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Augštojo mokslo raida Lietuvoje

V*
PROF. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Dame 

Erškėtingas kelias

Neįmanomai sunki buvo
augštojo mokslo pradžia Lie
tuvoje. Neturėjome augštosios 
mokyklos nuo 1832 metų, kada 
atžagareivių rusų valdžia, ker
šydama už Sukilimą prieš oku
pantus, užsmaugė seną Vil
niaus universitetą. Tik atskiri 
pasiryžėliai studijavo Rusijos 
ar Vakarų Europos augštosio- 
se mokyklose. Kiti, pasiekę 
augšto mokslo, likdavo dirbti

E svetur. Tik labai retas siekė 
S akademinės karjeros.

Atgavus nepriklausomybę 
? valdžia turėjo daug svarbių rei

kalų: teko ginti ir tvarkyti nu
alintą šalį. Ypatingai trūko iš- 

| mokslintų žmonių. Augštosios 
'. mokyklos idėja kilo iš visuo- 

** menės: Vilniuje, vėliau Kaune 
ėmė veikti Augštojo Mokslo 
kursai. Žiaurios jų darbo sąly
gos buvo panašios į mūsų
tremties stovyklas!I

Universiteto steigimas

dėstyme, patobulinta mokslo 
terminologija, pradėta leisti va
dovėlius, disertacijas, mokslo 
žurnalus. Nustatyti ryšiai su ki
tų šalių mokyklomis, imta daly
vauti tarptautiniuose kongre
suose.

Išryškėjo ir akademinio jau
nimo veidas, nors universite
tas tiesiog jo auklėjimu nesirū
pino. Daug reiškė studentų or
ganizacijos, kurios jung’ė jauni
mą įvairiais pagrindais: ideolo
giniu, politiniu, regioniniu, eko
nominiu, tautybių, specialybių 
ir t. t. Prisižiūrint į nepapras
tą visuomenės politinį susiskal
dymą, studentų organizacijų 
prisisteigė tiek daug, kad un-to 
vadovybė buvo priversta kiek 
suvaržyti jų laisvę.

Vienos augštos mokyklos 
Lietuvai neužteko: joje negalė
jo tilpti tos specialybės, kurios 
pasirodė daugiau gyvybingos 
1924 metais įsteigta Žemės 
Ūkio akademija Dotnuvoje, ab
sorbuojant puikiai išvystytą

I Žemės Ūkio technikumą. Vėliau 1922 metų vasario 16 d., kai ,|jUV0 įkurta Veterinarijos aka 
suėjo lygiai 4 metai nuo Ne-| i-------- ;
priklausomybės deklaracijos, 
Kaune buvo įsteigtas Lietu
vos universitetas. Kukliose iš
kilmėse ministras-pirmininkas 
E. Galvanauskas paskelbė vy
riausybės aktą, kuriuo skiria
mas rektorium prof. J. Šimkus 
ir keliolika profesorių paskirti 
į fakultetų branduolius, žodis 
tapo kūnu: retas universitetas 
pasaulyje buvo pradėtas taip iš 
nieko, ir nedaugelis padarė to
kią nuostabią pažangą !

Šeši fakultetai tilpo dviejų 
augštų rūmuose, kur seniau 
buvo komercijos mokykla, o 
karo metu ligoninė. Paskaitos 
buvo laikomos vakarais, nes 
dieną visi tarnavo. Marga stu
dentų minia veržėsi į keliolika 
auditorijų, kur nauji profeso
riai skelbė augštąjį mokslą, 
kiekvienas kita terminologija, 
kiti net ne lietuvių kalba. Dės 
tytojais buvo pakviesti visi as 
menys, kurie bent kiek tiko 
mokslo darbui. Eilė profesorių 
buvo pakviesta iš užsienio, at 
vyko keli Amerikos lietuviai. 
Trūko mokslo įstaigų, laborato- 
rqų, bibliotekų, nebuvo vado
vėlių, stigo patyrimo, tradici
jų. Tačiau visi buvo pilni gero 
noro ir entuziazmo, visi kant
riai dirbo ir džiaugėsi kiekvie
nu nauju laimėjimu. Net sveti
mieji profesoriai, su mažomis 
Rimtimis, pagauti mūsų ūpo 
stengėsi sklandžiai įsijungti į 
bendrąjį darbą.

Pažangos šuoliai

Reikia stebėtis, kaip greit 
augo -mūsų universitetas. Pra
plėstos patalpos, pristeigta ka-

, laboratoriH muzėjų. 
Biblioteka augo iš aukų ir pa- 
hfamų: pavyko įgyti vertingą 
prof. Bezzenbergerio lituanisti
ni rinkinį. Imta planuoti uni- 
vereiteto miestelio statyba, 
Kmp čia vadina “campus”: pra
dėta prie radijo stoties, vėliau 
gautas sklypas Linksmakalny- 
je, virš Kauno Senamiesčio. Su
planuota keliolika rūmų, pra- 

e»a Fizikos ir Chemijos insti- 
tuto'Statyba. Sutikta nemažai 
kliūčių, nes tada vyravo pažiū
ra. jog neverta rūmų statyti 
Kaune, jei tikimės atgauti Vil
niųLinksmakalnio rūmuose 
tilpo dar Technikos fakultetas, 
prisistatęs dirbtuvių. Daugiau 
statyti neleido aerodromas, tad 
Medicinos rūmai išaugo mieste, 
kiti fakultetai gavo Valstybės 
spaustuvės rūmus, o uni-to kli
nikos pastatytos kitame miesto 
gale.

Universiteto personalą papil
dė jaunimas, kuris buvo nu
siųstas į Vakarų Europą pasi
ruošti akademinei karjerai. Per 
keletą metų padaryta pažanga

demija, pakeitusi buvusį Medici
nos fakulteto skyrių. Pradėjo 
veikti Prekybos institutas Klai
pėdoje, Pedagoginis institutas 
Šiauliuose. Kauno Muzikos mo
kykla buvo reorganizuota į 
konservatoriją, ją sekė Klaipė
dos Muzikos mokykla. Meno 
mokykla, buvo plečiama į Tai
komojo Meno institutą. Kariuo
menė bene nuo 1937 metų turė
jo Vytauto Didžiojo Augštąją 
Karo mokyklą su dviem sky
riais — štabo ir intendantūros. 
Kai grįžo Vilnius, keli fakulte
tai buvo nukelti iš Kauno: tada 
turėjom Vytauto Didžiojo uni
versitetą Kaune ir Vilniaus uni
versitetą Vilniuje. Visoms mo
kykloms užteko klausytojų ir 
dėstytojų! 1941 metais Vilniu
je pradėjo darbą Lietuvos 
Mokslų akademija, vien moks
lo įstaiga.

Niekas nėra pranašas savo 
tėvynėje,..

Vienoje iš lietuvių konferen
cijų Šveicarijoje buvo sielotasi, 
kad Lietuvoje nėra gydytojų, 
mokytojų, amatininkų, pagaliau 
apskritai stinga inteligentų: 
reikalingi bankai — nėra bu
halterių, reikalinga pramonė— 
trūksta vertelgų (Pirmasis Ne
priklausomos Lietuvos dešimt
metis, 2 leid., p. 69). Kai uni
versitetas išleido pirmąsias lai
das, nebeteko skųstis išmokslin
tų žmonių stoka, atsirado ir in
teligentų. ir buhalterių, ir “ver
telgų”. Iš mūsų un-to sienų iš
ėjo nauja generacija mokytojų, 
gydytojų, inžinierių, filosofų, 
rašytojų ir mokslininkų.

I
Nuostabią mūsų ' augštojo 

mokslo pažangą daugiau verti
no svetimi, negu savi. Būdavo 
piliečių, ypač daugiau pasitu
rinčių, kurie siuntė vaikus į už
sienius, kartais į nepirmaeiles 
mokyklas, nepripažindami savo

tos mokyklos. Tai tebuvo pra
džia: toliau pažanga kilo pagal 
geometrinę progresiją!

Kitų šalių mokyklos pripaži
no mūsų universitetą, jo pažy
mius ir diplomus. Jos kviesda
vo Lietuvos un-to delegatus į 
savo iškilmes ir traktavo ly
giomis su senų ir garsių mo
kyklų atstovais. Mūsų un-tas 
buvo reprezentuotas Jeruzalės 
universiteto atidarymo šventė
je: rektorius prof. P. Avižonis 
hebraiškąi sveikino naują Izra
elio židinį...

Tiems, kurie dalyvavo Lietu
vos augštųjų mokyklų steigi
me ir plėtime, nekuklu girtis 
savo darbo pasiekimais. Mūsų 
alumnai, patekę į užsienius, ga
vo progą palyginti savo iš
mokslinimą su geriausiomis 
mokyklomis: dabar jie įsitikino, 
koks buvo mūsų mokslo lygis. 
Mūsų išduoti diplomai visur 
pripažinti ir tinkamai vertina
mi. Būdinga smulkmena: Vo
kietijos augštosios mokyklos 
pakeitė repatriantams iš Lietu
vos lietuviškus diplomus savais 
su augščiausiais pažymiais.

Sunkių bandymų laikai

Nežiūrint įvairiaspalvių or
ganizacijų susiskaldymo mūsų 
akademinis jaunimas rodė pa
sigėrėtiną vieningumą gyvybi
nių valstybės įvykių akivaiz
doje. Kai buvo jaučiamos gre
siančios Lietuvai nelaimės, di
desnės studentų organizacijos 
rengė bendrus susirinkimus: 
pirmininkaudavo bešališkos stu- 
dentų-skautų “Vyčio” korpora
cijos atstovas. Mūsų studentija 
susilaikydavo nuo politinių iš
sišokimų, nors kartais būdavo 
tamsių gaivalų provokuojama.

Neilgai mums buvo lemta 
džiaugtis nepriklausomu gyve
nimu: pasipylė ultimatumai, 
grobimai, karai, okupacijos... 
Mūsų mokslo tvirtovė pasirodė 
tiek stipri, kad rusų bolševi-' 
kams nepavyko jos sugriauti 
per metus. Profesūra laikėsi 
vieningai ir mažai nukentėjo 
areštų ir deportacijų metu, nors 
jos tarpe neatsirado nei vieno 
komunisto! Daugiau slėgiami 
buvo studentai, į kurių tarpą 
buvo įsprausta provokatorių. 
Studentų kolona demonstraty
viai tylėjo per gegužės 1 d. pa
radą.

Tsao ChangLing
PAVASARIS

Į mano kambarį atneša vėjas persikų žiedus, kurie panašūs 
į raudonus drugelius, apsvaigusius nuo perilgo skraidymo.

Sunkios nuo liūdesio mano mintys, lyg šie žiedai, išsisklaido 
popieriuje, kuriame norėjau rašyti eilėraštį pavasario garbei.

Slyvų žiedų kvapas nebeteikia man džiaugsmo. Ateik, mie
loji naktie, įmano drauge mieloji, ir lengvomis savo rankomis už- 

migdyk mano skausmą.

NEFklTO LAIPTŲ LIŪDESYS
Ar rasa spindi ant nefrito laiptų, ar rauda jie, jog tu ne

be grįši f
Pro perlines uolos kristalo užuolaidas žvelgia mėnulis į eilė

raštį, kurį rašau nefrito laiptų liūdesyje.

NGO GAY NGY
t

Kaip vienišas mėnulis mėlyname danguj, taip aš savo kamba

ry viena. Užgesinu lempą ir verkiu.
Verkiu, nes tu esi toli nuo manęs ir niekad nežinosi, kaip aš 

tave myliu.

RAUDONA ROŽE
• >Kario žmona sėdi prie savo kambario lango ir prislėgta širdi

mi šilko pagalvėlėje siuvinėja baltą rožę. Įsidūrė pirštą! Tekąs

kraujas nudažo baltą rožę raudonai.
Jos mintys skrenda prie išvykusio į karą mylimo vyro, kurio

kraujas galbūt raudonai nudažė sniegą. , ”

Išgirsta jinai arklio šuolius. Tai jis parvyksta pagaliau? Ne, 
tai tik josios širdies krūtinėj sunkūs dūžiai.

Dar labiau ji pasilenkia prie šilko pagalvėlės ir aplink raudo

ną rožę sidabru išsiuvinėja savo ašaras.
Išvertė Vacys Kavaliūnas

Vertėjo pastaba: Šie kupini kristalinės nostalgijos lyriniai 
kūrinėliai yra kinų tautos sielos atspindis. Parašė juos ir į pran
cūzų kalbą išvertė Tsao Chang Ling (rinkinys „La Flute de 
Jadė“), įkvėptas Devynių šaltinių Sodo, t. y. devynių težinomų 
kinų tautos poetų kūrinių.

MUZIKAI kultūros kongrese
J. KREIVĖNAS, Cicero, UI.

Jaunimas aktingai dalyvavo 
1941 m. sukilime. Kaikurie, 
kaip Statybos fakulteto adjun- 
tas J. Milvydas, paaukojo savo 
gyvybę už tėvynės laisvę. De
ja, kita okupacija pasirodė dar 
žiauresnė. Banditai vokiečių ka
rių uniformoje apiplėšė un-to 
įstaigas. Studentai vengė vo
kiečių darbo batalionų, profeso
riai slapstėsi nuo areštų, kiti 
pateko į koncentracijos stovy
klas

1943 m. kovo 17 d. okupan
tai staiga uždarė visas augštą- 
siag mokyklas ir sunaikino kai- 
kurių įstaigų įrengimus. Moky
mas nesustojo, tik pasitraukė 
į pogrindį. Su nuolatiniu pavo
jum rinkosi jaunimas į paskai
tas konspiratyviose patalpose. 
Tokiomis sąlygomis nemažai

Muzikų susirinkime Coliseum 
patalpose daiYyyvo apie 50 žmo
nių. Susirinkimui pirmininkavo 
Alfonsas Mikulskis, sekretoria
vo Antanas Skridulis. Buvo 
skaitomi VI. Jakubėno ir J. Ži
levičiaus referatai, o taip pat 
vyko platus einamųjų reikalų 
aptarimas.

VI. Jakubėnas plačiau apsi
stojo ties tautiniais pradais 
muzikoje. Naujaisiais laikais 
kilusi tendencija į individuali
nę muziką įnešti ir tautinės 
dvasios. Tautinių elementų at
siradimas muzikoje sudaro nau
jų kūrybinių galimybių, o taip 
pat praturtina ir pačią muziką. 
Įvairių tautų muzika įgyja tau
tinio atspalvio. Įvairių tautų 
muzika sudaro visos žmonijos 
lobyną, kuriame kiekvienos tau
tos savitų bruožų įnešimas tik 
padidina to lobyno vertę. Betgi 
tautos turi ir tokių kompozito
rių, kurių kūryba yra didelės 
vertės, nors tautinių pradų ne
turi.

Tautinė muzika nesukuriama 
sąmoningomis pastangomis, pa
sireiškiančiomis liaudies motyvų 
naudojimu. Nors ir didelių ta
lentų kūryboje naudojamos liau
dies kūrybos citatos nepadaro 
visos kūrybos tautine. Tautinis 
kompozitorius tari išaugti iš 
tautinės dvasios ir muzika pa-

jauno universiteto. Vienas augš-| jaunimo baigė studijas ir gynė
tas valdininkas, Statistikos biu- diplominius projektus bei di-
ro direktorius, parašė ministrui sertacijas beveik viešai. Vokie-
- nirmininlzul — 1 -■pirmininkui oficialų memoran
dumą, siūlydamas uždaryti 
Technikos fakultetą, kad jis 
neprigamintų blogesnių inžinie
rių, kaip esamieji. Tas raštas 
pateko į Technikos fakultetą ir 
virto linksmu anekdotu.

Man, tuomet universiteto se
nato sekretoriui, teko pareiga 
redaguoti pirmųjų penkerių me
tų veikimo apyskaitą (Lietuvos 
universitetas 1922-1927, Kau
nas 1928). Buvo pasistengta 
faktais ir skaičiais parodyti, 

pliek atlikta per trumpą pradinį 
periodą. Teko išgirsti daug 
komplimentų: nesitikėta tokių 
rezultatų šalyje, kuri per ke
liasdešimt metų neturėjo aukš

čių gestapas veltui vertė šnipi 
nėti kaikuriuos personalo na
rius: mūsų moralės palaužti ne
pavyko!

Priminsiu vieną faktą įrody-! 
mui, kaip puikiai laikėsi akade
minis jaunimas po sunkia oku
pacijos letena. Un-to vadavybė 
pašaukė studentus į talką — 
paruošti žiemai kuro įstaigoms 
šildyti. Miško kirtimas Skard
upio girioje virto grand’oziška 
jaunimo stovykla po trispalve 
vėliava, su tradicinėmis skautų 
apeigomis ir turiningais lau
žais! Stovyklos dalyviai, kaip ir 
jos komendantas, niekad neuž-

(Nukelta į 2 į>sl.)

KULTŪRINE KRONIKA
• Amerikos Lietuvių Katuli-Į ry, 1941—1944 m. klebonas ir 

kų Susivienijimas — tokia ant-; dekanas Merkinėje. Tremtyje
rašte knyga, paruošta dr. A. 
Kučo, jau spausdinama Veika
las turės apie 400 puslapių. 
Leidžiamas minint Susivieniji
mo 70 m. sukaktį. Išeis rudenį.

. • Dr. A. Kučo parašyta Šv.Pet 
ro Lietuvių parapijos Bostone 
istorija jau spausdinama. Pa
sirodys vasaros pabaigoje. Tu
rės apie 300 puslapių. Spausdi
nama Liet. enciklopedijos spau
stuvėje Bostone.

• Pedagogas kun. V. Mažo- 
nas birželio 24 d. būtų šventęs 
75 m. amžiaus sukaktį, tačiau, 
kaip mus pasiekė žinios, jis jau 
yra žuvęs Sibiro ištrėmime. Tai 
buvo itin taurios sielos lietu
vis, labai domėjęsis jaunimo ge
rove, Mariampolėje leidęs kata
likų skautų laikraštėlį “Bu
dėk”, redagavęs “Šaltinį”. Bu
vo Marijonų vienuolyno narys.

• Petras Celiešius, iš spau
dos pažįstamas kultūrininkas, 
kunigas, liepos 1 d. sulaukė sa
vo auksinės gyvenimo sukakties 
— 50 m. amžiaus. Yra gimęs 
1906 m. liepos 1 d. Apušoto k., 
Jiezno valse., Alytaus apskr. 
šis gabus dzūkas baigęs Prie-

1950 m. Bonnos universitete 
gavo filosofijos daktaro laips
nį. Dabar talkindamas prie lie
tuvių parapijos East Chicago- 
je, Ind. gražiai bendradarbiau
ja Drauge, Aiduose, Tėviškės 
žiburiuose, Lietuvių enciklope
dijoje, rašydamas filosofijos, 
literatūros bei meno klausimais.

• Jurgis Gliaudą — sukak
tuvininkas. Pokariniais metais 
lietuvių literatūros pasaulyje 
iškilo naujas talentas — Jur
gis Gliaudą, kuris liepos 4 d. 
atšventė savo 50 m. amžiaus 
sukaktį. Mūsų rašytojas yra gi
męs Tobolske 1906. VII. 4. Po 
I Pasaulinio karo grįžo. į Lietu
vą. Baigęs Aušros gimnaziją ir 
Teisių fakultetą, tarnavęs Paš
tų valdyboje ir vėliau advoka
tavo Kaune. Tremtyje, o ypač 
1947 m. atvykęs į JAV, pasi
reiškė kaip visuomenininkas. 
Dabar gyvendamas Los Ange
les mieste vadovauja Lietuvių 
Mokslo institutui, yra . Rašyto
jų ir Žurnalistų draugijų narys. 
Spaudos darbams daugiau at
sidėjo po II Pasaulinio karo. Su
redagavo almanachą — Lietu
viai Šveicarijoje, trejetą metų

nų gimnaziją ir Kauno semina-1 redagavo žurnalą Lietuvis Tei- 
riją, kunigu buvo įšvęstas 1933 Į sininkas. Plačiau pradėjo ben-
metais. Vikaravo Giedraičiuo
se, 1935 — 1940 m. buvo pro
gimnazijos ir merg. ūkio mo
kyklos kapelionas Augštadva-

dradarbiauti Žiburiuose, Mūsų 
Kelyje, Drauge, Ateityje, Ga
bijoje, Lietuvių Dienose ir eilėje 
kitų laikraščių. 1950 metais pa
sirodė jo eilėraščių rinkinys — 
Avė America. Išėjo iš spaudos 
jo humoreskų ir vaizdelių rin
kinys — Gęstanti saulė.

sidaro tautine ne tiek liaudies 
motyvų panaudojimu, kiek tau
tai įprastų^ nuotaikų ir jų iš
reiškimo būdo panaudojimu.

J. Žilevičius skaitė apie Ame
rikos lietuvių įnašą į lietuvių 
muziką. Senieji ateiviai yra iš 
tėvynės emigravęs carinės Ru
sijos laikais pats energingiau
sias tautos elementas. Naujose 
sąlygose jie organizavo savą 
kultūrinį gyvenimą. Referentas 
pabrėžė buvus gyvą muzikinį 
gyvenimą, orkestrus ir t. t.

Po abiejų referatų buvo pla
čiai išsikalbėta einamaisiais lie
tuvių muzikinio gyvenimo rei
kalais, pasisakyta dėl ateities 
planų ir sudaryta komisija, kuri 
iš susirinkime vyraujančių min
čių sudarė keturias rezoliuci
jas.
' 1. Atsižvelgiant į savo pobū 
dį ir reikšmę visuomenėje bei 
jaunuomenę auklėjant, lietuvių 
dainos ir muzikos reikalai rei
kia laikyti pirmo svarbumo rei 
kalais greta kitų meno ir mo
kslo sričių.

2. Chorų veikla yra pirmaei
lis lietuvybės išlaikymo veiks
nys. Todėl galimai platesnio ir 
juo didesnį lietuvių skaičių api
mančio chorų tinklo palaiky
mas turėtų būti visų patriotinių 
organizacijų ir asmenų progra

mose tarp pačių pirmaeilių rei
kalų.

3. Lietuvių administruojamo
se mokyklose tinkamai pastaty-1/ Ypač mūsų jubiliato vardas

___ ________ ? Al I įnlril^ aSIAm Itas bendras muzikinis auklėji-į 
mas, bet nėra tiek lietuviškas, 
kad tarnautų tautiniam išsilai
kymui. Atitinkamų lituanistų 
turėtų būti skubiai ir rimtai pa
rengta tinkamos medžiagos bei 
leidinių, o mokyklų vadovybės 
reikia prašyti lietuviškos dai
nos ir muzikos reikalams kuo 
didžiausio dėmesio.

4. Reikia tokios lietuvių mu
zikų organizacijos, kuri apimtų 
ne tik visus lietuvių dainos bei 
muzikos reikalus, bet taip pat 
vienytų bei organizuotų ir lie
tuvius muzikus. Jau daugiau 
kaip 40 metų JAV veikiant 
ALRK Vargonininkų sąjungai, 
reikia ne naujos organizacijos, 
o tik prašyti šios senos sąjun
gos vadovus surasti būdų į ben
drą darbą priimti ir kitus muzi
kus bei muzikos mėgėjus.

Rezoliucijų reikalu susirinki
mo įgalioti: A. J. Aleksis, Pra
nas Turūta ir Antanas Skridu 
lis.

Prie šio dar tinka pridėti, 
kad ALRK Vargonininkų s-gos 
seimas šių rezoliucijų turiniu 
jau taip pat pasisakė, ketvir
tajai rezoliucijai pritarė ir pa 
vedė S-gos valdybai susitarti su 
dvasios vadu dėl praktiškų gali
mybių tokiai rezoliucijai įgy
vendinti.

iškilo laimėjus dvi iš eilės Drau
go romano konkurso premijas 
su savo kūriniais: Namai ant 
smėlio (1951) ir Orą pro nobia 
(1952). Praėjusiais metais iš- 

Į ėjo iš spaudos jo romanas — 
Raidžių pasėliai. J. Gliaudą pa
rodė kaip jis įstengia išvystyti 
didelį kūrybinį darbštumą, kas
dienę duoną uždirbdamas įmo
nėje ir laisvalaikiu pasireikšda- 
mas kaip produktyvus rašyto
jas. Dabar rašo naują kūrinį 
anglų kalba.

• Antanas Skridulis, Romo
je gilinęs muzikos studijas Po
piežiškame Religinės Muzikos 
institute, sugrįžo į Chicagą. Iš 
Romos iškeliavo birž. 10 d. Pa
keliui aplankė Liurdą ir Fati- 
mą; Romoje daugiausiai gilino
si į gregorianišką giedojimą. 
Chicagon atsiskubino dalyvauti 
Kultūros kongrese ir Dainų 
šventėje.

PUŠYNUOSE BBSKĘ STĄS PAŽAISLIS

• Prof. dr. Pr. Skardžius, ša
lia darbo Kongreso biblioteko
je, tęsia savo studiją apie lietu
vių kalbos žodžių darybą. Rašo 
vokiečių kalba. Studiją nori iš
leisti Goettingeno ir Heidelber
go leidyklos, kurios duoda baltų 
kalbos studijas. Žurnale “Zeit- 
scrift fuer Slavisches Filologie” 
spausdins atskirus lietuvių kal
bos klausimus specialiam sky
relyje “Lituanica”. Bus ištisa 
serija straipsnių.

• Dr. A. Salys ir prof. dr. 
Sennas daug laiko skiria ruoši
mui lietuviškai vokiškojo žody
no. Dabar dirba prie naujų “R” 
raidės sąsiuvinių.

• K. Ostrauskas baigia diser
taciją apie J. iBliūną; gausiai 
pasinaudoja J. Saulio archyve 
išlikusiais J- Biliūno laiškais. 
Disertacija rašoma anglų kalba.

• Dr. Jonas Balys yra paruo
šęs lietuviškų dainų rinkinį — 
per 300 dainų; rinkinio išleidi
mui dalį pinigų skyrė viena 
amerikiečių mokslo įstaiga.

• Dr. A. Tarulis paruošė 
spaudai naują studiją. Kultūros 
kongreso metu lankėsi Chica- 
goje, kur gyvena jo brolio šei
ma.
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ŠOKTOJO MOKSLO 
RAIDA LIETUVOJE

(Atkelta ifr-1 psl.)
rairš darnios nuotaikos tuo 
pavojingu metu...

Be tėvynės

Antroji bolševikų okupacija 
. išblaškė iš Lietuvos apie pusę 
į augštųjų mokyklų personalo ir 

studentų. Mokslo žiburys atgi- 
. jo tremtyje, lietuvių stovyklo

se. Niūrioms nuotaikoms pra- 
; skaidrinti buvo steigiami įvai

rūs kursai, skaitomi viešų pa
skaitų cildai, organizuojami 
chorai, teatrai .opera ir bale
tas. Veikė Pabaltijo universite-

IŠ DAIL. VAITIEKŪNO PAR
A. RCKSTELfi, Los Angeles

Į verslo viršūnes t JKma padėjo pasiekti pasiseki- ty, gins KRIAUCELIONAITE 
Du Chicagps universiteto mo- Su8Uaukta 8.300 atsakymų.

Visai netikėtai turėjau malo
numo dalyvauti dailininko Vla
do Vaitiekūno meno parodos 
atidaryme. Lygiai netikėtai ra
šau šias eilutes apie jo kūrybą. 
Man keliaujančiam (žinoma, ne 
pėsčia) nuo Ramiojo vandeny
no iki Atlanto vandenyno kran
tų, panašus rašymas nebuvo nu
matytas. O jeigu jis įvyko, pra
šyčiau nepykti tuos, kurie buvo 
numatę šia laikraščio vieta pa
sinaudoti ir apibūdinti Vlado 
Vaitiekūno kūrybą, rodomą Lie
tuvių Auditorijoje. Antra ver
tus, p. Redaktorius, tikiu, mie-

tas Hamburge-Pineberge,UNRA' lai talpins ir kitjj nuomones.

tvirtinti, kad V. Vaitiekūnas 
apseis be simbolinės kūrybos. 
Gi jai, kaipo tokiai, reikia dau
giau i’sigyvenimo, suradimo to
ninės harmonijos (atitinkan
čios simbolistinės idėjos dvasią) 
ir nerealistinės formos. Realis
tinis traktavimas (pvz. pav. 7 
— “Regėjimas”) labai greit nu
tolina nuo simbolizmo. Ir simbo
listinės grupės darbų labiausiai 
krinta į akis “Svajonė”, pastele 
atliktas darbas.

Realistinę grupę labai gerai 
Reprezentuoja “dail. A. Varnas” 
ir “Pavasaris”.

mokslininkai-sociologai: W. Llo 
yd Warner ir James Abegglen 
išsiuntinėjo klaus mų lapus 17, 
546 vadovaujantiems JAV vers-
lininkams, teiraudamiesi kas Į ant^ Industry’.

jie suklasifikuoti ir paskelbti 
knygose “Big Business Leaders 
in America” ir “ Occupational 
MobiJity in American Business

(Gydytoja Ir Chirurge)
MOTKHV UGV LR A&UAEUUO* 

8PEELAL18T*
■760 West 7 Įsi Street 

(Kampas 71st Ir Callfornla)
TeL ofiso Ir rez. KEpubUo 7-4146 
Vai. 11-A Ir 8-9 ▼. v. Sežt. 1-4 P. p. 

Priėmimas tik pagal susitarimų.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ott*o teL REUanoe 5-4410 

KetUL telef. GRovebUl 6-0617 
Valandos: 1-3 p. oi. Ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po plotų. 
Trečlad. Ir šeštad. pagal atitarti

Vestuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECJN PHOTO STUDIO
(Incorporatod)

EDVARDAS ULIS, sav.

r*L ofiso HE. 4-arrt. rez fb. 4-7SAJ

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAU 1—4 Ir «—» 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 1B 

GERKLES LIGOS

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir (Jhlrui 
IDUUŲ IR VAIKŲ

Chirurg*)
Al K Ų LI 

SPECIALISTĄ 
7166 South Western Avi

(MEDICAL BUILDING) 
Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
U v. — t vai. vakare. Trečlad. nuo 
H vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki l vai. popiet.

Ofioe tel. RE. 7-1188 
teL WAlbrook 6-3768

KC KGŲ

Ofiso teL CLUfside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampa* 47th Ir Hennitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek.

— universitetas Muenchene, 
Meno mokykla Freiburge, 
Augštieji Technikos kursai 
Kemptene. Mūsų jaunimas stu
dijuoja, dirba mokslinį darbą, 
siekia doktoratų. Leidžiami lai
kraščiais knygos vadovėliai. Vi
sa tai mūsų gražiai įsiliepsno
jusio mokslo darbo tėvynėje 

_ žiežirbos!
Lietuva paliko už Geležinės 

Uždangos. Mus priglaudė lai
mingesnės šalys. Įsikūrėm, vėl 

* pasidarėm žmonės, ne benamiai. 
Deja, nedaugelis mūsiškių tę
sia mokslo darbą. Vieni nega-

- Įėjo patekti į augštąsias mo
kyklas dėl amžiaus, kiti dėl kal
bos: kitus patraukė pelninges
nis darbas pramonėje, bet jau-

“ nknas, tik pajutęs pagrindą po 
kojomis, energingai studijuoja, 
siekia mokslo laipsnių, nebo-

- jant visų sunkumų.
Norėčiau raginti mūsų aka

deminį jaunimą imtis dėstymo 
universitetuose, nors tai ir bū- 

; tų nuostolinga materialiniu at
žvilgiu. Profesorių darbas čia 
daug sunkesnis, negu buvo Lie
tuvoje, ir menkiau apmoka
mas. Tektų aukotis kilnesnių i-
dealų vardan.

Yra galimybių dirbti naudin
gą mokslinį darbą ir šalia uni
versitetų. Turime autoretingą'

- mokslo įstaigą — Lituanistikos 
institutą, kurio veiklą varžo 
lėšų stoka. Turime ir kitą ryš
kų pavyzdį. — Lietuvių enci
klopediją, kurios ruošimą ir lei
dimą palaiko vien prenumerato
riai. Reikalingi paramos ir kiti 
būtini organai, kaip Bibliografi
jos biuras su jo biuleteniu 
“Knygų Lentyna”.

Neleiskime užgesti mokslo 
šviesos liepsnai, kurią išsine- 
šėme iš tėvynės. Mūsų kolegos, 
likę Lietuvoje po žiauria oku
panto priespauda, veikia ir pa
daro daug pozityvaus. Istorija 
įpareigoja ir mus neatsilikti!

Red. pastaba: Šis straipsnis 
tai prof. St. Kolupailos paskai- 

... ta pirmojo JAV ' ir Kanados 
Lietuvių Kultūros kongreso
Mokslo sekcijoje.

_______ /

Norėtųsi palinkėti dail. V. 
Vaitiekūnui surasti dar daugiau 
laiko kūrybai. Tik nuolatinis 
darbas dailininkui duoda pro
gos parodyti save ne tik kieky
biškai, bet ir kokybiškai žen-

Atvirai kalbant, apie V. Vai
tiekūno meno parodą rašyti 
tiems, kurie ją jau matė ar ma
tys, yra nereikalinga, nes šios 
parodos rengėjai buvo tiek ge
ri ir akyli, kad jau parodos ka
taloge davė didelį pluoštą žinių oenclu pirmyn 
apie V. Vaitiekūno kūrybos ke
lius ir jo kūrybos pobūdį. Viso 
to autorius yra St. Tamulaitis.
Jis lankytojui yra lyg vadovas, 
parodąs kelią į V. Vaitiekūno 
kūrybą ir aiškinąs, kodėl daili
ninkas tokiu yra. Jis į daili
ninko kūrybą žiūri daugiau iš 
filosofinio taško. Gi atskirų 
paveikslų vertinimą ir jieškoji- 
mą juose kūrybinio grožio pa
lieka žiūrovams. Pats dailinin
kas parodos lankytojams irgi 
palengvino priartėti prie jo kū- 
rybon, paveikslus suskirstyda- 
mas į dvi dali: simbolinius ir 
realistinius.

— Pritaiko akinto* —
8322 So. Western Aveuoe

Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-3 va).
Telefonas VIrginia 7-2481 10-1 vai. Treaa-

4058 Archer Avenue

TeL ofiso VA. 7-6657, rez RJE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 West 47th Street

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnhaU 3-0969 
2534 Weet 68th Street

Vai.: tik Iš anksto susltam*. 
Telef. HEmlock 4- 7 OMg neatsakius

sltsmbta* GĘntral 6-2294,

dieniai* uždaryta. Kitu laiku susitarus į LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo S 
Odao telefoną*: PH 8-3220 'vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:10

telef. WAlbrook 6-5075 j Uždara treč. visa dienų ir šeštad. vak.

Jericho sienos

Archeologai atrado Jericho 
sienų griuvėsius, apkritusius 50 
pėdų įvairių atplaišų. Atrasto-1 
sios sienos yra 7-8,000 metų 
senumo. Daromi tolimesni ty
rinėjimai.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLI \U

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
2313 W. fllat St. Chicago, I1L 

Tel. PRescott 9-2781

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Kiekvienam kils klausimas, 
— kas tikrumoje yra V. Vaitie
kūnas: simbolistas ar realistas. 
Aritmetiškai žiūrint į jo paro
dą, kiekvienas padarys išvadą, 
kad jis yra realistas, nes pa
starųjų darbų yra lygiai dvigu
bai daugiau (parodoje išstatyti į 
27 paveikslai). Gi sprendžiant 
pagal paveikslų išpildymą gali
ma būtų tvirtinti V. Vaitiekūną 
esant simbolistu. Žiūrint į tapy
binį pajėgumą ir pasirinkto už
davinio išsprendimą, norėtųsi I 
.tvirtinti V. Vaitiekūną esant| 
realistu. Šioje parodoje jis to
kiu užsiakcentuoja. Negalima1

ALL MAKES 

COLORED 

T. V.’s

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

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnožs

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West 51et Stropi

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 
penkt. 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet. šeš
tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Odao tel. PRospect 6-17*6 
Bei. tel. GRovebUl 6-560*

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-to* Ir Damen Avė.) 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-6O4* 
Rez: WAlbrook 6-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2224

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, trųč. Ir šešt. pagal sutartie*

DR. A. MACIŪNAS
6700 8. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PRospect 6-2240, rez. WA1- 
brook 5-4860.

DR. BYT. TAURAS-
TUPAIAUSKAS.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofise* ir rezld.: 2410 W. Slst St
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6677
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri,

Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniai* 2-4 vai. popiet.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8817 South We*tern Aveane 
Chicago 29, I1L 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpubllo 7-4900 

Rezidencija: GRoveblU 6-81*1

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 2-4 Ir nuo <-8:S0 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniai* pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos UI. BEverly 8-8244

Air
Conditioners

Sukaktuviniu Metų Dovanos Taupytojams

TeL 0(1*0 VI. 7-0600, rez. RE. 7-6*67

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moUry Ilgo* ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornta Ava 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
f>eėt. 2—7 vai. p. p., 
Išskyrus sekmadienius.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGO 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly HUls 
VaL: kasdien nuo 6 v. v. Iki • v. v., 
Išaklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Odao — PUllman I-17M 
Buto — BEverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

2745 W. 69 St
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South YVestern Al

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—• vak. 
Trečiadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Šeštadieniais
i. p. Ir 6- 
! f—4 v.

Ofiso U.lef. YArds 7-1168
Rezidencijos — STewart 3-4*1*

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampa* Halsted Ir 86-ta gatvl)

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

šeštadieniais 1—4 vai.

STATYBAI

PRKTATOM 
Visokių Būčių 
MEDŽIAGA

Ne tiek svarbu turėti bent 
vieną gerą draugą, kiek būtinai 
savo draugą taip mylėti, lyg jis i 
būtų vienintelis. — Plutarchasi

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuętte Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—-9 v. vak.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį

TeL ofiso PR. 6-3838, res. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 63rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:86 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4853 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7—9. 
Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4049 
Namų — CEdarcrfcst 3-’<786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St.. tai. RepubUe 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2626
DR. AL. RAMUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2290 
SPaCIALYBE CHIRURGIN88 IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 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 akintas, 

keičia stiklu* ir rSmus.
4451 So. Cadifornia Avė., Ohicago 

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

10 vai. ryto iki 4; trečlad. ir 
tik susitarus

TeL oflao PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. OMĄ VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. Ir nuo 5-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
Ir kitu laiką tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct. Chwo 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 8-3 raL 

vak. šeštadieniais 10-3,
Trečlad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLyniplc 2-1*81

Tel. ofiso VIctory 2-1681
Rez. VIctory 2-O74S

UR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

892 West Slrt Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių) 

Prišmtmo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-118*

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Bd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.: 6 Iki 8 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. FR 6-666*

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PB 6-866* 
Rezld. 6600 8. Artealan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p. į 6—9 V. v.

DR. G. SERMER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

Virš 26 metų patyrimo
Tel YArds 7-1829 
Pritaiko aklnlnsb
Kreivas

ret ofiso YA 7-4787, rez. PR 8-198v

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1645 8. Ashland Are. (kamb. 811) 
Vai. nuo 2—4 Ir 8—8; trečlad.. šeš
tad. Ir aekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps vlršminltl telefonai
šaukite MIdway 3-0001

Ofisą* ir akinių dirbtus*
756 Weat 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-13, penktadieni 29-3 i* 
šeštadieniai. 10-2 vai. popiet.

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVINAS, Pre*.

3039 So. Nafofod St.
TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštini atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu, 
perkraustymu* ir pervežimu* 
U tolimų ir artimų atstumų. 

T*L BL 7-7075 arba 
PR 8-9842

Šiais metais Ciane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendroves vadovybū mitarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau- 
pyfojams. Štai jos:

1. Kas atidarys nauja sąskaitą arba padės į senąją $50.00 ar 
daugiau, tai gaus dovanų bendrovės iaktą su termometru 
arba puikią piniginę.

2. Kas jmidės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir parankų 
plastikinį arba nailoninį ghoppiug bag (krepšį pirkiniams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę doku
mentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 Wm1 4181 ShvM LAtaysH. 3-1083
B. B. Pietkl6wici, pres.; E. R. Pietkievric*, *ekr. ir advokatas

Mokame aukštus dividendu*. Keštuojame čekius. Parduodame 
Ir Išperkama valstybe* bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ AIANDtEN. APDRAUSTA IKI *40,000

DARBO VALANDOS: plrmad. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.: 
antradieni ir penktadieni nuo 9 Iki t; trečiadieni uftdaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos Iki vidudienio.

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

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

susitarimą Išskyrus trečiadieniu*
2422 West M&rųuette Bd.

Telefonas RElIance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 We»t 59th Street 

VAL 1—4 popiet. 6:30—8:80 rak.
Trečlad. pagal sutarti

YeL ofiso Ir buto OLymplo 2-418*
DR. P, KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th 8t, Cicero 

Kasdien 1—S v. Ir 6—S v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 49th Avė. 
Šeštadieniais II Iki 4 popls*

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jai 
neatsiliepia, šaukite KEdzte 8-2843

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 8. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-1:10 v 

Trečiadieni tik anaitame

PLATINKITE “DRAUGĄ”

M P. ŠILEIKIS, O* P.
Ortbopedas - Protezlstae 

Aparatal-Protezal, Med. ban
1 dažai. Spec. pagalba kojom 
w (Arch Supports) Ir *A

VaL: 3-4 ir 8-8. šeštadieniais t-l 
HVTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB

Jei turite parduoti ar linuaino- 
ti, pariakelbkite smulkių ikelbimų 
tkyriuj*. Skelbimą galite perduot) 
telefonu: VIrginia 7-6640.

VAITUSH, DPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudljlmo bei 
.valglmo Ir skaudančią aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste Ir tollregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumu*. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

47X2 South Ashlaųd Ave*ųo 
Til. YArds 7-137*

Vai. 10:20 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:39 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

draugas
THE LTTHUANIAN DAILY ERIEND 

Oakley Avė., Chicago 8, UL TeL VIrgtala 7-884H 3-884*
KntarM - 8^nd-Cla« Matter Mąrch 31. Chlosųo. UllanM

Unde* flhe Aot of March S, 1879.

Member of the Catbolįp Press Ass'n 
Publlsked datly. ezept Sundaya, 
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PRENUMERATA: Metams
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BUBSCRIPnON RATE*
11.00 per year outside of Ckleego 
19.00 per year ta Cbleago “ ~ 
18.00 per year ln Canada 
Forelgn >11.00 per
H metų m6n.
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šeštadienis, liepos 7 1956 PTENRASTO DRAUGAS CHTCAGO, Ž^Lf^OtS

šv. Juozapo parapijos choras 
nų šventėje.

Waterhury, Conn., vadovaujamas komp. Aleksandro Aleksio; dalyvavo Dai-

Baterijos vaikų kojose
1 Vaikų ligoninėje Chicagoje 
pradėta nauja technika, sie
kiant, kad trumpesnė koja aug
dama pasivytų antrąją: gydy
tojas atidaro vaiko kojytę, iš
ima iš kaulo dalį smegenų, per- 
kiša poros colių aliuminijaus 
vielą, kuri sujungiama su tri
mis nerūdijančio plieno plokšte
lėmis. Susidaro maža .03 voltų 
elektros srovelė ir toje vietoje 
kūno temperatūra pakyla tre
jetą laipsnių. Atsiranda leng
vas erzinimas kas padeda dau
giau suplaukti kraujo ir koja, 
greičiau augdama, pasiveja il
gesnę. Jau padarytos tok’os o- 
peracijos su 18 pacientų, ir, 
kaip praneša “Chicago Tri
būne”, visos sėkmingos.
J

Slogų tyrimas•
Corneil universiteto moksli

ninkų dr. R. Alexander ir dr. 
J.) Sumrnerskill tyrimai parodė, 
kad sus i girnai slo?omią nedaug 
teturi ryšio su temperatūros 
pakitėjimu, drėgnu oru ar per
gyvenamu itempimu.

Pieno ir sulčių mišinys
Olandijos mokslin’nkai išrado 

naują gėrimą — pieno ir sulčių 
mišinį. Prieš sumaišant — įde
dama į pieną pektino ir cuk
raus, kuris apsupa homogeni- 
zuotas pieno molekulas ir nelei
džia pienui surūgti primaišius 
sulčių .Olandai mėgstą Šį naują 
gėrimą.

lėk užuojautos, krislelio širdies gal koks geras darbas rekalau 
ir žmoniškumo. Gal tai bus besi-j ja savanorių, kurie pašvęstų 
ilgintis asmuo ar apkartęs gy- laisvą vakarą, kurie talkintų... 
venimu, ar invalidas, ar koks Taigi — jieškokite ir dairykl- 
nela:mingas nepa.rsekėlis, ku- tės, ar nėra kur vietos, kur jūs 
riam galima tapti šiuo tuo. Gali galite įnešti žmoniškumo indė- 
tai būti senelis ar vaikas; ar lį, — Albert Schvveitžer

ROOSEVELT FURNITURE CO-
(LIETUVIU KRAUTUVE)

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.95.
Tas vėsintuvas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir automobilyje.
Galite šį vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711

NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai, vak, ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

Diskusijos Mokslo sekcijoje
Iš Kultūros kongreso darbų

BB. KVIKLYS, Chicago,
Kultūros kongresas Chicago

je sutraukė visą eilę žinomų lie
tuvių mokslininkų. Specialios 
mokslo sesijos posėdžių metu, 
išklausius prof. S. Kolupailos 
paskaitos apie augštojo mokslo 
raidą Nepriklausomojoje Lietu
voje, buvo iškelta visa eilė ak
tualių klausimų. Štai keletas bū
dingesnių nuomonių:

Dr.-V. Jonikas, Lituanistikos 
instituto prezidentas, iškėlė rei
kalą daugiau rūpintis būdingai
siais lituanistikos dalykų moks
lo reikalais, ypač kai Tėvynėje 
laisvas ir pilnas šių mokslų mo
kymas nėra galimas. Svarbiau
sias dalykas esąs perduoti mūsų 
lituanistų patyrimą busimo
sioms kartoms.

Prof. šimoliūnas, buv. V. D. 
u-to Technikos ' mokslų profe
sorius, diskusijose išryškino 
Lietuvos mokslo gajumą. Bene 
gražiausias pavyzdys esąs pa
čiais pirmaisiais nepriklauso
mojo gyvenimo metais įsteig
tieji Lietuvos Augštieji kursai, 
jau tais laikais tilfėję apsčiai 
darbininkų įvairiose mokslo sri
tyse. Šie kursai ir buvę Lietu
vos mokslo pradininku — lyg 
slenkstis į universitetą.

Prof. Alminas, veterinarijos 
mokslų specialistas, iškėlė mū
sų Veterinarijos akademiją, vie
ną iš augštųjų mūsų mokyklų, 
suorganizuotų paskutiniaisiais 
nepr. gyvenimo metais. Ji buvu
si jau tiek tobula, kad netgi na
ciškieji ir bolševikiškieji oku
pantai, šiaip jau nemėgę augš- 
tinti mūsų mokslo institucijų, 
ja žavėjąsi.

Vysk. V. Brizgys apgailesta
vo, kad ir šiuo metu visdėlto 
tam tikras procentas mūsų mo
kslo žinių tremtyje nėra susira
dę galimybių dirbti mokslinį 
darbą. Jaltos esančios sąly
gos, bet daugeliu atvejų ir pa
tys mokslininkai, turį perma- 
žai drąsos. Pačiam vyskupui te
kę daugeliu atvejų padėti mū
siškiams, juos rekomenduojant 
į atitinkamas tarnybas, kur jie 
po kurio laiko gana neblogai į- 
sikūrę. Savitarpinė mokslo žmo
nių pagalba čia galinti turėti 
nepaprastai didelės reikšmės.

Prof. M. Krikščiūnas nusi
skundė, kad ryšys tarp senųjų 
buv. Nepr. Lietuvos mokslinin
kų ir jaunųjų kolegų esąs silp
nokas. Kaip pavyzdį nurodė, 
esą jaunieji nepakankamai do
misi kad ir mūsų leidžiama 
“Lietuviškąja enciklopedija”.,

Prof. Manelis nurodė, kiek 
daug progų turi mūsiškiai pa
žinti užsienio augštąsias mo
kyklas ir studijuoti specialiųjų 
mokyklų santykius su universi
tetais. Jau dabar tektų planuo
ti Lietuvos augštųjų mokyklų 
programas, turint galvoje mūsų 
patirtus europijinius ir ameriki
nius pavyzdžius.

Dr. Palaitis pasiūlė mažiau 
gvildenti kad ir svarbius mū
sų praeities klausimus, o dau
giau laiko skirti ateities moks
lo problemoms.

Prof. Kukuiža, senas miški
ninkystės mokslų specialis
tas, taip pat konstatavo, kad 
senųjų mokslininkų ryšiai su 
jaunaisiais esą menkoki. Se-

111.
nieji esą turėtų eiti į jaunimą, 
kad ir įsijungdami į jų šalpos 
darbą. Atsirastų bendras reika
las, glaudesni ryšiai. Senieji ga
lėtų pasirūpinti ir suorganizuo
ti mūsų mokslo veikalų leidi
mą, ypač lituanistinių dalykų.

Mokslo sekcijos posėdžiuose 
dalyvavęs Vliko pirmininkas 
J. Matulionis pasidžiaugė, kad 
mūsų jaunimas gražiai talkina 
Lietuvos laisvinimo reikaluose 
ir kad jo pastangos esančios la
bai reikšmingos. Taigi netektų 
nusiskųsti jaunimu, atvirkščiai, 
daugiau remti jų pastangas. Tą 
pačia, proga apgailestavo, kad 
mūsiškiai permažai dirba kaiku- 
riais labai svarbiais klausimais. 
Kad ir Lietuvos rytų sienų 
studijoms medžiagos rinkimas 
ir jos paruošimas Lietuvos lais-t 
vės bylai vykstąs gana neleng
vai. Esą ir kitų darbo spragų. 
Reikia gerų, istorinio pobūdžio 
knygų apie Lietuvą svetimomis 
kalbomis. Reikia stebėti ir vi-j 
sas kitas mūsų gyvenimo ap-i 
raiškas. Tačiau pasigendama i 

'planingumo. Profesorių draugi- 
ja turėtų organizuoti ir tokių j 
problemų, kaip atkursimos Lie
tuvos socialinio draudimo, dar
bo, gydymo studijas.

Prof. Kolupaila, pagrindinis 
mokslo sekcijos kalbėtojas, už
baigos žodyje pasidžiaugė, kad 
jo pranešimas sukėlė gilių dis
kusijų. Jis nurodė, kad vis 
daugiau mūsiškių mokslo per
sonalo narių galėjo įsitraukti į 
savo srities ar gretimų specia
lybių mokslo darbą įvairiuose 
laisvuose kraštuose. Tačiau kai- 
kuriems sutrukdęs amžius. Ar 
šiaip, ar taip, vis didesnis mūsų 
mokslininkų skaičius galį pažin
ti svetimųjų kraštų augštąsias 
mokyklas. Turint galvoje, kad 
ir Tėvynėje, kad ir savotiško
mis sąlygomis, taip pat dirba
mas mokslo darbas, Lietuvos 
mokslui ateities perspektyvos 
esančios šviesios. Tuo tarpu 
mūsų mokslininkai turį galimy
bę savo studijas skelbti “Lietu
viškoje enciklopedijoje”, kad ir 
kiek ribotu būdu.

Atominiai spinduliai ir 
maistas

Michigano universitete išau
gintos keturios kartos pelių, 
maitintų tokiu maistu, kuris bu 
vo sterilizuotas atominiais spin
duliais. Pelės visiškai normalios, 
toks maistas joms nepakenkė, 
nors spindulių kiekis maistui 
buvo panaudotas didesnis, ne-’ 
gu būtų reikalinga žmonėms 
skirtą tokį maistą išsaugoti nuo 
gedimo.

Blogos mintys tai yra velnio 
padėti kiaušiniai į mūsų širdį

— Kard. Hugo

Nuskendęs kontinentas
Dr. Albert C. Smith ištyrė 

Fiji, Naujosios Gvinėjos ir So- 
lomon salų augalus ir priėjo iš
vadą, kad tos salos kitados pri
klausė vienam dideliam konti
nentui, apėmusiam ir Austra
liją. Tas, vadinamas Melanezi- 
jos kontinentas dabar daugu
moje jau po Pacifiko vandeny
nu.

Atverkite savo akis ir dairy
kitės kokio žmogaus ar kokios 
paslaugos žmogui, kur reikia 
nors truputį pašvęsti laiko, nors 
mažos draugystės, nors nedide-

Kas neigia Dievo buvimą, el
giasi kaip tas, kurs neigia saulę 
esant: tai nieko jam pačiam 
nepadeda, o saulė vistiek švie
čia. — Julius Langbchn

t®

Siuntiniai į Lietuvę ir Rusiją
per didžiausią Amerikos kontinente bendrovę

J KAMIENSKI
J AN IQU E TRADING C 0.

CENTRINfi RAŠTINE:
Toronto, Om. Canada 835 Queen St. W............ Tel. EM 4-4025

SKYRIAI JAV:
New York City, N. Y. 306 E. 9th St.................... Tel. GR 3-3470
Pittsburgh, Pa. 2013 E. Carson St............. .... Tel. HU 1-5759
Minneapolis, Minu. 44 E. Hennepin Avė........... Tel. FE 6-2330
Buffalo, N. Y. 1162 Broadway ........................... Tel. FI 1272
Newark, N. J. 102 — 16th Avė. ......................... Tel. BI 2-6816
Philadelphia, Pa. 725 W. Girard Avė.................. Tel. St. 7-1422
Cleveland, Obio 1029 Fairfield Avė....................  Tel. CH 1-5547
Chicago, III., 2314 W. Chicago Avė.....................Tel. BR 8-6780
ir dar 10 kitų miestų Kanadoje ir JAV.
Pilnai garantuojamas kiekvienas siuntinys.
Pristatoma į dvi savaitei.
Jūsų giminės Europoje gaus siuntinį be jokio primokėjimo. 
DIDŽIAUSIA BENDROVE D£LTQ KAD GERIAUSIĄ!
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MEN

OPPORTUNJTY TO SECŪRE 
YOUR FUTURE

WOMEN

“ČIA NUOMONIŲ SKIRTUMO NĖR!
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JOSEPH M. MOZERIS, Stcettty

Visos partijos sutinka- 
Distrlct Savlngs yra ge
riausia vieta taupyti-

apdrausti. Jūsų

Kiekviena Sąskaita Apdrausta! .

DIMKT SAYINCS
k and LOAN ASSOCIATION

3430 SOUTH HALSTED SI
CLIfftld. 4-0)04
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. Alkoholikai didmiesčiuose
Alkoholio Studijų centras 

prie Yale universiteto ištyrė tų 
alkoholikų skaičių didžiuosiuose 
miestuose. Duomenis surinko 
Mark Keller ir Vera Efron; f ak 
tai — iš 1950 metų. Pasirodė, 
kad daugiausia alkoholikų — 
San Francisco mieste: net 16, 
760 kiekvienam 100,000 suau
gusių (daugiau kaip 20 m. am
žiaus) gyventojų, Washingto- 
nas, DC, turi mažiau negu pu
sę to alkoholikų procento: 7, 
040 kiekvieniems 100,000 gyven 
tojų. Panašus procentas yra ir 
Chicagoje, Philadelphijoje, P.’tt 
sburghe. Mažiausiai alkoholikų 
— New Yorke ir Baltimorėje. 
Mažesniuose miestuose alkoho
likų procentas dar mažesnis

Rilkės raštai
Vokiečiai leidžia Rainer Ma

ria Rilkės raštų rinkinį. Leidžia 
Insel Verlag Wiesbadene. Išėjo 
jau pirmas tomas, 880 puslapių

Part Time
Who Are Interested in Increasing 

i Their Eamings
Sėli the worid’s Famous Gillette Blue Blades and Red Blades 
thrjįugh our new automatic merebandiaing dispensers. Millions of 
dollars spent yearly to advertiae the Gilette Blue and Red Bladea 
on radio, televiaion and newspapera.
Business is sėt up for you. No soliciting. Depreaaion Proof. Ūse 
your home aa your office. — To ąualify you mu8t have:

• 1,399.00 caah available for inventory.
• 5-7 spare hours weekly.
• Mušt be able to start at once.
• Have deaire to expand in 6 months.

^For personai interview in your city, writo —

VEND-O-PEN PRODUCTS
7933 Clayton Blvd. St. Louit 17, Mo.

Pleaae include Phone Number.

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

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

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 1007o
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10 ATSAKYMŲ, KODĖL APSIMOKA TAUPYTI 
STANDARD FEDERAL TAUPYMO IŠTAIGOJE

1. STANDARD FEDERAL yra tvirčiausioji taupymo įstaiga visoje Chi
cagoje.

2. Nuo 1909 metų ji visiems išmokėjo pagal pareikalavimą.
3. ' Josios turtas yra virš $58,000,000.00.
4. Atsargos Fondas virš $4,800,000.00. x ,
5. Grynais pinigais ir valstybės bonais turi virš $8,000,000.00.
6. Namas, voltai ir visi įrengimai, verti daugiau milijono dolerių, bet 

knygose jų vertė rodoma tiktai $1.00.
7. Paskolos veteranams, dalimi J. A. Valstybių valdžios garantuotos — 

$35.000,000.00.
8. Visi STANDARD FEDERAL direktoriai yra lietuviai.
9. Padėjus taupyti pinigus prieš 11-tą kiekvieno mėnesio dieną, dividen

das mokamas nuo pirmos.
10. Saugumo atžvilgiu nėra panašios įstaigos, kaip STANDARD FEDE

RAL, visoje Chicagoje.
Norėdami perkelti savo sąskaitą j STANDARD FEDERAL, atsineš

kite knygutę, o> mes mielai kitus reikalus sutvarkysime.

CHARTERED AND UUPERVISED BY THE UNITED STATES GOVERNMENT. 
Member of Federal Savings & Loan Insurance Corporation.

JUSTIN MACKIEWICH, Presideht
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien, Įskaitant BeStad., nuo 9 vai. ryto Iki 4 vai. po pietų. 

Ketvirtadieniais nuo 9 vai. vakaro. TreCladlenlals visai neatidaroma.

ŠTAMAM)
L SAVINGS

Įflt ffe
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginio 7-1141
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Kalbininkų uždaviniai tremtyje
j *

( Pasitarimai Kultūros kongrese
Šio pavadinimo referatą tu-į ’ Istorinės lietuvių kalbos

rėjo progos išklausyti lietuvių 
kalba besidomį asmens JAV ir 
Kanados Lietuvių Kultūros kon
greso Lietuvių Kalbos draugi
jos sekcijos posėdyje, kuris bu
vo 1956. VI. 30, 3 vai., Chica- 
goje, Sherman viešbuty.

Referentas lituanistas Leo
nardas Dambriūnas savo refe
rato pradžioje apžvelgė, kokius 
lituanistinius darbus attiko lie
tuviai kalbininkai šio pirmojo 
dešimtmečio metu tremtyje. Iš 
referento pranešimo paaiškėjo, 
kad lietuviai kalbihinkai, kiek 
tik gyvenamosios sąlygos bei 
laikas jiems leido, dirbo gimto
sios kalbos kultūrinimo darbą, 
o taip pat savo darbais išėjo 
iš lietuvių tarpo ir įžengė į

gramatika

Tolimesnėje referato tąsoje 
referentas L. Dambriūnas 
glaustai iškėlė daug įdomių
minčių lituanistų tolimesniųjų 
darbų klausimais. Tarp {įvairių 
būdingų iškeltų problemų, ypa
tingo dėmesio verta mintis, kad 
mūsų lituanistai kalbininkai, i 
bendrai pasidalinę darbą, pa
ruoštų rimtą mokslinę istorinės 
lietuvių kalbos gramatiką, kuri 
būtų naudinga ne tik lietuviams, 
besidomintiems gimtąja kalba, 
bei jos raida, bet taip pat būtų 
didelės mokslinės reikšmės ir 
kitų tautų kalbininkams, o ypač 
lyginamosios kalbotyros spe
cialistams.

Juk yra vieša paslaptis, kad

apie mūsų gimtąją kalbą.
Tokios mokslinės istorinės 

lietuvių kalbos gramatikos pa
ruošimo būtinumą skatina ir 
šis faktas, kad dabar tremtyje 
turime pajėgiausius ir rimčiau
sius kvalifikuotus lietuvių kal- 

8U' bos specialistus, kokių nežinia 
kada lietuvių tauta galės susi
laukti. Todėl neeilinis reikalas, 
susirūpinti ne tik lituanistams 
kalbininkams, bet ir kitiems, 
kultūrininkams bei visuomeni

tarptautinio masto kalbininkų "eUmjeJi kalbininkai, nagrinė- 
,, . „ , . , darni lietuvių kalbą, kartais vi-tarpą (dr. A. Salys ir dr. Pr.

Skardžius). Be šių dviejų lietu
vių laikraščiuose, kalbos sky
riuose rašė įvairiais lietuvių 
kalbos klausimais lituanistai 
kalbininkai dr. P. Jonikas, St. 
Barauskas, L. Dambriūnas ir

sai be blogios valios padaro 
klaidų, atseit, suklumpa, o to
kiu būdu tampa iškraipyti ir 
sužaloti istoriniai mūsų kalbos 
faktai. Nelituanistai lietuviai 
arba kitataučiai kalbininkai, ne
mokantieji lietuvių kalbos, be

ninkams, kad mūsų kalbininkai 
paruoštų mokslinę istorinę, lie- ( 
tuvių kalbos gramatiką, kuri, 
būtų labai reikšminga ne tik * 
mums lietuviams, bet ir lygina
majai kalbotyrai.

Periodinis leidinys

Toliau referentas iškėlė nors 
seną, bet vis aktualią mintį, kad 
reikia periodinio leidinio, ku
riame būtų nagrinėjami įvairūs 
mūsų kalbiniai klausimai. Bet 
čia iškyla ir vienos rašybos 
klausimas, kuris šiandien dar 
neišspręstas yra, ir nežinia, 
kada bus sutvarkytas.

Lietuvių kalbos klausimams 
nagrinėti periodinio leidinio 
reikalingumą pripažino daugu
ma kalbėtojų, o kartu buvo iš
reikšta mintis, — kad ir būtų

šv. Petro Ir Povilo parapijos chorai Grand Rapids., vedamas Marijos Salatkienės:. dalyvavo Dainų šventėj

skaitydami svetimtaučių raštus 
kiti. O kaikurie patys redaguo-! apie lietuvių kalbą, nejučiomis
ja laikraščių kalbos skyrius.

fcoka leidinys, visgi neatsisaky- 
gali susidaryti kreivoką vaizdą ti periodinės spaudos kalbos

Naujas arba Vartotas Automobilis
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALĘS, INC.

skyrių, kurie pasiekia didelę 
skaitytojų skaičių, ko nepa
siektų specialus periodinis lei
dinys.

Taip pat' dauguma kalbėtojų 
pasisakė, kad reikalinga viena 
lietuvių kalbos rašyba, kurią 
galėtų paruošti tik susitarę mū
sų kalbininkai. Vienos rašybos 
būtinumas ypatingai aktualus 
Įvairiose lituanistinėse mokyk
lose, kur mūsų jaunoji karta 
mokosi savo gimtosios kalbos.

Rezoliucija

Lietuvių kalbos draugijos 
sekcijos dalyviai priėmė J, M. 
Laurinaičio paruoštą rezoliuci
ją, kurios turinys yra šis:

“JAV ir Kanados Lietuvių 
kultūros kongresas, išklausęs 
Leonardo Dambriūno praneši
mo: “Lietuvių kalbininkų užda

viniai tremtyje”, pripažįsta:
1) kad lietuvių tautos, kaip 

ir kitos tautos ar jos dalies, 
kur ji bebūtų, gyvybės pagrin
dą sudaro savoji kalba.

Kad lietuvių kalba dabar tu
ri pakelti nykimo pavojų ne 
tik svetur, dėl svetimų kalbų 
įtakos, bet ir savajam krašte, 
Lietuvoje, kur vėl brukama sve
tima kalba, dar grubios jėgos 
remiama;

3) kad tos galimybės verčia 
laisvėje esančius lietuvius ypa
tingai pasiryžti budėti savo 
gimtosios kalbos išlaikymo ir 
stiprinimo sargyboje.

Todėl JAV ir Kanados Lietu
vių Kultūros kongresas, dar 
prisimindamas senųjų kartų ko
vas dėl teisės viešai vartoti sa
vąją kalbą, — ir kalbos darbi
ninkus, kurių darbais ir pasi

šventimu mūsų kalbos mokslas, 
raštas ir gyvasis žodis įžengė 
į aukštesnį kultūros laipsnį, da
bar kviečia ir akina:

1) lietuvius kalbininkus, kad 
jie pavieniui, kolektyviai, per 
kalbines organizacijas ir spau
dą toliau mokslintų, tobulintų 
ir gaivintų lietuvių kalbą; jiems 
patiems pavedama susitarti ir 
nusistatyti, kas ir kaip pirmiau
sia turi būti daroma; lietuvių 
bendruomenė jiems parodo viso
kią galimą paramą,

2) lietuvius spaudos darbi
ninkus, lietuvius kunigus, mo
kytojus ir lietuviškųjų organi

zacijų vadovus, kad jie daugiau

ivių kaibai savo darbuose ir 
i veikloje; lietuvių visuomenė
{laukia iš jų gero pavyzdžio ;

3) visą lietuviškąją bendruo
menę, kad jie ir toliau laikytų
si gimtosios kalbos šeimose ir 

j lietuviškuose bendravimuose, 
kad visomią išgalėmis naudotų
si tomis priemonėmis (laikraš
čiais, knygomis, organizacijo
mis), kurios palaiko ir gaivina 
lietuvių kalbą.

Gražiu lietuvišku žodžiu, se
na ir garbinga lietuvių kalba 
kurkime naują tvirtą lietuvybę, 
tokią lietuvybę, kuri vėl įženg
tų į pilnutinį visos tautos gyve
nimą — j nepriklausomybę.”

Lietuvių kalbos draugijos 
sekcijos posėdį JAV ir Kanados 
Lietuvių Kultūros kongrese 
organizavo Lietuvių kalbos 
d-jos Chicagos skyrius. Posė
džiui sekretoriavo p. Gražutė 
Sirutienė, o pirmininkavo A. 
Dundulis.

— A. D.

y--------- V ~------------o---------c.-------------------------------'

rodytų meilės ir pagarbos lietu-1 atramomis.

.Guminis lėktuvas
Goodyear Aircraft bendrovė 

Akrone, Ohio, išrado lėktuvą, 
kurio korpusą sudaro nylonas 
ir guma. Tą lėktuvą galima su
sidėti į automobilio bagažn'nką, 
išleidus orą. Prieš skrendant — 
pripumpuojama lėktuvo spar
nai ir korpus23 pąsidaro stang
rus, tinkamas skristi. Pripum- 
pavimui tereikia mažesnio spau
dimo, kaip automobilių padan
goms. Motoras turi 40 arklio 
jėgų, įtvirtinamas metalinėmis

NAUJAS
1956

CHRYSLER

*2,495

naujas 
195 6

PLYMOUTH

*1,495 B U IC K ’ A S
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DISTRIBUTOR

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515
Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W.69th St. REpublic 7-1941

a PCRRI?Wz H
=x 1$ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEII TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTOMO (RANK/AI 
METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄtlNINGAS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAlU>«k 5*9209

U
T
U

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

-upto-/ ■ 
'00 0/ Lh

FEDERflL
SAVINOS

ChartFred tk Hiipervianri 
by the U. 8. Government

MUTUAL FEOERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per

sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

\ t

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Plieno VI 7-7747

JOHN J. KAZANAU8KA8, Praa. '

Ohartered Ir Supervined by the United States Government
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nno 9-toa ryto iki 5 vai. po. pietų. Ketvirtadieniais nue 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 0 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

B-VTŲ LYOOB. KURIOBD

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S10,000.06
IB

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVIHGS t LOAH ASSH.
5234 S. Westem Avė. Chicago 36, ŪL

CHASE SAVINGS t LOAN ASSH.
2555 W. 47th St. Chicago 32, ŪL

DISTRICT SAVIHGS A LOAN ASSH.
3430 So. Halited Streat Chicago S, ŪL

ST. ANTHONY SAVINOS t LOAH ASSH.
1447 S. 49th CL. Cicero 50, Ui., Tai. TO 3-8131-32

UHIVERSAL SAVIHGS A LOAN ASSH.
1300 S. Halited St. ; Chicago 8, ūl.

Pradėki) Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius ‘
OFISO VALANDOS:

Plrmad., antrad,, penktad. Ir 
AoBtad. 8 vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečlad. 8 ryto Iki 
Ketvirtad. 8 vai. Iki S

11 vai..
vai. vak.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 $o. Halsted St. CAIumet 5-7252

LIETUVIAI
TAUPO

LIETUVIŠKOJE
TAUPYMO
IR.
SKOLINIMO
BSNDROVLJt

L MIS 
MOKAMO. 
aukLtuni 
dividkndą.

ZKIKUVILNA. 

SĄSKAITA 

LIGI

(0,000. •• i 
apsiausta* 
p OO SRAUNI.* 
VALDŽIOS 
DRAUDIMO 
IŠTAIGOJ, 

h SĄŽININGAS m 
, MANBA6US 

PATAltN AVIMAS
AUGUSTAS SALDU KAS PDO.X101.WTAS.
DARBO VALAHbOS: PIRAA ANTR..i*PRNRT. 9-5 v v

katvisTaoiB-MiAtS: " ?-• * v.
SMT, -------□ ■oCAb'tNIMS: . - •
TRRCtkOlt-Nt Al* uiOARVTA. 

ADRE.SAS AOiR S AROME.R. AVĖ CMiCAGO SZ.ILL. 
TEL. LA l’FJU

9-A V V
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Aktualios mūs istorijos 
problemos

Dr. A. JUŠKA, Chicago, UI.

Tokia tema skaitė paskaitą turkus. Gi kova dėl spaudos
esąs mūsų kulturkampfas, gi
nąs ne tik mūsų kalbą ir religi
ją, bet ir visas vakarų civiliza
cijos vertybes.

Dabartinėje kovoje už laisvę 
mes svetimtaučiams turime į- 
rodyti, kad mūsų teisė į nepri
klausomybę yra amžiais nupel
nyta ir darbais paliudyta. Mes

žinomas istorikas prof. dr. A.
Kučas Kultūros kongreso metu 
Istorijos sekcijoje. Posėdį ati
darė V. Liulevičius, pakviesda
mas plenumui pirmininkauti J.
Staniškį iš Clevelando ir sek
retoriauti A. Platerį iš Chica- 
gos; rezoliucijų komisija buvo 
sudaryta iš A. Rūgytės ir kun. 
dr. A. Juškos. Istorikų bei isto-j
rijos mėgėjų buvo susirinkę (rioje 8Vetimtau{iai ra3tų viaką
apie 30 Sukeltose diskusijose ,e
uoliai dalyvavo Kairys kun. dr. kalb literatū meną,
K. Matulaitis, dr. Jakštas, se-
selė Timotėja, Liulevičius. Bal
sų dauguma buvo nutarta į- 
steigti Lietuvių Tautos Istori
jos draugiją, į kurios valdybą 
išrinkta kun. dr. K. Matulaitis, 
V. Liulevičius ir A. Rūgytė.

Prelegentas dr. A. Kučas sa
vos kalbos pradžioje pažymėjo, 
kad jis mėginsiąs iškelti tokias 
mūsų tautos istorijos proble
mas, kurios yra galimos spręsti 
dabar, mūsų turimomis sąly
gomis ir pajėgomis. Ir jis iš
keltus klausimus sprendė dviem 
būdais: objektyviai ir utilitari
niai, prisilaikant seno dėsnio — 
istorija yra gyvenimo mokyto
ja.

Savo įdomų referatą dr. A. 
Kučas suskirstė j dvi dalis — 
mūsų istorija svetimiesiems, 
mūsų istorija saviesiems. Sve
timtaučiams, anot jo, mes savo 
istoriją turime patiekti aiškiai, 
trumpai ir objektyviai. Toliau 
jis palietė mūsų istorijos tuos 
momentus, kurie svetimiesiems 
yra reikalingi ypatingai išryš
kinti. Pirmoje eilėje turėtų 
būti pabrėžta mūsų tautos ir 
kalbos kilmė — mūsų kalba yra 
tiesioginiai gimininga su sans
kritų kalba, kas jau parodą mū
sų tautos senumą, sėslumą, 
skirtinumą nuo slavų ir germa
nų. Mūsų nepriklausomą $a,va- 
rankumą tektų prade t i skai
čiuoti ne nuo Mindaugo laikų, 
bet kurkas anksčiau, nes lietu-, 
viai tuose plotuose gyveno jau 
tada, kada 4—5 amžiuje vyko 
tautų didysis kraustymasis.

Toliau prelegentas ypatingai 
užakcentavo mūsų ryšius su 
vakarų Europjf kurie pradėjo 
itin ryškėti nuo Mindaugo laikų 
Popiežiaus Inocento IV laiškai 
šiam karaliui, prisimenant XIII | 
šimtmečio popiežių autoritetą 
ir politinę galybę, esąs didelės 
reikšmės faktas. Gedimino, Al
girdo, Kęstučio ir Vytauto lai
kus, kuriuos autorius pavadino 
Lietuvos klestėjimo ir ekspan
sijos gadyne, glaudžiai siejama 
su vakarų krikščionybe. Juk 
tuometinis popiežius ir impera
torius kreipėsi ne kur kitur, 
tik į Vytautą, prašydami jį bū- 
ti vyriausiu vakarų vadu prieš

. Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
J’r® 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 
paėiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avo.
BROOKLYN 21, N. Y

ją, geografiją, pramonę, ekono
miką ir visas politines teises 
bei asperacijas.

AR VERTA?
$2.00 | metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. MOglnk NEW ERA — per 
40 metų pasekmincal vartojamas. 
Siųskite $2.00 už t oa. bonką.

F. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Colorado

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI E*$ IzAIKBODttA'

4077 8o. Archer Avė. 
Chicago 32, IU. — Tel. LA S-8S17

Dainavos ansamblis diriguojamas Stepo Sodeikos; dalyvavo Dainų šventeje.

tenka laikyti ir mūsų istorijos 
perdavimą saviesiems, ypatin
gai bręstančiam jaunimui, ku
ris žavisi dinamika, herojizmu,

Nemažesnės svarbos dalyku praeities legendomis bei pada

manto Augusfto bei Barboros 
Redvilaitės istorijoje. Jaunimo 
dėmesiui patraukti reikalinga
parodyti, kad mūsų kraštas gy
vena bendroje vakarų Europos 
šeimoje, savo rūtų ir dainos ša
lies neatitvėręs jokia uždanga. 
Knygnešių epopėja yra vienin
telis pavyzdys visoje pasaulio 
istorijoje.

Bendroji mūsų tautos istori
ja tebuvo pradėta tyrinėti sava
rankiškai vien nepriklausomoje 
Lietuvoje. Tas darbas greitai 
nutrūko ir dabar vos vienas ki
tas asmuo tegali atsidėti jos 
tyrinėjimui, nors gvildentinų 
problemų — šimtai. Ypatingo 
dėmesio verta JAV lietuvių is
torija, kuri veik dar nėra pa
liesta, nors jos neapsaugoti šal
tiniai diena iš dienas nyksta. 
Senieji emigrantai, ką rodo jų 
darbai, gimtosios žemes meilę 
čia išugdė didesnę, negu, palik-

vimais. Tokių momentų mūsų na, Liublino unija, spaudas 
istorijoje esą.n' apsčiai. Ir au- draudimas ir paskutinė genoci- 
torius čia pat iškėlė kaikuriuos sovietų okupacija. O gra-
dramatiuiua periodus - kovos z,ų. romantikų pavyzdžių mes_____________  _
su kryžiuočiais, Vytauto karu- tur“ne Kę“tUiM B,rut“' darni tėvynę, išsivežė

Mūsų aktualioms istorijos 
problemoms tyrinėti reikalinga 
visų mūsų kultūrininkų talka, į 
kurią pirmoje eilėje turėtų įsi
jungti mūsų istorikai bei lite
ratai, o greta jų lygiomis tal
kon tęstąja mūsų dvasininkai, 
visuomenininkai, menininkai ir 
visi kultūrininiais reikalais be
sidomintieji. Tokiuo raginimu 
mūsų mielas žymusis istorikas 
prof. dr. A. Kučas savo prane
šimą užbaigė.

Istorijos sekcijos posėdį užda
rė kitas pagarsėjęs mūsų isto
rikas — dr. Jakštas. Jis tarp 
kitų dalykų priminė didelį pasi
šventimą prof. Z. Ivinskio, ku
ris Vatikano archyvuose tiek 
daug medžiagos yra pririnkęs 
apie Lietuvą.

Būki atsargus su savo minti
mis, nes kiekviena iš jų palieka 
sieloje pėdsakus.

— Aug. Wibbelt

CHICAGO SAVINOS NAUJAS NAMAS
Kairėje matote būrį įtakingų asmenų, 1955 m. rugsėjo 12 

dieną susirinkusių į Chicago Savings & Loan Association 

naujo namo, esančio 6243-45 So. YVestem Avė., statybos 

pradžios (ground breaking) ceremonijas. Paveiksle iš kai

rės į dešinę stovi: Jack Healy, vyriausias egzam'natorius 

iš State Auditor įstaigos; John McCartby, Marąuette 

National Bank direktorių pirmininkas; Barncy B. Piet- 

kievvicz, Crane Savings & Loan Association prezidentas; 

Julius Brenza, Metropolitan State Banko prezidentas; 
Aliam Anderson, Federal Home Loan Banko viceprezi

dentas; YValter McAvoy, Illinois įstatymus leidžiančios 

įstaigos atstovas; Michael Hannigan, 15-to wardo repu- 

blikonų komiteto atstovas; John Kluczynski, J. A. Vals
tybių kongreso atstovas; Bernice Stephon, Chicago Sav

ings sekretoriaus pavaduotoja; John Pakel Jr., Chicago 

Savings viceprezidentas; John Gregg, Chicago Savings 

viceprezidentas; Anton Valonis, Metropolitan State Bank 

iždininkas, Charles Bechham, direktorius; Percival Tru- 
deau, Chicago National Banko viceprezidentas; Ralph 

Puslis ir YVilliam Sebastian, Chicago Savings direktoriai.

Kasamojoj .mašinoj sėdi: John Pakel Sr., Chicago 

Savings prezidentas; Miss Elaine Pakel, tarnautoja; 

John F. O’Toolc, 15-to wardo demokratų komiteto atsto

vas, ir Norbcrt II. Lambcrty, Chicago Savings advokatas.

I statybos pradžios ceremonijas dar buvo atvykę Mr. 

ir Mrs. A. Budis, teisėjas Alfonse F. WeUs,. kun. E. 

A. Conway, lietuvių angių spaudos bei įvairių Real Estate 

įstaigų atstovai, nors paveiksle jų ir nėra.

Žemiau dešinysis paveikslas rodo iki šios dienos padarytą Chicago Savings naujo namo statybos progresą, o dar žemiau kairėj esantis paveikslas rodo šios įstai
gos namą, kai šių metų pabaigoje jis bus baigtas.

Chicago Savings & Loan Association naujasis namas bus ne tiktai vienas gražiausių tos rūšies namų visoje Chicagoje, bet jis bus įrengtas su vėliausiais pagerini
mais bei patogumais greitesniam ir malonesniam taupytojų bei paskolų aplikantų patarnavimui.

Chicago Savings iš anksto kviečia kaip senus, taip ir naujus taupytojus, ir bendrai visus lietuvius 
rengtis į Chicago Savings naujo namo šaunų atidarymą (Grand Opening) 1957 metų sausio mėn.

Kad persikeltų į naują namą su turtu, nemažesniu kaip 20 milijonų dolerių, Chicago Savings kvie
čia visus į talką. Per pirmus šių metų 6 mėnesius Chicago Savings turtas paaugo virš $2,400,000 00 Jei 
taip augsime ir per ateinančius 6 mėnesius, tai į naują namą persikelsime su turtu, viršijančiu $20 000 - 

no Kad ^tikrintume tokį patį augimą, pradeda nt 1-ma ir baigiant liepos 15-ta diena kiekvienas, ati
darantis naują sąskaitą arba padidi
nantis savo seną sąskaitą su nema
žiau kaip $10.00 — gaus puikią do
vanėlę. O padedantieji nemažiau 
$1,000.00 gaus kamerą arba nepa
prastą 4 asmenų stalo setą. Vaikai, 
atėję su tėvais, taip pat gauna dova
nų.

Chicago Savings per 32 metu saugiai ir pelningai tarnauja savo taupytojams. Per visą tą laikotar
pį ji visada išmokėdavo aukštesnį dividendą negu didžiuma kitų finansinių įstaigų. Toliau gyvenan
tieji pas mus gali taupyti laiškais. Norint sužinoti mūsų mokamus dividendus ir mŪ3ų teikiamus ver
tingus patarnavimus, prašome mums paskambinti GRovchiU 6-7575.

Pas mus taupomi pinigai yra pilnai apdrausti. x

CHICAGO SAVINGS >nd LOAN ASSOCIATION
6234- South Western Avenue

Atdara — pirmad. nuo 12 iki 8 vai., antrad. ir penktad. nuo 9 iki 4 vai., ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai., trečiad. uždaryta visą dieną, o šeštad. nuo 9 iki 2 vai. po pietų.
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NAUJI
LAIKRODĖLIAI

už pusę reguliarės kainos 
bendrai visiems ar perkant 
vieną ar daugiau.

17 akmenų “Auker incablock” 
0S’H$ ........... 5n — 0S'6Z$ sąjJOA

7 akmenų paauksuoti (gold fil- 
led), vertės $19.95 — už .. $9.95

17 akmenų 14 kar. aukso, 
vertės $50.00 — už ______ $19.95

f jife' 4

■j
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Windsoro Lietuvių Bendruomenės choras vadovauja mas Juozo Sinkaus; dalyvavo Dailių šventėje.
~~~ ■ .. ----—

Amerikos lietuvių katalikų istorija
Pasikalbėjimas su jos vyr. redaktorium dr. A. Kuču
Atvykęs į Kultūros kongresą

dr. Antanas Kučas aplankė 
Draugo redakciją. Kadangi jam 
pavesta redaguoti Amerikos 
lietuvių katalikų istoriją, tai 
jis buvo paprašytas suteikti 
platesnių informacijų apie tą 
darbą.

— Kada- ir kur kilo mintis 

tokią istoriją ruošti?

— Sumanymas paruošti Am. 
1. katalikų istoriją jau nėra 
naujas: jis kildavo kaikurių 
veikėjų bei organizacijų svars
tymuose. Prieš keletą metų 
Shenandoah, Pa., liet. parapi
jos klebonas kun. Juozas Kara
lius net pasiūlė $1,000 auką to
kios istorijos parengimui ir iš
leidimui. Pagaliau konkrečiai 
šio reikalo ėmėsi Kunigų Vie
nybė. 1953 m. seime ji tam rei
kalui išrinko komisiją iš prel. 
Pr. Juro, kan. dr. Juozo Kon
čiaus ir tėvo d r. Viktoro Gi
džiūno, OFM., kuriems pavedė, 
jeigu reikės, pasikviesti talki
ninkų. Komisija nusprendė pa
sikviesti prof. Simą Sužiedėlį ir 
prof. Antaną Kučą. Vėliau ko- 
misijon buvo pakviestas kun. 
Juozas Karalius. Komisija pa
ruošė veikalo planą, susikvietė 
eilę bendradarbių ir sudarė 
smulkų medžiagos rinkimo pla
ną, kurį tuojau išsiuntinėjo vi
siems lietuvių parapijų klebo
nams.

mas parapijose. Mėginome raš
tais ir kur pasiekėme patys tą 
medžiagą rinkome asmeniškai. 
Per pirmuosius metus susigrai
bėme apie 10%, daugiausiai 
spausdintos jubilėjiniuose leidi
niuose. Į mūsų raštus be dides
nių paraginimų atsiliepė vos 
keletas. Ieškojome talkininkų 
vietose, kurie klebonams padė
tų reikiamą medžiagą surinkti. 
Ir šis kelias yra mažiau sėk
mingas, negu tikėjomės. Gavo
me įspūdžio, kad seniau buvo 
lengviau pastatyti bažnyčias, 
negu dabar paruošti istoriją... 
Bet vis tik jau apie 50% me
džiagos turime ir tikimės grei
tai sulaukti daugiau pažadėtos. 
Dirbdami turime išlaidų, bet pi
nigais niekas mŪ3ų neaprūpino. 
Patys turime jų susirasti. Pra
džiai yra po $500 aukoję kun. 
Karalius ir prel. Juras ir dar 
vienas kitas kunigas po $100 ir 
mažiau.
.. ........ . -=a!=^3RFy i u i L. =
PADEKIME ARTIMIESIEMS

LIETUVOJE IR SIBIRE
Siunčiame į Lietuvą, SSSR 

teritorijas ir visą Europą pilnai 
apmokėtus angliškų medžiagų, 
avalinės, maisto ir vaistų užsa
kymus, parinktus iš katalogų, 
taip pat išsiunčiame ir įkainuo- j 
jama vietoje siuntėjo supakuo-

„ itus siuntinius. Labai pigūs pas 
, Ką veikalas pasiryžęs ap- mus užsakomi vaistai. 60 ern 

®aUma ii streptomycino ir 50 cc penicilino
tik $37.30 siunčiant expresu iš

— Kada pasirodys I tomas? 
— Tiksliai pasakyti negalime. 

Komisija tikisi jį baigti reda
guoti 1957 m. vasarą. Paskui 
viskas pareis nuo lėšų.

— Ar ligi to laiko 
gauti visą medžiagą?

— Nepaisant dalies

nuoširdžių rėmėjų iŠ klebonų 
pusės, mes nesitikime surinkti 
visą reikalingą medžiagą. Rei
kėtų laukti neribotą laiką. Ko
misija nusistačiusi medžiagos 
rinkimą baigti ligi šių metų 
galo. Stengsitnės neapleisti nė 
vienos parapijos. Jei iš kur 
nepajėgsime gauti, tai vis vien 
aprašysime, kodėl medžiagos 
pegavome. Tai bus taip pat is
torija...

— Ar II tomas ruošiamas da
bar, ar atidedamas vėliau?

— Ruošiamas xdabar. Ir jau 
daug darbo atlikta. Jau turime 
kaikurių didžiųjų organizacijų 
istorijas ir beveik visas vienuo
lijas, išskyrus chicagiškes vyrų, 
kurie dar nieko neparašė nė 
apie save, nė apie jų vedamas 
parapijas.

— Ar komisijos nariai gauna 
atlyginimą?

— Atlyginimą? — nusišyp
sojo vyr. redaktorius, — tokia 
mintis mums dar nekilo, bet 
mes tikimės surasti lėšų apmo
kėti visiems mūsų bendradar
biams bei talkininkams. Kolkas 
didžiausias mums atlyginimas, 
kai gauname prašomos medžia
gos. Visi komisijos nariai ir

labai bendradarbiai istorijos darbą

tegali atlikti jų poilsio laiku, rėtume, kad šviesus jų pavyz-
Nuovargiu nė vienas nesiskun- dys paskatintų visus tuos, ku-
džia, nes juo nesiskundė ir se- rie mums dar neatsiuntė reika-
nesnieji mūsų lietuviai ateiviai, 
kurie kūrė draugijas, parapijas, 
steigė mokyklas bei laikraščius 
ir nenuilstamai kovojo darbu ir 
pinigu už Lietuvos laisvę. No-

lingos savo parapijų ir organi
zacijų istorinės medžiagos. Lau
kiame. Laukiame kantriai ir su 
vilčia.

tikitės

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?*TOrų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas aave kandidatus | kunigus. TČval Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant jie darbuosis Ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbta mlsljaa Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokitSs po Paneles Švenčiausios vėliava; 
stokite J TBvų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novlcių vedėjui. Laiške pažymėkite klek 
mokslo baigšte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Laiškų siųskite žemiau paduotu 
adresu.

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

dirbtų Įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštlnOee, 
bažnyčiose Ir kitur. Labai pageidaujami mokų kok| amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimų ir sveikatų Dievui Ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovi ir užbaigtus mokslus.

MASTĖS OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINABY, 
t CLABENDON HILLS, ILLINOIS

STE I N TEXTI LE CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.

STEIN’AS turi metini išpardavimą, štai pavyzdys kainų: 
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50 

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir
moteriškiems kostiumams tiktai ...............................................$1.89

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .............................................................. 98c.

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki'
$2.98, tiktai ...................................... .................................................. $1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Glotb užuolaidoms tik .$1.09

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO. ’ 
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., iy2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 

Tel. MOnroe 6-8152.

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat įdėtoje.
1608 W. 47th Si., Tel. LA 3-9670

CATHOLIC BOYS CAMP
LIBERTYVILLE, ILL.

OPERATED BY FRANCISCAN FATHERS

FOR BOYS 8 to 14

SEASON: JUNE 24 — AUGUST 26,
KATES: $15 PER WEEK

For Information, write
Rev. Paschai Wodek, O. F. M. Box 177,,

LIBERTYVILLE, ILL.

Canon 4 rankšluosčiai (abrusai) 
už .............................................. $1.00

Vilnoniai Manketai, vertės 
$16.00, po .......................... $6.95

Arctic blanketai, vertės 
$12.00, po .......................... $3.95

Vatos blanketai, didelės 
vertės $4.95 — už ............... $2.45

Vasarinės kaldros, vertės 
$6.00, po .,............................ $2.95

Bed spreads, lovos uždangalai, 
vertės $6.00, po .................... $2.95

3241 S. Halsted Street

JOS. F. BUDRIK, Ine.
Tel. CAIumef 5-7237 

CHICAGO, ILLINOIS
Atidaryta pirmadienio Ir ketvirtad. 
vakarais. Nedėliomis nuo 10 iki 5

lilllllllllllllllllllllillilllliiliiilliiiiiiiliiiii 
lelel. BKpublie 7-0603 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVO8 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo

. alstomos (vedimas, perdirbi
mas Ir pataisymas

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
A I i t o ia i

4919 So. Paulina 8t 
PRospect 6-7960 

iimiiimiiiiiiimmiiiiimimiiniiimiiiiii

pasirodant?
Komisija yra užsimojusi duo

ti kiek galima išsamesnę ir pla
tesnę istoriją, nes' yra įsitiki
nusi, kad Amerikos liet. katali
kai yra labai daug nuveikę ka
talikybės ir lietuvybės labui. Vi
są istoriją projektuojama su
imti į du tomu, kurių apimtis 
gali siekti daugiau tūkstančio 
puslapių. Į J tomą tilptų ben
dros žinios apie lietuvių imigrą- 
ciją į JAV, jų įsikūrimą ir vi
sas JAV ir Kanados lietuvių 
parapijas. II tomas skirtas or
ganizacijoms, spaudai, mokyk
loms, vienuolijoms ir bendrai 
kultūrinei, visuomeninei bei po
litinei veiklai. Pirmasis tomas 
buvo tikėtasi paruošti per tre
jus metus.

— Kaip sekasi darbas ir me
džiagos rinkimas?

— Imdamasi darbo, komisija 
iš anksto tikėjosi sunkumų, tad 
perdaug ir nenusivylė. Pirmuoju 
rūpesčiu buvo medžiagos rinki-

Anglijos. Lietuviškas ir 
ningas patarnavimas. 

Dirbame 6 d.: 9—6 vai.

sązi-

PATRIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 
Chicago 23, III.

TeL CRawford 7-2126

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantaa 

1805 West 46 Street 
Chicago 9, UI.

THef: LAfayette 8-80A*
'i®mina juostas, takelius, Juosteles, 
pagalves vardinių 
progų

vardinių, 
dovanoms.

gimimo Ir kitų

Chlcagos švariausias Ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN ANO

PICNIC GROVE
8Srd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

J. OREIVE & SO* CONST. C0.
1442 So, 48th Ct. Cicero 50. III.

Statome naujus namus ir garažus. Atliekame visokių trobesių ir 
patalpų įvairius remonto darbus, skubiai, gerai ir pigiai.

Saukite: Tel. DA 6-2793 nuo 9 vai. ryto, iki 7 vai. vakaro.
Tel. OL 2-5121 nuo 6 vai. vakaro iki 11 vai. vakaro.

Visi į Pranciškonų rengiamą

LIETUVIŲ DIENĄ - PIKNIKĄ
Kennebunkport, Maine, liepos-July 15 dieną

Šiemet tų dieną bus kartu ir 25 metų sukaktis (jubilejus) kaip 
atkurta mūsų Provincija ir nnujo Pranciškono Kunigo primicijos.

PROGRAMA

9:00 vai. — Primicijų Mišios.
11:00 vai. — Iškilmingos Jubilėjaus Mišios Liurdo Grotoje.
12:00 vai. — Pietūs.
3:00 vai. — Meninė programa: Tautiniai šokiai — išpildo mūsų 

vasaros stovyklos berniukai, vad. Onos Ivaškienės; Dainos — atlieka 
Waterburio Šv. Juozapo parapijos choras, vad. komp. A. Aleksiui.

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drau^".

SKUBIAUSIAS PRISTATYMAS - ORO PAŠTUI
MES GALIME JŪSŲ SIUNTINIUS PASIŲSTI ORO PAŠTU.

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

maisto produktus.. Senus ir naujus dilktus 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 8i COMPANY
4035 So. Richmond St. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

% ....... ...... .... •■••■r:--------
0<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>O0

K. GASIŪNASm<ZXv
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodanti Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

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

6715

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervčlu!
Jei norite užsitikrinti nno ugnies namas, baldas, 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 INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDINO COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUNP INSURANCE COMPANY 

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MA8SACHUSETT8 FIRE & MARINE INSURANCE CO.
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas GEntral 6-5206
S>

GEORGE’S WATER SKI RESORT

37 W. GRANT AVĖ. FOX LAKE. ILL

• Sceniškai! Bamboo Baras • Irkliniai laiveliai
• 8ki pamokos • Piknikams stalai • Plaukimas
• Smėlėtas pliažas • Motorlaiviais pasivažinė
jimas. Suaugusiems *1.00 — Valkams — 01.50

Kaip nuvažiuoti: Važiuokite U.8. route 12 J piet
vakarius Iki Fox Lake miestelio Šviesos, tada 
pasukite ) kairę du blokus. Apie 50 mylių nuo 
Chlcagos '‘loop”.
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rai tik, kad Žeoaėa vidaus tem
peratūra teturi mažos reikš
mės j paviršiaus temperatūrą. 
Spėjama, kad Žęmės centro 
temperatūra gali svyruoti tarp 
5,000 ir 10,000 laipsnių Fahren- 
heito.

ta — mok liniukams sudaro ne
mažą prob'cntą. Dabar jau ma
noma, kad karščio šaltinis yra 
besiskaidą atomai žemės gelmė
se. Taigi — mes gyvename ant 
milžiniško reaktoriaus, kuria
me temperatūra vis kyla. Ge

GRABORIŲ NEVILTIS
AL BARONAS, Cicero, UI.

Daug prikalbėta buvo, daug ir 
ašarų ir rašalų išlieta apie vi
sokias vienybes, nevienybes, nu- si 
taut'ėjimus ir važiavimus į ki 
nusipoli^kavimo lankas. Ta- si 
čiau Dainų šventė ir Kultūros sj 
kongresas parodė, kad tautą U 
suskaldyti sunku, nes jokiais k 
rašiniais ir jokiom partijom vi 
nepakeisi gyslose lietuviško Iii 
kraujo ir jokiom politinėm vi 
kombinacijom neištrinsi palai
minimo ar pasmerkimo būti lie
tuviu. Ir tada kai žmonės pa
mato, kad dirbama iš širdies 
grynam lietuviškam reikalui, r- 
kur aistrinantis politinis mo- 
mentas yra išjungtas, tada pa- ų 
matome, kad lietuvis eina, ver- n 
žiasi, kuria ir dirba. r:

f. ■ 1... 2
Buvome pratę kalbėti ir apie *i 

tai, kad ir mūsų visi kultūriniai K 
žingsniai yra tik svajonė apie 3 
snaudulį ir miegą. Buvome pra- D 
tę sakyti, kad ledo gabalas vis 
tirpsta ir nebėra kojai vietos. 3

Tačiau kultūros kongrese ak
tyvaus teatro, rašytojų, daili- -v 
ninku, mokslininkų, studentų ir 

I eilės kitų sekcijų darbas paro- n 
į dė kad dar mokame būti ir gau- £ 
sus, ir išradingi. Teatrą mari
nome ir kėlėme, o tačiau eilė ak- J 
tyviai dalyvavusių teatralų pa- * 
rodė, kad teatro mylėtojų ne- * 
trūksta. Kai kitos draugijos * 
užsidarė, teatralai susiorgani- f 
zavo į scenos darbuotojų viene- ' 
tą. Ir žinoma toks vienetas tu- 
rėš jėgos pakalbėti teatralų 1 
var<įlu ir nereikės paskiriems ] 
asmenims bėgioti nuo režiso- I 

1 i riaus prie- režisoriaus. 
i Gausiausia dalyviais študen- I 

tų sekcija parodė, kad jauni
mas, kurį vis norime nurašyti 

’ ir graboriam avanso siūlome, j 
į moka kalbėti ir spręsti degan- : 
i čius uždavinius neblogiau negu 

senieji. Visas Kultūros kongre- •
I sas praėjo naujam ir gyvam 
į ženkle, o ne nuobodžiam senų 
k Į dalykų kartojime. Pati pradžia 
*1 su intelektualia dr. J. Girniaus 
*Į paskaita, nauja ir įdomia, labai 
į gerai nuteikė. Kongresas paro- 
t dė, kad lietuvių tauta tebėra 
. kūrybinga ir veikli, tebesirūpi- 
* nanti lietuvių kultūros reikalais,
) kurie šiandien nė kiek nema- 
k, žiau svarbūs, už politinius. Kai 
u norim, pasirodo, galim padai- 
[ nuoti darbo ir kovos giesmę, o 
} ne vien tik verkšlenančią snau- 
k dūlio lopšinę niūniuot.
I Žmogus nori dirbti
k Dainų šventės aktyvieji daly- 
l viai, choristai parodė, kad žmo- 
f gus nori dirbti. Keliolika šimtų 
I choristų bėgiojo ištisus mėne- 
| sius į repeticijas’ nieko už tai 
I negaudami, keliolika šimtų cho- 
k ristų dirbo atsižadėdami lai- 
[ svalaikių ir ne vienas važiuoda- 
[ mas į šventę turėjo nemaža- ir 
I materialinių išlaidų. Be to, ne 
b visi chorai atvažiavo. Taigi iš 
L viso yra tūkstančiai žmonių, 
r kuriems svarbiau lietuviška 
B daina už poilsį. Ir, atmindami 
B tuog praleistus vakarus, gali- 
B me pasakyti, kad lietuvis dar 
b galį ir nori dirbti.
K Rašytojai ir muzikai rašo, 
r dailininkai piešia, chorai ir te- 
B atralai dirba, ir visa tai jungia- 
B si į bendrą kultūrinį vienetą.
B Ir kai šiandien politikai vanoja 
r vienas kitą paskutiniais žo- 
B džiais, kai vienos partijos lyde- 
B ris kitos partijos žmones mirų- 
B siais ir į kapus nukeliavusiais 
r vadina, kultūrininkai vieningai 
B pademonstravo, kad tauta yra 
B vienalytė ir stipri. Toks jau lie- 
B tuvių tautos kelias, kad laimė- 
F jimus į laisvę beveik visada rei- 
B kia paruošti plunksna. Kultūra 
B reikalinga ir patiems lietu- 
B viams, ne tik kaip kultūra, bet

Lietuviu Prekybos Namai
iHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų Ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
5415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas -v- FRontler 6-1882
..... ii»Miiniiiiiimnųwiinumnumiiuuiiuniuuiiiii»nmii»m»n»uHHn||umuH»H,»

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS
BE BROKŲ

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste I

Tėtei. — CEdarcrest 3-6335
Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 
ar vienu foteliu nuo $1 50-00—

en j u įvairiausių 
valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai................$ "I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Aveniie
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330 34 South California Avenuo
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus Ir sąžiningas 
pata rnavlmaa.

R ŠERĖNAS
464# 8. Wood 8t., Chlcago U, 

lUlaota, tel. VI 7-2972
LIŪDESIO VALANDOJ

Miegamieji ąžuolo, 
riešuto ar Mahago- 
ni medžio—su šli
fuotu sidabro vei
drodžiu dreseris — 
komoda — lova — 

dvi lempos, pas 
mus tik

MAŽEIKA* EVANSSOPHIE BARČUS 
RADI0 PROGRAMA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
6845 $o. Westera Avė. Air Condttioned koplyfln 

REpnblta 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vista
Ttama, kurie gyv.na kitose miesto dalyse; gaustas* 

koplyčia arčiau jūsų namų.

U WGE8 rtotleo — Banga 1488 
NUO pikmad. iki penktad. 

8:46 Iki D: 10 vaL ryte 
fiESTAD. 8:S0 Iki »:S0 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—» ▼. 
SEKAU 8:80—® SO v. r. I* stoties 

W0PA — 1480 kU.
Chlcago >8, .11. HEmlock 4-8411 

HJ1 8o ROCKWEL1 8T____

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

$149-00

FUNF.RAL SERVICE

OTTO V. STRANSKY, Sr. 
OTTO V. STRANSKY, Jr.

Stransky Ijtido tuvių 
Koplyčia

Didelė air-conditloned 
koplyčia

“The Otri ginai Stransky 
Establishanent”

5112 S. WESTERN AVĖ. 
PRospect 6-4758

Virtuvės stalai chro
mo su formica vir
šumi, 5 dalių sta
las ir 4 kėdės 
nuo . $39-00—$99-00

GU2AUSKŲ 8KKANT1E41 YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ A8OC1ACUO8 

Ambulansų patam* turime W
rimas dieną Ir nak- visose Chlcago
U, Reikale laukite Roael&ndo dalvi

PETRAS BIRIUKAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ, TeL LAfayette 3-3572Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų ... ... .. ...............................$59.00

Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik........................................ $175-00

Parcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt. $99’149

Knygoms spintos stiklo durim tik ..........................................................$29-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai.........................................$6 51
Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai........................$2 ^

9X12 linoleum įvairių spalvų tik .................................................................. $6-51

3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401

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

IIIUIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
VASARVIETft “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis’ 
BEVERLY S1IORES, IND.

Tel. Micbigan City TRiangle 2-2711
Lietuviukas maistas, alus ir vynas 

Gera maudymuisi vieta
IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIMIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ALFREDAS VANCE
177 WOOD8IDE Rd., Riverside, I1L TeL OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
MM S. HALSTED STREET TeL V Arda 7-1911

LEONARDAS P. BUKAUSKAS
10821 a MICHIGAN AVĖ. TU. COmnFURNITURE CENTER, Ine Duonų Ir (vairias skoningas 

kulkutea kepa 8319 S. LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-1138-1139
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226 VASAITIS — BUTKUS

1446 S. 60th AVĖ., CICERO, Dl. Tek OLympfc 3-1003ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

0402 S. Falrfield Avė., Chlcago 2S 
Tel. HEmlock 4-8037 

VERTIMAI • ANKETOS ■ LAIŠKAI 
duoda pamokas. PrleA karą baigęs 
Čikagos untveraltot*.

1 dol. 25 ot. vai. — privačios. 
(S-čtas augStas, dury. po kairei, art! 
•S-čIo. gatvta Ir California Avė.)

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 S. Lltu&nica Avė.

TsL Oliffaide 4-6376 
PrtMatom. ) visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 11- 
alunčta J visu. artimuosius 

mlsstua

Atidarytą pirmadieniais, ketvįrtyleniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

YA«b 7-6781

24M W. 69tt STREET 
2314 W. 3M FLACE

n 1
Į

1

J
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SPYGLIAI IR DYGLIAI
Redaguoja dr S. ILIONAS

SAULINIMOSI SEZONAS
Saulintis tai reiškia norėti, 

kad būtum rudas, beveik juo
das, ir toks noras labai popu- 
larus, nes čia pasireiškia baisi 
artimo meilė. Štai Kruščevas 
nusaulino pačią saulę Stalinu 
vadinamą. Saulina, tiesiog sma- 
lelę verčia, net trijuose laikraš
čiuose, Vyt. Alantas Jurgį 
Gliaudą, bet savu laiku Gliau
dą irgi labai įdeginti norėjo Vy
tautą.

Saulinasi politikai, saulinasi 
laikraščiai, dailininkai ir eilinės 
moterėlės, sakydamos viena 
apie kitą teisybę, juodą, kad 
reta saulė taip žmogų gali nu
juodinti ir su visokiais beibi 
aliejais. Sakysim, Vyt. MeA-

z\
JL* * S

Y-

Dvi saulės ir sviedinys.

kauskas manydamas, kad jis 
yra saulė, taip stengiasi Ąjuo- 
dinti visus kultūrininkus bei 
mecenatus, kad nuo to darbo 
pats baigia pavirsti į smalos ka
tilą. Arba, sakysim, Rastenis, 
taip nori įdeginti kitas grupes, 
kad šios ištirptų vadistinėj sau
lėj.

Dainų šventės organizatoriai 
ir bendruomenė prisiklausė vei
kėjų vienas kito juodinimų, kad 
saulėj milioną metų gaulėda- 
mas taip negalėtum įdegti, net 
kibirais visokius aliejus tepda
mas ir gerdamas. Tokį dr. J. 
Bajerčių, ALB Chicagos apyl. 
pirmininką, labai saulina Myk. 
Vaidyla, žinomas bendruomenės 
garbintojas, Sandarą padary
damas tas bendruomenės ofi
ciozu. Prieš Dainų šventę šiek 
tiek stengėsi vienas kitą įsau- 
linti ir Dainų šventės dirigen
tai. žodžiu, saulinimosi sezonas

šią vasarą buvo karštesnis ne
gu kitados. Faktinai saulinimo
si sezoną pradėjo studentai su 
rinkimais, toliau sekė tautinin
kų suvažiavimas Washingtone, 
na, Lozoraičio atvykimas ir taip 
ligi šių dienų, šiuo metu "iau 
visi pajuodiję, todėl gal šiek 
tiek tas saulinimosi sezonas 
dabar įgaus kitokias formas. 
Vėl tęsis asmeniškas, privatus 
saulinimasis, išeinąs daugiau iš 
asmeniško taško. Vėl poniu- 
sinkos viena kitą saulins, vėl pi
liečiai pils vienas kitam sma
luotus aliejus ant galvos. Ta
čiau šiuo metu netaip svarbu. 
Šiuo metu Kruščevą bando nu- 
saulinti okupuotų kraštų žmo
nės. žodžiu, kaip saulė šviečia 
visame pasauly, taip visame pa
saulyje vyksta saulinimasis. 
Na, bet tegu ir vyksta, jeigu 
yra žmonių Marse tai ir tenai 
nuvyksim kada nors jų nusau- 
linti ir padarysim juodus, kaip 
Vilnies ir Laisvės redaktorių 
dūšios. O dabar visi saulinin- 
kimės: >

Te saulė ponios, ponai su
/meile,

Juodina stipriai artimo kailį.
M.J.A.

Pastabos be komentarų
— Pastaroji generacija pada

rė didelę pažangą medicinoje: 
seniau buvo niežtėjimas, o da
bar alergija.

— Moterystė yra institucija, 
kurioj vedėjas moteris ir finan
sininkas vyras.

— Smegenys formuoja opini
ją, o kišenė daro sprendimus.

— Psichiatras tai žmogus, 
kuris kalba apie visiems su
prantamus dalykus nesupran
tamais žodžiais.

Ta mergaitė tikrai visai nieko, 
Kartais žmogui nuo jos galva

sukas

Baisiai skuba dvi merginos, 
Ką jos vejas nieks nežino.

Dr. S. Aliūnas

Eilėraštis po baliaus
Atsikeli nuo stalo, jauti kaiinkas stumdo,
Galvoj, ir kojose, ir dūkioj neramu.
Ir nežinai, ar žmonės keliasi ar bunda 
Ir eina į namus, ai grįžta iš namų.

•
Ir tau atrodo, kad vaikščiot nebemoki,
Ir pamąstai ir čia ir šičia mano.
Bet juk ne abstinentams, o kitokiems 
Pirmas stebuklas buvo padarytas Kanoj.

Ir taip graudus atsiremi prie sienos,
Smagu, kad žemėj viskas puikiai sutvarkyta, 
Vieniems Skaniau alus, kitiems kava ar pienas,
0 tau vistiek ar likeris, ar krūmuose varyta.

Ir taip eini namo apsimąstydamas po baliaus,
Ir nori gatvėj taip lyg koks ansamblis uždainuot. 
0 medžiai ir stulpai pargriūna ir vėl kelias,
Ir supas danguje, gal saulė, gal mėnuo...

SVEČIUOSE PAS TAUTININKUS
New Yorko uoste žiūrėda

mas į Empire State dangoraižį 
taip užriečiau galvą, kad vos 
nešmaukštelėjau į jūrą. Ir jei

Ir užkimba, kaip žuvis ant slieko Į ne adjutantai, kurie man seka 
Ir turtuolis ir vargšas dypukas. į§ paskos, būčiau išsimaudęs 

dar Ginkui netarus sveikinimo 
žodžio.

Sc.da'y Traffic!

;I?P

Jį?

?/-

COMĘ. ON NOW, 
eovsT- vje'ue
LIKELV TO MOVĖ 

A FEV* FEET 
ANT MINUTE.

•Ml

HOP IN, JlMMIE, 
George anp BilL!

VOU'VE HAP two 
INNINGS HERE.ANP 
Dad SATS WE'RE
ABOUT TO STAKT 

AOAIN !

SEfiJ- 
canT we stav? .

Can CATCH 
JP WITH VOU 
iASN ENOUGH
AFTER THE 

ŠAME i

Avv, MA? — 
MUST WE STOP 
"NOVv, just 

VVUEN OJR. SIPE'S
VVINNING ?

©

Chicagoj kitaip
Lietuvoj sakydavo, kad jei su 

kaklaraiščiu, tai kojom nešalta, 
bet Chicagos policijos vadas nu
tarė kitaip, ir sako, kad gali 
švarką nusivilkti, tačiau kak
laraištį vistiek privalai nešioti. 
Atseit, jei su kaklaraiščiu šil
čiau ne kojom, bet nugarai.

Rado gydytoją
Kartą susitiko du seni bičiu

liai. Pirmasis klausia antrąjį:
— Nagi. kas tau atsitiko, Jo

nai ? Kodėl tu žandus susiėmęs ?
— Ai, brolau, taip dantį skau

da, taip skauda, kad nors lįsk 
žemėn!

— Tai negerai! O kodėl tau 
nepamėginus padaryti taip, 
kaip aš darau, kai dantį skau
da?

— O ką gi tu darai?
— Aš einu namo pas savo 

žmonelę. Ji meiliai apglėbia 
mano galvą, paglosto žandus ir, 
savo veidą priglaudus prie ma 
no veido, ima kalbėti apie mei
lę. Tada aš taip užmirštu, kad 
dantų skaudėjimo nelieka nei 
žymės.

— Iš tikrųjų; puikus patari
mas! —»• sušuko Jonas. Na, tai 
aš skubinuosi, tik sakyk, ar 
tavo žmona dabar namie?

Vaikyste
šešių metų berniukas kreipia

si į motiną:
— Tu sakai, jog kūdikystė 

yra laimingas laikas žmogaus 
gyvenime. Jeigu taip, tai kodėl 
mano broliukas drasko gerklę 
verkdamas nuo ryto iki vaka
ro?

SPYGLIŠKI
NUTIKIMAI

— Camdene, N. J., gyvenan
tis žmogus už įrašymą savo 
šuns į federalinių mokesčių at
skaitymo blankus buvo paso
dintas į šaltąją.

— Asmuo užaliarmavęs po
liciją, kad vagys iš jo greitve- 
žinio išpėlšė vairą ir armatū
ros lentą, neilgai trukus prane
šė, kad per klaidą jis buvo at
sisėdęs į užpakalinę sėdynę.

— Kliper, Eldora Herald-Led- 
ger rašo: “Aš užėjau į benzino 
stotį ir prisipirkau pilną krepšį 
kolonialinių prekių. Nuėjau į 
krautuvę ir išėjau su dezinfek
cijos priemonėmis ir dėžute 
tablečių. Vaistinėje įsigyjau pa 
puošalus. Po to nebesisekė: 
kosmetikos krautuvė nepardavė 
benzino.”

— Nelengva išrašyti čekį ge
ležinkelių inžinieriui Johannes- 
burge, Pietų Afrikoje, kurio pil
na pavardė yra: Maxmillian 
Raoul Richard Bentnick Bour- 
bon Montpensier Chalous Fri- 
zon Colzean Kennedy Van Dam 
Van Issault De Frison ir kurios 
jis dar nekeičia...

Uosto krantinėje "Dirvos” 
orkestras grojo maršus. Vincas 
Rastenis laukė ant balto arklio, 
kaip Japonijos imperatorius. 
Baisiai man buvo nedrąsu iš
lipti iš laivo žinant, kad toks 
ponas Ginkus gali ne tik taver
noje stovėti už baro, bet ir bū
ti didelis vadas...

Į Park Sheraton viešbutį bu
vau nešamas ant rankšluoščių, 
LNT mergaitėms barstant svei
kinimus iš visų pasaulio kam 
pų. Taikos pypkę, kurią man 
atsiuntė Amerikos indėnai, ne
šė dr. Nemichas, jis atrodė 
kaip milžinas su išrautu ąžuolu 
ant pečių. Aplinkui lėktuvais 
nardė didžiosios spaudos re
porteriai ir fqto koresponden
tai. Buvo gražu.

Viešbutyje trys Afrikos 
drambliai, net . iki augštų lubų, 
laikė iškėlę aukso gabalą, sim
bolizuojantį Lietuvos diploma
tiją. Susikibome visi už rankų, 
o ūkininkas J«PBačiūnas galin-

rj J. Bajerfilus po Dainų šven- 
poiliilsiauja.

Dr 
tės

Skuba taip tėvai ir vaikas 
Kol numirt ateina laikas.

Spygliuotis kronika

— Vyt. Kavolis, rašydamas 
apie skautų Jamborę “Dirvoje” 
aiškina: “Nuotaikoje, kurioje 
augštosios politikos išskaičiavi
mai išblėsdavo . prieš naujų 
draugysčių džiaugsmą, buvo 
parodoma toji Lietuvos dalis, 
kurią kiekvienas skautas visa
da nešiojasi su savimi”. Gal ga
lėtų kas nors iš skautų vadų 
paaiškinti kokią dalį Lietuvos 
skautai nešioja, o kokią šiaip 
sau paliko.

Naujas graborius
Dr. Dirmeikis per Margučio 

radiją šefo (nesumaišyti su 
naujuoju) atsilankymo proga 
įrodinėjo, kad visos politinės 
partijos (išskyrus vieną) yra 
buvę Lietuvoje seniai palai
dotos, todėl jos neturinčios tei
sės į jokį tęstinumą. Beto, pa
gal daktarą, šefo demokratijai 
užtenka vienos visų lietuvių 
tautinės partijos. Į naująjį pro
fesionalą su nuostaba žiūri vfsi 
kiti graboriai, kurie gyvų dar 

'nemoka laidoti ir nabašniką la
biau gerbia už gyvą, jį balza
muoja, bet jo nekeikia, kaip 
naujasis laidojimo direktorius.

Jugoslavijoje 3,678 motinos 
turi po 16 vaikų, 83,000 po 10, 
ir 200,000 po septynius. Varg
šas Tamulaitis, kur jis gautų 
Kultūros Fondui aukų, jei ten 
jo nemėgiamų vienvaikių šei
mų matyt visai nėra.

Nepavykusi scena
Tai kaip pavyko scena miri 

mo? — klausia teatro mėgė
jas režisoriaus.

— Niekai, numirėlį vaidinęs 
aktorius turėjo slogą.

• Geras darbas
Taip, aš tau duosiu darbo: 

šluoti krautuvę.
— Bet aš esu su augštuoju 

mokslu.
— Nebijok aš parodysiu 

kaip.

Keturi Dainos šventes dirigen
tai patys dainuoti bando.

gu balau užtraukė: “Puikios ro
žės gražiai žydi, gražiai žaliuo
ja...” Buvo amagu ir miela to
kioje draugijoje.

Naktį sapnavau Vilką, ro
dos, pats pirmininkas tiesia 
man ranką, o aš jam — atki- 
šu koją. šimutis su Grigaičiu, 
kad juos kur raistas, šoka ap
linkui lovą... Visoki vieši pa
reiškimai žemyn traukia kelnes. 
Taip kamavausi Dėdės Šamo 
žemėje iki aušros, nesudėjau 
akių. i

Sekančią dieną, buv. partijos 
gen. sekretorių ir Kauno mies
to rangovų nešamas, lankiau 
miestą, apžiūrinėjau, net nosį 
prikišdamas, Radio City. Iš šo
nų, šachmatine tvarka, žygia
vo konsulai, saugojo, kad New 
Yorko vagys neatimtų pinigų. 
Tiesą sakant, maišą su doleriais 
vilko Bronys Raila, padedamas 
Laso vietininkų ir tautinių gru
pių pirmininkų.

Times Sųuare sustojome pa
pietauti. Aikštėje buvo sukurta 
ugnis ir pašildyti Juozo Tyslia- 
vos vakarykščiai barščiai. Už
kandžių metu, diriguojant buv. 
Trijų Milžinų virėjui, giedojo 
LNT gaspadinių ansamblis. Ta 
proga buvo pasikeista minti
mis, o tautininkai net apsimai
nė marškiniais. Ir čia, Times 
Sųuare, padariau istorinį pareiš 
kimą; atvykau į Ameriką, kaip 
vienos partijos tarnas, ši mano 
mintis, galima sakyti auksinė, 
nuaidėjo cimbolų muzika...

Sekmadienį, lydimas raitorių 
maršalo, kurio kelnių raudoni 
lampasai buvo platesni už mu
žiko delnus, dalyvavau Stuko 
radijo piknike. Nieko ypatingo. 
Orkestrėlį sudarė trys žmonės 
du skripkom ir vienas šukom. 
Grojo gražiai, ypač mano mė
giamą atbulinį.

Sekantis mano taikinys — 
Clevelandas. Ten, kaip ir New 
Yorke, plačiajai lietuvių visuo
menei padariau pranešimą ak
tualiais klausimais. Įėjimas, 
kaip reikalauja demokratiški 
papročiai atsivežti iš Kauno, 
buvo su kvietimais. Negaliu ap
lenkti šito miesto, nes Balys 
Gaidžiūnas jau antrą savaitę 
klūpoja geležinkelio stotyje.

Chicagą pamatysiu būtinai, 
kur man priėmimą, su paradu, 
surengė senasis diplom. šefas. 
Bankete dalyvavo šešiolika or
ganizacijų su aštuoniais nariais. 
Taip pat dainavo ir “Margučio” 
radijo choras, diriguojamas 
dr. Dirmeikio.

Pasilieku ir toliau, už auksą, 
Jūsų visų tarnas,

Naujasis Diplom, Šefas
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Štai vėlai vykstam į gegužinę,
Valgyt ir gerti užu tėvynę.

JAMES THURBER

Liūtas, kurs norėjo skrajoti

Buvo kartą liūtas, kurs už
sigeidė turėti aro sparnus^ Jis 
pasikvietė arą, o kai šis atėjo, 
tarė: “Duodu tau savo gaurus 
už tavo sparnus”. “Kokia nesą
monė!”, sušuko aras, “aš be 
sparnų negaliu skraidyti!”. — 
‘Na ir kas?” — tarė liūtas — 
“Aš neskraidau, o vistiek esu 
žvėrių karalius. Nes turiu pui
kius gaurus”. — “Gerai”, at
sakė aras, “tad duok man pir
ma savo gaurus”. — “Eikš ar
čiau” — tarė liūtas — “kad 
galėčiau tau juos įteikti”. Aras 
prisiartino, o liūtas vienu smū
giu partrenkė jį ant- žemės. 
“Duok man savo sparnus”, šau 
kė liūtas. Ir pasiėmė sparnus, 
neduodamas gaurų.

Aras valandėlei nuliūdo, bet 
nūnai atėjo jam viena mintis: 
“Eime lažybų, kad nemokėsi nu 
skristi nuo anos didžiulės uo
los, kuri yra tenai viršuje”, pa
rodė liūtui. — “Kas, ar aš?” 
tarė liūtas, ir, užkopęs ant uo
los, leidosi lėkti. Kadangi ji3 
svėrė daug, o be to nemokėjo 
skraidyti, nes niekad nesimo
kė, krito ant žemės ir užsimu
šė. Erelis pribėgo prie jo, atsi
ėmė sparnus, nurovė liūtui gau
rus ir pasipuošė jais. Tuomet 
nutarė skristi į savo lizdą tarp 
uolų ir pasilinksminti su savo 
pačia. Kai atskrido, įkišo į urvą
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liūto gaurais papuoštą galvą ir 
giliu bei šiurpiu balsu suurzgė: 
“Hrrruuu". Jautri pati stvėrė 
revolverį, kurį turėjo parankėj, 
ir nušovė savo vyrą, manyda
ma, kad tai liūtas.

Pamokymas: Nereikia
leisti, kad žmonos turėtų pa
rankėj revolverius, nesvarbu 
kuo vilkėtum.

Išvertė J. Kėkštas

Dainų šventėj chorams akompo- 
navęs orkestras, kurį muz. Nakas 
spaudoj piktai nubarė.

Balys Pavabalys
Jei keistus partija, 
kas drįstų barti ją

Meška — lokiu, terba — maišu, 
Tarybomis — sovietai.
Ir velnias verčiamas kipšu,
Ir iš kuolų jau mietai.

Čekistai virsta daktarais, 
Ministrais komisarai.
Greit ir kolchozai virs dvarais, — 
Pašvilpkit proletarai.

Jei ir kompartijos neliks,
Reikės išrasti kitą,
Tuojau partkomija išdygs, 
Baisesnė net už šitą.

t'
Baidyklė virsta pabaisa,

' Netoks jos idealas.
Tik melas verčiamas tiesa,
Vis viena lieka melas.

Atrodo, kad meškeriotoją žuvis 
įtrauks į vandenį.

Valgykloje
Valgytojas kankinasi prie 

steiko ir pagaliau pašaukia pa
davėją.

— Kas yra? — klausia šis.
— Tiesiog gėda, — sako val

gantis, — iškepti padangą su
visais siūlais.

• Kaip atsitiko
— Kaip atsitiko, kad sudau

žei mašiną?
— Ai bandžiau pervažiuoti 

upę, per kurią nebuvo tilto.

Per kuĄ ragą
Eidamas su mama pasivaikš

čioti už miesto, Vytukas pirmą 
kartą pamatė karvę.

— Ar tai plėšrus žvėris, ma
ma? .

— Tai ne žvėris, tai karvė, 
vaikeli, ji žmonėms pieno duo
da.

— O ką ji turi ant galvos? 
— Du ragus.

Tuo metu karvė pakėlė galvą 
Ir subaubė.

— O į katrą ragą ji dabar 
papūtė? — vėl klausia Vytu
kas..
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Kruščevas ir arklys
Tarp kitų dovanų, kurias Bul

ganinas su Kruščevu nutarė 
vežti Anglijon, buvo ir geras 
arklys. Bet negi veši neišmė
gintą arklį? O kad nebuvo 
kuo gerai pasitikėti, nusprendė 
arklį išmėginti patys. Bet kas 
matė, kad maskolius, ir dar 
viršininkas, imtųsi rimtesnio 
darbo būdamas blaivus? Taigi, 
prisitraukė abudu vodkos ir dvi- 
šėda išjojo. Bejojant sutemo, 
o ir vodka jau mušė gerokai į 
vadų galvas. Prijojus prie Vol
gos, Kruščevaa neišsilaikė ir į- 
krito į vandenį. Besikrapštyda- 
mas į krantą jis suriko Bulga- 
ninui: “Laikykis stipriai — kaŽ 
kas įkrito į vandenį — aš gir
dėjau, kaip pliumptelėjo!”

Bulganinas nusileido nuo ark
lio ir padėjo graibyti po van
denį. Begraibydamas ir nutvėrė 
Kruščevui už ausų.

— Gi tai tu nukritai, drau
gas Kruščevai! — nustebo Bul
ganinas.

— Negali būti, — atkirto 
Kruščevas, — kadangi aš esu 
čia, bet jeigu jau aš nukritau, 
tai kelk mane atgal į balną.

Šiaip taip įstūmė Bulganinas 
Kruščevą į balną, bet atžaga
riai.

— Paduok man pavadžius, — 
įsakė Kruščevas. Bulganinas 
pasigraibė apie arklio užpakalį 
ir, nutvėręs uodegą graudžiai 
sušuko:

— Drauge Kruščevai, tai te
nai arklio galva vandenin nu
krito, nieko' neliko, vieni tik 
karčiai! • .

— Jei taip, tai duok man 
karčius aš turiu į ką nors lai
kytis, — pabrėžė Kruščevas.

Kruščevas įsikibo į uodegą, 
Bulganinas sėdos balnan, ark- 

i lys pradėjo žengti.
— Sustok, — staiga sušuko 

Kruščevas, — vienas iš mūsų 
jojame į klaidingą pusę.

laku

Dr. S. Bieiis veža namo U tau- tininkų sąskrydžio dr. Br. Dirmei-
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