirvonu, o ir su pačiu Bal 
džia dypukamg laikraštį “Už^£o Chicagoa apskrities pirmi-
grįžimą į tėvynę“. Tenai ir su
tvarkysi reikalus.

— Ne, ne, pas jį aš nenoriu, 
— sušuko Stalines. Jis veža tie
siai į Sibirą. Aš labai gerai ži
nau, kaip tenai yra.

šie abu tebepriklauso dar mamos 
_______________ partijai

— Tai kuo aš pačiam galėčiau
padėti ?

— Ponas draugas, ar nega
lėtum per Balfą sudaryti man 
darbo ir buto garantijas? ži
nau, geri draugai esate su Bal*

enkavedistas,, fo apskrities reikalų vedėju

ninku kun. St. Santaru. Dabar 
atvykau nelegaliai, tai gali de
portuoti kariu su “Vilnies“ 
draugais. O .pinigų samdyti lo- 
jariams jie man dabar jau ne
beduos...

— Klausyk, Joe, ar tu pra- 
lysi pro CIC?

Į — O kodėl aš nepralysiu ? Juk 

aš niekam nieko blogo nesu pa
daręs, — tarė Stalinas.

— Na, pažiūrėsime... Pakaitė 
siu su Balf0 viršininkais, ką jie 
sakys..

Vyrai, patarkite,' ką daryti 
su tuo vargšu naujausiu išvie- 
tintu dypuku? Gal atsirastų, 
kas jam sudarytų garantijas. 
Bilius juk jau baigiasi...

P. S. Spygliai praneša, kad 
darbo garantijas sudarė Stali
nui, pagal jo specialybę, Chi- 
cagos skerdyklos. c

/

Negestys Angliją apniko.
Čia pat jau grėsmė bolševiko, 
o sąjungininko
nei vieno neliko:
visi „išlaisvinti", išduoti, 
parduoti.
(Negi su kiekvienu šmikiu 
dalinsies karo laimikiu).

Negestys Angliją apniko, 
vien tik liko 
pačiam kariaut 
arba vergaut.
Kaip sąjungininkų naujų gaut f 
(Kuriuos būt galima apmaut) 
Nesuranda daugiau jokio mono 
„kariaut iki paskutinio amerikono"

Negestys Angliją apniko, 
tik koegzistencija beliko: 
kontrpropagandos monai, t 
užkaltais langais vagonai 
į Sibiro kacetus, 
o į britų tautos vietas, 
totorių, mongolų, kiniečių 
jau Sierovas rikiuoja spiečių.
Ne veltui Kolia su Nikita, 
pakviesti į svečius pas britą, 
prilakę vodkės proga šita, 
linksmai kvatojos,, 
gražiai šypsojos.

(Ap.)

luoti? Tavo metų būdama aš nie 
kad nemeluodavau.

—r O kada tu, mama, pradė
jai?

Upėj plaukioja lavonai
“Mūsų lavonai rūpestingai pa 

merkti formaline, plūduriuoja 
bačkutėse, kurios išrikiuoto3 
pasieniu ir ant kiekvienos krei
da užrašyta: ,'čia ‘ponas Lozo
raitis’, čia Žymantas, čia Ras
tenis, čia Dranga, čia Vykintas, 
čia Staneika ir t.t.”

Vienybė Nr. 19

Danguj mėlynaujam nei plėmo, 
Spinduliai ir vaikai glėbin krenta, 
Daug iitepėm pudros ir kremo 
Ant upės ir ežero kranto.

Mozės barzda ir Alto 
pirmininkas

“Dirvos“ Studentų žodyje 
Nr. 49 studentai prisipažino: 
"Turbūt, ir liepsnojanti Mozės 
barzda mums nepadarytų dides
nio įspūdžio, kaip Alto pirminin 
ko rankomis daužomas prezidiu 
mo stalas”. Gaila, kad toks 
Gaidžiūnas nemoka nei stalo 
daužyti, nei barzdos deginti. 

Karo cenzūros leista


