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Saijil Okupuotoje
Lietuvoje

kultūra ir civilizacija
INŽ. JONAS RUGIS

Dažnai šitos dvi sąvokos, tiek 
skirtingos viena nuo kitos būna, 
arba klaidingai suprantamos, 
arba painiojamos, arba sulieja
mos Į vieną. Kultūra ir civiliza
cija ne vienas ir tas- pats. Tau
tos arba žmonijos gyvenimo lai
kotarpiai gali būti civilizuoti, 
bet nekultūringi 
gai. Panagrinėkime 
sąvokas.

Poetas Valery Apie

Man atrodo, kad 
džiausią! išreiškė, kas tai yra 
kultūra’ garsusis prancūzų poe
tas Paul Valery. Jis, apibudin
damas tautos kultūringumą iš
sitarė, kad kultūringa tauta ga
lima skaityti tą tautą, kuri dva
sinėm vertybėm suteikia dau
giau reikšmės ir vertės nei tos 
vertybės jų turi praktiškam gy
venimui. Kultūros sąvoka riša- 
si su tuo, kas liečia žmonių gy
venimo dvasinę sritį: tikyba, 
moralė, etika, estetika, abstrak
tūs mokslai, dailė, poezija. To
se srityse kultūra ir pasireiš
kia.

Kuo kultūra yra aukštesne, 
tuo tikyba yra tobulesnė, tuo 
kilnesnė žmonių sąvoka apie 
Dievą ir tuo daugiau pasireiškia 
visuomeniniame, ir paskirų as
menų gyvenime religijos, mora
lės ir etikos dėsniai. Kultūra at
neša grožio supratimą ir reika
lingumą ir išvysto grožio jaus
mą ne tik dailės kurinių ar po
ezijos kūrėjų tarpe, bet ir pla
čiose masėse.

arba priešin- 
šitas dvi

Kultūrą 

gal vaiz-
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ANGELŲ LELIJA
BERNARDAS BRAZDŽIONIS

T raki j pilis

į pasisakė apie kultūrą. Anot jo, 
kultūros kilmė yra kilni ir turi 
religinius pamatus. Kultūra yra 
kilusi iš kulto. Taip buvo pav. 
su Egipto kultūra, Graikijos 
kultūra ir net Renessanso kul
tūra. Europeišką kultūrą Ber- 
diajevas laiko lotyniška ir kata- Į 
likiška kultūra. Katalikų Baž- < 
nyčia, įrodinėja jis, išsaugojo 

j antikinę kultūrą tamsiais vidur
amžiais, pati yra' persisunkusi 
kultūra ir iš jos ir apie ją tvė-1 
rėsi Europos kultūra. Jei rusai! 
ne visai barbarai, sako Berdia- j 
jevas, tai dėl to, kad juos, per* 
Bizantiją ir stačiatikių Bažny
čią, pasiekė šiek tiek antikinės 
graikų kultūros.

Kultūra yra kaip ir išraiška 
dvasinio gyvenimo tautos, arba 
grupės tautų, arba net kokio 
nors laikotarpio daugelio tautų 
gyvenimo. Pav., kiniečių kultū
ra yra grynai tautinė kultūra, o 
Renesanso kultūra XV šimtme
tyje buvo apėmusi visą Europą.

Kultūra Ir Praeitis
Kultūra, kaipo turinti dvasinį 

pradą, rišasi su praeitimi. Ji tu
ri savo praeities kultą, savo 
tradicijas, savo padavimus ir 
didžiuojasi savo senumu, savo 
ryšiais su praeitimi. Vargu ga
lima pavadinti kultūringa tą 
tautą, kuri negerbia savo praei
ties, tradicijų ir išsižada savu 
bočių darbų ir praeities ryšių.

Kiekviena kultūra yra savo
tiška ir nesikartojančiai indivi
duali. Net tokios senos ir pra
dinės kultūros kaip Babilono, 
Arijos ar Inkų turi tarp kito ir 
ryžkų individualumą.

Tautiškoji kultūra yra kaip ir 
tautos siela, surišta su jos gy
vavimo istorija. Kultūra nesu
kuriama dirbtinai, o gimsta iš 
praeities ir toliau vystosi. Ne be 
reikalo kalbama apie seną ar 
jauną kultūrą.

Kaip nesąmoningu, šviesoje 
to, kas aukščiau pasakyta, atro
do žinomas bolševikų obalsis: 
kultūra socialistinė iš esmės ir 
tautinė iš formos. Negali būti 
socialistinės kultūros taip, kaip 
-negali būti monarchistinės, 
anarchistinės ar kitos kokios 
politinės kultūros.

Dvejopa Kultūros Raida

Kultūrą tveria ne masės, bet 
išrinktieji, kurie kaip ir sinte- 
tizuoja savo tautos dvasinio gy
venimo pasireiškimus ir sieki
mus ir nurodo naujus kelius ir 
gaires. Todėl gal ir galima kal
bėti dvejopą kultūros vystymą
si: plėtimąsi į plotį tarp masių 
ir kilimą į viršų, siekiant aukš
tesnių lygių. Pereitojo šimtme
čio pusėje Bocklis savo pragar
sėjusioje knygoje “Civilizacijos 
Istorija Anglijoje“, kalba apie 
tokį skirtumą tautinių kultūrų. 
Jis kaipo pavyzdį nurodo Škoti
jos kultūrą, išsiplėtusią į mases 
ir vokiečių kultūrą, pasiekusią 

I didelių aukštybių, bet neišėjusią į 
|į mases.

Civilizacija

Civilizacija visiškai skiriasi 
nuo kultūros. Civilizacija tai 
yra suma visų tų nugalėjimu, 
kuriuos žmogus atsiekė kovoje 
su gamta ir jos jėgom savo pro
tu ir jėgom, ir kurių dėka jis pa
keitė savo gyvenimo sąlygas. 
Tai laipsnis atitolimo nuo pri
mityvių, beveik gyvuliškų, gy
venimo sąlygų pirmykščio žmo
gaus. Civilizacija atneša žmogui 
visas materiales gėrybes ir vi
sus patogumus jo kasdieninio j 43 m. Šv. Kazimiero Akademijoje 
gyveninio. Bet civilizacijos lai- j jėstg tautiškus Šokius. Baigė Chi- 
mėjimai tarnauja ne tik žmonių

i (Nukelta j 3 pusi.)

Pro anižino pragaro tamsą beribę 
Prasiskleidė i Tu, Angelų Lelija, 
Kad gimtų pasauly Taika ir Ramybę, 
Kad meilė žydėtų, žmogaus širdyje. i

.1

Ir ten, kur prie antkapių motinos stovi. 
Pakilo giesmė, tartum balsas varpų. 
Pavasario pumpurus kryžiai sukrovė 
Ir šaukė Escclsior gelmės

Ir šaukė ekstazėje mirštanti žemė, 
Ir šaukė. tamsoj ištremtųjų minia.
Ir akys išvydo, kaip švinta sutemę 
Skliautai Dievo rankos stcbukliĮ- ugnia.

Graikijos Pavyzdys

Prisiminkime senosios Grai
kijos laikus, palikusius neatsie
kiamo grožio dailės kūrinius ir 
prisiminkime koks grožio kultas 
pastebimas visuomeniniame ir 
kasdieniniame tų laikų graikų 
gyvenime, atsispindintis net 
mnžiflMRiuose eilinio vartojimo 
daiktų papuošime. Gal net dau
giau garbės Graikijos kultūrai 

filosofai, 
buvo pa
mokė ją 
filosofas 
ir intui- 
atominės 
mokslas,

atneša jos išminčiai ir 
Jie tūkstančius metų 
vyzdžiu žmonijai ir 
mąstyti. Juk graikų 
Demokritas, mąstymų 
cijos keliu, priėjo prie 
teorijos, prie kurios 
po lgų klaidžiojimų, grižo XX 
amžiuje. Ir filosofija Graikijoje 
ne buvo tik išrinktųjų pamėgta, 
bet ją domėjosi ir mėgo ir pla
tesnės masės. Valstybių sant

varkos, visuomenės organizaci
ja, teisiniai nuostatai, buvo pa
grindžiami moralės dėsniais ir 
religinėmis bei filosofinėmis tie
somis, kuris tuo būdu pasireikš
davo nė tik asmeniniame, bet 
ir visumos gyvenime.

Roma

Dėl to mes senovės graikus 
skaitome aukštos kultūros tau
ta, nors jie neturėjo nei telefo
nų, nei geležinkelių, nei kitų, ži
nomų mum kasdieninio gyveni
mo patogumų bei malonumų. Jei 
mes kalbame apie Ramos kul
tūrą, tai ne dėl jos puikių gin
klų ir tuometinio pasaulio užka
riavimo, bet dėl to, kad ji per
ėmė Graikijos kultūrą, ją savo
tiškai pritaikė sau, nors ir ne
atsiekdama tokios aukštumos, 
bet už tai išplėsdama savo kul
tūrą plačiai po tų laikų žinomą 
pasaulį. Romos galybė daug 
mažiau reiškė pasauliui kaip 
kad jos visuomenės suorgani
zavimas, jos teisės nuostatai 
n* kodeksavimas. jos filosofai ir 
rašytojai.

Filosofas Berdiajevas
Neseniai miręs rusų filosofas 

Berdiajevas, vienoje savo kny- 
5U> gan plačiai ir įtikinančiai

aiškintų 
darbo 

ir skurdą”.

O Tu, o tautų pamintųjų Lauktoji 
Nauja Evangelija- skausmo širdy, 
Per jūrą mirties į gyvybės rytojų 
Kaip verkianti kūdiki žmogų vedi

Į ten, kur pragaro tamsą beribę 
Pražydusi Tu, Amgelų Lelija, 
Kare — duodi Taiką, o vėtroj — Ramybę, 
Ir uždegi Laisvę — vergtų širdyje.

gegužio vakaras šventoriuje
SONĖ PIPIRATTĖ

Šimtas žvakių pridegiota ant kaštano,
Ant kaštano pūkštančiai liepsvių plevena.
Lygu šventosios mergelės ■— baltos kekės — 
Skaisčios, šviesios, dailios, tiesios, — tartum žt'akės.

Dziaugsmą gieda liepoje paukščiu choras. 
Bokšte klausosi baltų balandžių poros. 
Bitės ūžia, lyg vargonai pianissimo: 
Virgo daleis, o angclica, purissima...

Lygiai taip, kaip ir bažnyčioj per mišparų. 
Ne> tiek melstis, kiek gėrėtis gera, gera... 
O širdis, lyg žvakė — žiedas ant kaštano, 
Dega- — žydi, dega — žydi, Dieve mano.

Tartum dūmai iš vėduojamo kodylo. 
Debesys balti melsvais skliautais pakyla. 
Kyla liepsnos, kyla giesmes, kyla mintys, 
Kol pradės skaistieji angelai vaidvntis.

Šone Pi piraitė

LAIMĖJUSI ANTRĄ PREMIJĄ
Premijuotame eilėrašty aprašo

masis šventorius yra Žemaitijos 
Naumiesty, kur prabėgo autorės 
vaikystė ir jaunystė.

įSonė Pipiraitė — Sofija Pipi- 
raitė-Tomarienė — gimė Pajūrė- 
lio bažnytk., Kvėdarnos v., Tau
ragės ap. Baigusi Tauragės Mo
kytojų Seminariją, septynerius 
metus mokytojavo pradžios mo
kykloje. 1939 m. vasarą, atvykusi i 
Chicago n giminių aplankyti, dėl 
karo nebegalėjo grįžti namo ir 
pasiliko Amerikoje. Tais pačiais 
metais pradėjo- rašinėti (neskai
tant pirmųjų vaikiški; bandymų 
“Žvaigždutėje”). Eilėraščiai bu
vo spausdinami įvairiuose laikraš
čiuose. Vedė “Kalbos kertelę”. 
Laikraščiuose išspausdino seriją 
liaudies pasakų, “Bobutės pasa
kų” vardu. Rašinėjo apsakymė
lius, feljetonus ir straipsnius li
teratūriniais, kultūriniais i<r vi
suomeniniais klausimais. 1942 —-

Jaunieji > Kompozitoriai
LTSR valstybinė konservatori

ja per keletą, metų nesuspėjo iš
ugdyti žymesnių muzikinių pa
jėgų. Dėlto nusiskundžia netgi 
pati bolševikų spauda (Literatū
ra ir Menas). Kiek esą pažymėti
ni šie studentai: diplomantas E. 
Balsys, vedęs stygini kvartetą, 
IV kurso V. Klova — smuikinin
kas, išaugęs B. Dvariono įtakoje, 
A. Adomaitis, A. Daunoras (kom 
pozitorius), pianistas Ė. Degre- 
tikas, J. Št-rclcovas ir dar vienas 

kitas.
Tarybinė spauda giria komp.

Račiūną (dabar docentas) už 
kad “jo vedama kompozici- 

klasė žengia teisingu real išti
ni enokeliu”.

A. 
tai, 
jos 
nio

- Vincas OŠkini-s, žurnalistas, 
tremtyje ilgesnį laiką buvęs “ko- 
nūtetininkas ”, prieš porą metų 
grįžęs iš Vakarų Vokietijos i Lie
tuvą, šiuo metu tebėra įkinkytas 
į bolševikų propagandos Lariiybą. 
Jis jra su kitais rusais propagan 
dininlcais bei agitatoriais siunti
nėjamas iš vienos Lietuvos, vietos 

ji .kitą, kad aUcanięms ir.nclaimin- 
I giems Uetuvos žmonėms 
I apie “kapitalistinių šalių 
i žmonių badavimą
j Esą Lietuvoje niekas netiki, kad 
I visko pertekusioje Amerikoje ar 
t šiaip jau Vakani kraštuose būtų 
badas. Ypač netiki, kai tai pasa
koja rusai. Taigi Oškinini ir te
kęs nelengvas uždavinys — įro- 

I dyti Lietuvos liaudžiai.
ta spalva 

j ščiai. Kai 
| galės eiti 
I iiėdoinis...

— Bolševikų spauda labai te- 
l begarbina nelietuvių tautybės mu 
Iziką Kl-enicki, kuris sukūręs kan
tatą Stalino garbei. Kad Klenie- 
kis parašė kantatą kruvinojo dik- 

| tatoriaus garbei, jokių clyvų norą, 
nes netikime, kad jis būtų galėjęs 

|ką nors geresnio padaryti. Tega
lime tiek pridėti: tegu šią kanta~ 
tą paties Klenickio tautiečiai ir 
gieda Stalino garbei, nes lietu
viams ji ne prie širdies.

— Rašytojas Šimkus smarkiai 
puola visą eilę lietuvių rašytojų, 
kaltindamas juos kosmopolitizmu. 
Mus čia kiek stebina staigus drau 
go Šimkaus pasikeitimas, nes Ne
priklausomos Lietuvos laikais Šim 
kus nebuvo kaltinamas komuniz
mu, o kaip tiktai visiems “bur
žujams'’ buvo labai įgrisęs savo 
kosmopolitizmu.

— Aktoriais R. Juknevičius, 
I-osios bolševikų okupacijos metu 
deputatas, nacių metais iškilmin
gai vėl atgailojęs, dabar vėl atsi
gavo ir bolševiku yra labai ver
tinamas. Laukiama, kad ateinan
čiuose rinkimuose jis vėl bus 
įrašytas kandidatu, kaip kad bu
vo seniau: “Juclmevvicz Romuald, 
ehlop”.

— D. Andriu
lis Lietuvos okupacijos dešimtme
čio garbei parašė liaudinę 3 veiks 
mų 6 paveikslų muzikinę pjesę 
“Šatrijos papėdėje”. -Tėkštą pa
rašė poetas J. Lapažinskas. Vei
kale vaizduojama tariamoji “Lie 
tuvos liaudies kova dėl tarybinės 
santavtrkos ir socialistinio gyve
nimo kūrimas”. Veikalas baigia
mas Lietuvos sukolcliozinimu.

Pijus XII Prieš Egzisten
cializmą

Romoje baigiantis vienuolynų 
j kongresui, kuriame dalyvavo apie 
3,000 įvairių religinių benduome- 
nių atstovų, Pijus XIX pasakė 
kalbą, primindamas vienuolynų 
nariams sekti gyvenimą ir panau
doti modemiškas priemones 
voje. su savo laikų blogiu; 
įmerkdamas kaikuriuos mūsų 
ku iškrypimus Pijus XII jų
pe suminėjo ir egzistencializmą.

ko- 
pas-
lai- 
tar-

cago City Coliege ir studijavo 
• lingvistiką Chicagos universitete.

M. P. Herromans parašė 318 
pusi, veikalą “Personnes Depla- 
cees”, kur plačiai pavaizduoja
mas išvietintųjų likimas.

Taigi Oškinini 
uždavinys — 

kad bal
tai yra juoda ir atvirk-■ 
šį darbą atliks. Ožkinis j 
kitų grįžusių jų lietu viii1

Pasikalbėjimas

‘— K. Umbrasas dirba lietuvių 
literatūros institute kaip moksli
nis bendraadrbis. Tarybinė spau
da kaltina ji neteisinga kai kurių 
bolševikinės linijos veikalų kriti
ka ir nukrypimų nuo partijos li
nijos.

— L. Š&pkus dirba Lietuvių 
literatūros institute kaip aspiran
tas.

Antalogįja

i
I

Cara-Pranc.ūzijojc išleista A. 
bino redaguotoji “Anthologie 
Missionaire”. Tai antologija, apie 
misijom erius. Joje yra ištraukos 
raštų iš R. L. Stevensono, Clia- 
teaubriando ir kitų didžiųjų kū
rėjų, o 
rašiniai, 
jonier.ių 
gas.

taipgi pačių misionierių 
Viskas vaizduoja 

gyvenimą ir darbo
misi- 
sąiy-

Užsieniečiu Įtaką
Prancūzai išleido Navarre 

kalą “Les grandės ecrivains et* 
rangers et leurs influence sur la 
Litteratute francaise clasiąue”. 
Veikale aprašoma užsieniečių įta
ka į prancūzų 1660—1770 metų 
laikotarpio literatūrą.

vci-

Su Rašytojo Vinco Pietario Dukterimi
J. NARUTAVIČIENE, Kolumbija

Mūsų pirmojo istorinio roma
no kūrėjo dr. V. Pietario duktė, 
Antanina Pietarytė - Polupaje- 
vienė, drauge su savo dukterimi 
ir anūkais apsigyveno Medelline. 
Ji maloniai sutiko atsakyti į 
šiuos klausimus:

— Ką Tamsta, atsimeni apie 
savo tėvą, daktarą Vincą Pieta
rį?

— Mano tėvas buvo ištremtas 
į Rusiją, Novgorodo gub. De- 
miansko miestą, kuriame gimiau 
aš — jo vyriausioji duktė. Vė
liau gyvenome Ustiužnoje, kur 
tėvo ištrėmimas tęsėsi iki pat jo 
mirties. Iš šito miesto rusų cari
nė valdžia jo niekur neišleido.

Ustiužnoje mano tėvas dirbo 
j savo srity. Nepaprastai didelė 
j gydytojo praktika vertė jį dirb- 
I ti nežiūrint nei valandų, nei nuo
vargio. Prisimenu jį dažnai be
važiuojantį ligonių lankyti iki 
200 su viršum “viorstų”, menka 
me ūkininko vežimėlyje, besikra- 
tantį po neišbrendamus purvy
nus, blogus kelius, pūgoms ir dar 
ganoms siaučiant...

Mes, vaikai, su motina vis jo' 
laukdavome grįžtančio, nuvargu
sio, peršlapusio, peralkusio. Tik-: ir namų ūkio darbus. Gaila, kad 
tai dėka savo nepaprasto stip- mažai laiko lieka rašymu L PasP

I rūmo jis galėjo tuos visus dar-1 ryžusi esu užbaigti dar Vokieti- 
1 bo sunkumus pakelti. Jis, pame- 
j nu, tiek daug turėjo fizinės jė
gos, kad galėjo sulankstyti gele-

! žinę kačergą (žarijoms žarsty- 
'ti).

Ustiužnoje jis turėjo draugą, 
pas kurį užeidavo. Jeigu jo ne
rasdavo namie, vieton vizitinės 
kortelės (kurių tuo metu šitame 
miestelyje nei būt nebuvo! jis 
jo kačergą suraitydavo ir maz
gu surišdavo. Iš to ženklo drau
gas žinojo, kas buvo buvęs jo 
namuose.

Tik širdį turėjo mano tėvas ne 
sveiką, dėlto ir neatlaikė pasku
tinio pūliuoto bronchito, kuris jį Į 
priveikė, nors kolegos gydytojai' 
ir stropiai jį prižiūrėjo. Septy
nios dienos sunkios ligos, sun
kaus grūmimosi tarp mirties ir! 
gyvenimo... ir 10. vai. naktį 19021 
m. rugsėjo mėn.____ - _  _______
taris užgeso... Pasiliko našlė su!bn^ Kalėdų p*yga Legiono ir Fi- 
penldais vaikais. Aš, pati vyriau- į ^pinų labdaringų organizacijų 
šioji, turėjau tada 17 metų. į atstovams bendradarbiaujant.

netek<> H « viso j JAV-bes yra atvykę

likto dar mums nežmomę kok* 434 Jvair- |
nors rankrašenj? | ties. Iš jų 235 jau yra gavę pa-

—Taip. Jų buvo daug. Mes j reigas įvairiose parapijose ar la
jau buvome išsikėlę iš Ustiužnos tose pareigarietėse.

✓

ir gyvenome Maskvoje, kur aš 
tėjau aukštąjį mokslą, o mažesni 
vaikai mokėsi gimnazijoje. 1905 
m. vasarą, išvažiuodami vasaro
ti į vieną vasarnamį, mes sukio- 
vėmę visus jo rankraščius į dėžę 
ir drauge su kitais savo daiktais 

i-palikome rūsyje vieno pažįstamo 
namuose. Bet revoliucijai užėjus, 

| viskas žuvo, taip pat ir tėvo rank 
raščiai.

— Kaip Jūs dabar gyvenate?
— Atvykome su kitais lietu- 

| viais tremtiniais į Kolumbiją, 
j Čia mus lietuviai širdingai pasi
tiko : davė nakvynę ir net pa
ruošė pietus su lietuviškais ko
pūstais ! Kun. M. Tamašiūno rū
pestingumo dėka visi atvyks- 
tantieji gauna pastogę ir maistą 
dvi savaites, o vėliau visus ap
rūpina darbu.

Mūsų šeimoje, deja, tiktai vie
na mano duktė uždirba šeimai 
duoną. Ji dirba, ligoninėje vyres
niosios sesers pareigose. Abu ma 
no anūkai mokosi — mergaitė 
13 metų kolegijoje, o 15 metų 
berniukas mokosi dantų techni
kos. Aš, nors jau 67 metų am
žiaus, dirbu namie visus ruošos

mažai laiko lieka rašymui. Pask

joje pradėtus rž- jyti atsiminimus 
apie savo tėvą.

Geriau Mirtis, Negu SSSB
• Rusų mokytojos Oksakna Ka 

senkmos knyga., kurioje ji nupa
sakoja 
vybe, 
lango,
siją ir kodėl 
katalike.

j bą ir išleista Belgijoje, antrašte: 
I “Plutot la. mort quę 1’U.R.S.S.’1

ji. rizikuodama gy- 
iš rusų konsulato 
atsisakė grįžti į Ku- 
ji tapo rytų apeigų 

išversta i prancūzų kal-

kodėl 
iššoko 
kodėl

Žaislai Filipinų Vaikams
Amerikos Legionas I 

Amerikoje 20 'tonų žaislų, 
Į skiriami neturtingiems 
vaikams kaip 
draugiškumo

. 19 d. Vincas PieĮabie^ kraštų.

surinko 
kurio 

Filipinų 
geros valios ir 

pareiškimas tarp 
Žaislai bus iždą-
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ŪSŲ KALBA Religijos Padėtis Rusijoje

TVARKO

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnel 
Tel.: PUllman 5-8277 

VALANDOS:: pagal susitaria!*

Ofiso telefonas Vlrginla 7-1886

DR. AL. RAKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vai. 
trečiad. ir sekmad. tik susitarus.

Ofiso telefonas GRovehill 6-4020 
Rezidencijos telef. fliUtop 5-1560 

Dr. Alexander J, Javois 
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Ed. 

VAL.: Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 vale, 
trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Įsigylohte ‘"SŪDUVOS’’ tik 
ką išleistą informacinį 

Kišeninį
KALENDORIŲ 
19 3 1 METAMS

Redagavo Dr. A. Šesplaukns 
Šiame KALENDORIUJ atspaus
dinta daug įdomių žinių, k. a.: 
1) Svarbiausios Lietuvos istorijos 
ir literatūros datos, 2) Lietuvos 
pasiuntinybių, konsulatų, pasau
lio lietuvių bendruomenių ir J. 
Amerikos Valstybių organizacijų 
adresai, 3) Pasaulio lietuvių spau
da, 4) Pašto tarifas, 5) Anglų ir 
amerikiečių matai, saikai ir svo
riai, 5) Temperatūros matavimas, 
6) Pirmoji pagalba ir kt.

Kaina 35 centai.
Užsakymus su pinigais 

“DRAUGAS”, 2334 So. 
Avė., Chicago 8, Ulinois.

Į
I

Po tiek metų religijos perse
kiojimo Rusijoje bolševikų parti
jos žurnalas “Bolševik” turi pri
pažinti, kad tikėjimas Rusijos 
žmonių tarpe ne silpnėja, bet sti- 

| prėja. Čia pat straipsnio rašyto- 
I jas Kovalėr pabrėžia, kad Sovie
tų vyriausybė pradėjo toleruoti 
religiją, nes įsitikino, kad religi- 

I jos draudimas religingumą, ne 
silpnina, bet stiprina.

Kovalev mano, kad Rusijos 
žmonių religingumas pradėjo at
sigauti tose vietose, kur antireli
ginė ; 
karna.
sulaikyti jis siūlo smarkiau pla- Į vaikus supažindinti su seksuali- 
tinti žmonių tarpe materialistinę ; niais klausimais. Atitinkamus nu 
Sovietų Rusijos filosofiją1. Be rodymus, kaip tai atlikti Chris- 
abejo, jis negali nepasakyti, kad . toforų sąjūdis paruošė įkalbėto- 
tikėjimas yra dar rusų 
užsilikusi “kapitalistine 
na”. Kita tokia 
daugelio sovietų 

jmąs, kad Vakarų
ra yra aukštesnė
tūrą.

I -

| 300 Vienuolių I Sibirą
Vatikano radijas praneša, kad 

300 Čekoslovakijos vyrų vienuo
lių, kurie komunistų buvo išmes 
ti iš savo vienuolynų, yra dabar 
išvežti i Sibirą uždaryti gyvuli
niuose vagonuose. Jų buvimo vie 
ta Sibire nežinoma, kaip nežino
ma buvimo vieta šimtų tūkstan
čių kitų tautų kalinių, uždarytų 
badu mirti pasmerktųjų darbo 

■ stovyklose.
i ■ -

Plokštelės Vaikų Švietimui 
propaganda, buvo nepakan- i Daugelis tėvų drovisi, .neran- 

Religingumo atsigavimui da tinkamo kelio paaugančius

di-Budriko prekybos namuose 
delis prekių išpardavimas: elek
trinių prietaisų, televizijos apa
ratų, Jewelry, lietuviškų atvi
ručių, klasikų i r lietuviškų 
plokštelių (Rekordų). Lengvi 
išmokėjimai. Be to, 1951 metų 
grąžus kalendorius nemokamai. 
Krautuvė atdara kasdien iki 9 
vai., vak-., sekmadieniais nuo 10 
vai ryto iki 4 vai. p.p

galiu drąsiai sakyti, būtume 
nepadarę.; kaip rodo dabar- 
(iiškusįjos, būtume tik su- 
daug laiko* ir Vadovas būtų 

tĮkidaųsiai visai nepasiro-

Ryšium su A. Salio atsakymu, lai, 
išspausdintu “Draugo” 273 nr., nieko 
pasakytina štai kas:

1. Prieš kelerius metus Lietu
vių Kalbos Draugijos valdybos 
mitarimu aš buvau užėjęs pas A. 
Salį, tuomet dar nebegyvenanti 
Vokietijoje, pasikalbėti tos di*au- 
gįjos ir jos užsimotų darbų rei
kalais, bet lig tai užsiminiau, jis 
tuojau trumpai ir aiškiai aisakė: 
‘‘Dabar nelaikąs”. Po kelių mė
nesių jis išvažiavo Amerikon, ir 
aš daugiau nieko iš jo lig šio at- i 
sakymo tiesioginiai nesu girdėjęs.; 
Tas faktas, kad žmonos pradžioje; 
pasikeitė laiškais laikiniu antrašu; 
ir enciklopedijoje jTa trumpas j 
žodelytis c^o, maža ką tepasako.

21 A. Salys rašo, kad aš savo! 
nuožiūrą pasirinkęs Vadovo ben
dradarbius. Tai netiesa: ne aš 
juos, bet jie mane susirado ir pa
sirinko; apie tai iš dalies ir Va
dovo pratarmėje paminėta.

3. Aš su A. Saliu esu drauge | 
dirbęs ne tik visose rašybos komi- I 
sijoję, bet ir lietuvių kalbos žo
dyno redakcijoje vokiečių okupa- ' 
rijos metu, ir mudu tiek grynais I 
kalbotvriniais klausimais, tiek j 
bendrinės kalbos ir ypač jos rašy- I 
bos dalykais beveik visados sutar- l 
davome. Atsargiai kalbant, tas ; 
susitarimas siekdavo beveik 95 j 
nuošimčių. Vadove tų sutartinių! 
dalykų irgi gali būti tiek skai’dy- į 
biu, tiek salybiu.

4. A. Salys, kaip ir M. Gudelis Į 
bei L. Dambriūnas, dabar kelia į * 
kalbininkų santarvės, Vadovo tal
kos klausimą ir net nurodo, ku
rie talkininkai galėjo geriau tik
ti. Bet, deja jie visi pamiršta vie
ną dalyką: kur tie talkininkai 
buvo pat pradžioje? Kaip A. Sa
lys turi gerai žinoti, aš visą laiką 
rašiau savo mokslinį darbą ir in
tensyviai rinkau jam papildomą 
medžiagą, kad, išvykęs iš Euro
pos, ji galėčiau kada nors baigti. 
Ąš tą darbą dirbau sunkiausiomis 
valandomis ir nepaisydamas jo
kių kliūčių, visai panašiai, kaip 
ir vokiečių okupacijos metu spau
sdindamas savo “Lietuvių kalbos 
žodžių darybą”, kurią A. Salys 
prieš išvykdamas į JAV, net pa
kartotinai fotografavosi, kad ga
lėtų to veikalo medžiaga vėliau 
pasinaudoti. To darbo metu aš vi
sai negalvojau apie jokį rašybos 
vadovėlį arba “Lietuvių kalbos 
vadovą”. Ir štai tuo motu Į ma
ne kreipėsi ne kuris nors iš kal
bininkų, kurių, turinčių daugiau 
atspėjamo laiko, galėjo būti tie
sioginė pareiga tai padaryti, bet 
eilinis lituanistas gimnazijos mo
kytojas St. Barzdukas 
terminai ogi jos kūrėjas 
mėtis praktinės kalbos 
kas J. M. Laurinaitis: 
rodė tiek daug nuoširdaus .pasi
ryžimo ir kalbinio entuziazmo, 
kad aš, ilgai nesvyruodamas, ry
žausi savo tiesioginį darbą atidė- t 
ti į salį ir padėti tiems pasiiyžė- 
liams, o jiems padedamas, ilgai
niui ir pats Įsitraukiau Į tą dar
bą, Tam darbui buvo gana maža 
laiko, taigi teko dirbti galvotrūk
čiais. beveik ištisomis dienomis 
iir naktimis, dažnai pamirštant 
visus kitus reikalus. Reikėjo vie
nu metu rinkti medžiagą, ją tvar
kyti ir spręsti visus kalbinius 
klausimus. Į kokias nors plates
nes diskusijas jiebuvo laiko leistis, 
juo mažiau buvo galima tuomet 
dažniau susieiti į ką nors drauge 
apsvarstyti. O tų svarstytinų da^ 
lykų buvo begales: reikėjo pagal
voti ne tik apie kasdieninės rašy
bos dalykus, bet ir apie tartį, ir 
apie skolinių vartoseną, ir apie 
tikrinių svetimybių transkripciją, 
ir apie taisyklingumą, ir apie | visą laiką tūpčioti vietoje ir ųie- 
daug kitų dalykų. Jų visų korės-1 ko nedaryti mūsų rašybos pažan- 
pondenemiu būdu buvo neįmano-Į gai dėl “mūsų visuomenės rašy
mą svarstyti. Jeigu mes tuomet j binio konservatyvumo, atskirų

■ir karinės 
bei ilga- 
darbinin- 

juodu pa-

Vadovo kritikai, kaip šlėk-

i ti nes 
gaišo 
tikim 
dęs.

5.
tos po pietų, dabar ryšium su jo 
pasirodymu iškelia ir visuomenės 
reikalą. Bet jie nežino arba ne
nori žinoti, kaip viskas iš tikrų
jų dėjosi. Rašydami Vadovą, mes, 
autoriai, nei negalvojome, kas jį 

tik jutome, kad būtinai 
tokį dalyką rašyti, ir ra- 
perdaug į šalis nesidairy- 
Tyai jau darbas buvo arti

JOS. F. BUDRIK, Ine
žinios.

Išleis: 
reikią

Į šėme, 
domi.
galo, juo susirūpino ne privatūs 
biznieriai, bet Lietuviij Tremti
nių Bendruomenės valdybos švie
timo skju'iaus žmonės, o paskiau 
Kultūros bei Švietimo Taryba, į 
kurią įėjo ir visi septyni švieti
mo skyriaus nariai. Tarybos val- 

ldytojo inž. A. Navickio ir pačios 
Tarybos pirmininko Ig. Malinau
sko pageidavimu 1948 m. kovo 17 
d. gchrinfelde buvo išsamiai re
feruotas Vadovo reikalas, jo turi
nys bei linkmė, ir visi Tarybos 

i posėdžio dalyviai, tik vienam su
silaikius nuo balsavimo, pripažino 
reikalinga tą Vadovą ko greičiau 

I išleisti. Taip bendruomenės atsto- 
I vai, visai nesigilindami į Vado- 
| vo talkos klausimą ir nelaukda
mi, ką busimieji kritikai apie ji 
pasakys, pirmieji susirūpino, kad 
tas Vadovas išvystų pasaulį, ir 
jis pasirodė, nors ir nevisai toks, 
kokio dabartiniai kritikai 'norėtų 
ir patys autoriai pageidautų.

6.
kai, dabar mielai kalba apie “ne
abejotinus” Vadovo trūkumus. 
Vieną iš tokių trūkumų jis iške
lia nebuvėlį viilioną., Tai jis ypač 
pabrėžia sakydamas: “Sakau ne
buvėlio, nes visiems iki šiol paka
ko Įprastinio milijono”. Dėl pa
ties joto vartojimo čia nebekal
bėsiu, r— apie tai plačiau esu ra
šęs paskutiniuose ‘ ‘ Dirvos ’ ’ 
meduose, — tik čia trumpai pa
sisakysiu dėl nebuvėlio. Pvz. A. 
Salio, salantiškių žemaičių, tar
mėje yra vartojamas 
“nertas daiktas” (su plačiu e),įraštį leidėjams ir kiek galėdamas 
bet jo vietoje Vadove sąmoningai delsiau. Tik gavęs ultymatyviių 
šalia nerti, neria, nėrė vartoja- reikalavimą iš P. Gaučio, tuome- 
mas nebuvėlis nėrinys (su siauru tinio Lietuvių Tremtinių Ben- 
ė), visai panašiai, kaip fcėhnj/s druomenės Centro Komiteto pir- 

frrėiinygĮ mininko, visai prieš savo norą ati 
Įdariau rankraštį J. Rimeikiui. 
j ‘‘Ventos’’ leidyklos savininkui, 
kuris, atvykęs į Kįrchentellinfur- 

itą tiesiog plėšte išplėšė man Va- 
I (lovą iš rankų. Paskui aš bent 
trims mėnesiams tyčiomis atidė
jau savo emigraciją, kad galėčiau 
pats tiesiogiai sekti spausdinimo 
darbą, bet. leidyklai tuojau ne
radus tinkamos spaustuvės, turė
jau išvažiuoti. Būdamas Ameri
koje, labai nepalankiose aplinky
bėse skaičiau tik dvejas korektū
ras, surašiau bent pusantro šimto 
•pačių būtiniausių papildymų bei 
spaudos klaidų atitaisymą ir iš
siunčiau leidėjui, bet tatai nebe
buvo išspausdinta, nors ir buvo 
pažadėta tai padaryti visai aiš
kiai. Tačiau aš nesigailiu, kad ir 
toki Vadovą pavyko išleisti: jo 
kitą, sekančią, laidą bus galima 
visuomet žymiai pagerinti ir pa
didinti. —Pr. Skardžius

7 _ -f- #■*-----------------
sąžinėje ' plokštelėse, kurios yra gauna-1 

15eka_ * mos: The Christophers, 18 East 
"liekana” esąs Į <8th St,, New York 17, N. Y. . 

žmonių many- i
Europos kultū-
už Sovietai kul-

blausia oficialinių įstaigų neryž
tingumo” (tai A. Salio žodžiai 
apie nepriklausomybės laikų sąly
gas) yra nepateisinamas dalykas: 
ruošdamiesi Į Lietuvos laisvės ry
tojų, mes, atsidūrę truputi geres
nėse aplinl<ybėse, dabar turime 
gerai išdiskutuoti risus nebaigtus 

j 'radybos klausinius, daugiau su- 
I derinti jūos su gūdnais duomeni- 
| mis ir įtraukti į. bendrinės kalbos 
I vartoseną. Tam Vadovas iškelia 
daug svarstytinų problemų ir 
duoda apsčiai aktualios medžia
gos. Pvz. nei vienoje rašybos ko
misijoje nebuvo svarstytas klau
simas, kaip tartihos ir transkri- 
buotinos tokios tikrinės svetimy
bes, kurios anksčiau mūsų liau- 

Į dinėje kalboje beveik nebuvo var- 
A. Salys, kaip ir 'Įriti kriti- tojamos, kaip antai: Šarkis (ąng- 

Jų .Shąrkey), Sidnis (anglų iS*d- 
ney), Grididžas (anglų 1
wich) , ar Šarkėjus, Sidnėjus, 
Grinvičas, kaip kad. Ii šiol -buvo
me Įpratę tarti iš kaimyninių sla
vų kalbų. Vienais smerkimais šios 
rūšies klausimų neišspręsime.

8. Vadovo autoriai taip pat ge
rai žino ir supranta, kad jų dar
bas nėra visai išbaigtas: mano 
supratimu, trūko mažiausia pusės 
metų, kad jį būtume galėję pa
kenčiamai apdoroti. Aš iš paim
tinosios spyriausi atiduoti rank-

nu-

i

3241 S. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237

siųsti:
Oakley

VISKO UŽTEKTINAI
TUOJAU PRISTATOM

Baldai, šaldytuvai, pečiai, skal
biamos mašinos, lovos, matro
sai, kilimai. Radio, televizijos 

setai, baldai vaikučiams.
Žemos kainos, lengvi išmokėjimą' 

DIDELIS PASIRINKIMAS 
Baldai pagal užsakymą.

Puiki Budriko prekybos namų ra- 
dio programa transliuojama iš 
WGFL, 1,000 kil. radio stoties 
kiekvieną, sekmadienį 5:30 vai. p. 
p., Chicagos laiku.

BUDRYS

BUDRYS
CHIRURGAI

5946 
VAL.

šalia helii, kelia, kėlė, 
šalia krėsti, krečia krėtė; slėpi
nys šalia dėpti, slepia, slėpė ir t. 
t. Taip daroma todėl, kad bendri^ 
nė kalba- nėra visiška liaudinės 
kalbos kopija. “Bendrinė rašo
moji kalba, — sako P. Jonikas 
Chicagos Literatūros Draugijos 
metraščio 122 psl., — yra kultū
rinė kalba, turinti savo uždavi
nius, skirtingus nuo liaudinės kai 
bos, ir tam privalanti atitinkamų 
kalbinių priemonių, skirtingų 
nuo liaudinių”.

7. Patys Vadovo autoriai gerai 
supranta, kad dabai" nelaikąs da
ryti kokią nors didesnę, pagrin
dinę, rašybos reformą, bet jie 
visdčlto ryžosi ši tą išlyginti ir 
rašyti taip, kaip visos rašybos 
komisijos sutartinai buvo nu- 
sprendusios, pvz. baigštits, sluoks
nis, spjauti, kaikurie, visdčlto, 
Jieznas, Jiesia, jie, jiesnias ir kt. 
Belygindami vieną kitą dalyką 
jie iš analogijos yra parašę ir 
kiek kitaip, negu kritikai norėtų; 
pvz. šalia Albionas, embrionas, 
kvadrianas ir kitų aiškių neliau- 

I dinių svetimybių dėl vienodumo 
jie rašo milionas, Šalia maniakas 

Įrašo ir amoniakas (be joto!) ir 
Ar tai yra geras dalykas, tu- 
parodvti kasdienine vartose- 
Jie yra tos nuomonės, kad

Lt.

būtume pradėję į šalis blaškytis/rašto žmonių radikalumo ir, svar-

ROOSEVELT 
Furniture Co., Ine.

Lietuvių * Krautuvė 
2310 VVest Roosevelt Road 

SEELEY 3-4711 
Atidarą ir sekmadieniais 
nuo 11 v. ryto iki 4 v. v.

artiirius. reumatizmo, skausmus, 
raumenų įtampa, kosėjimų su 
šiomis, slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo iš kartos J kartą. Sudėtis 
grynų žolių, daugelis jų yra re
tos ir brangios.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 2— 
($1.25) — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmo, arthritis bei 
lumbago daugelio dėkingų žmo
nių.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 17— 
($1.00) — GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia greitus rezulta
tus skilvio ligose. Piukiai liuo- 
suoja vidurius, juos sunormuoja.

STANIS Analgesic SALVE — 
($1.00) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatus.

Ateikite arba atsiųskite "money 
order”. Gaunama geresniose ap- 
tiekose ir Wiėboldt krautuvėse 

Z. G. STANIS COMPANY
2822 ARCHER AVĖ.

CHICAGO 8, ILL.
i»epr. I>.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”!

J

APSISAUGOKITE SAVE!
PASIRŪPINKITE

KŪRENAMĄ ALIEJŲ
Apsižiūrėkite, kad nepristigtų!

Didysis Martin Marine Terminai Blue Island’e užtik
rina jums nuolatinį pristatymą, neatsižvelgiant 

koki trukumai bebūtų.

APSISAUGOKITE SAVE!
Dėl visų rūšių kūrenamo aliejaus pašaukite:

MARTIN BLUE ISLAND 6500

WAterfaJl 8-6700
Klauskite “MARY”

MARTIN PASIŪLO: Visiškai naują matavimo įrengimą, Sku
biai, Mandagiai patarnauja, Švariai išfiltruotą, Didelės Kait
ros Aliejų.

Pašaukite MARTIN Klauskite “Mary”
I3lsf ir So. Kedzie, BLUE ISLAND

Tel.: Ofiso OL. 2-3G52, rez. YA.7-8283

DR. STASYS
IR

DR. MILDA
GYDYTOJAI IR

VV. Cermak Rd., Cicero, I1L
2—5 ir G—S, išskyrus trečiad., 

šeštad. 2—4 p.p.
3601 W. Harrison St
Tel. SAcramento 2-2430.
1:30—4, ir 6—8, išskyr. ketv., 

1:30—4 p.p.

DR STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė,, Chicago 
VAI-; nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeJ- 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį.

TeL: Ofiso YA7-4787, reLpR.6-1330 
Jei neatsilieps .virSminėti telefonai 

šaukite: MIdnay 3-0001

Tel.: Ofiso GA6-0257, rez.PR.6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. (Halsted Street 
RczidL 6600 S. Artesian Avė. 

VAL.: 11 v. r. iki 3 p.p; 6—9 v.vak.

/

VAI*
šeštad. 1:30—4 p. p. Neatsiliepus 

aniems telefonams: Tel. KE. 3-2868

Tel.: Ofiso PR.G-6446 rez.HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
V AL.: Nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Tel.: Ofiso GR.6-1321 rez. VI.6-3900

Dr. Edward B. MURAUSKAS 
į GYDYTO JAS. IR CHIRURGAS 

5452 South Kedzie Avė.
LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.v. šeštad. nuo 
2 iki 4 v. treč. — pagal susitarimą.

Tel.: Ofiso WA.8-3060, rez.qO.4-l 187

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDįYTOJAS

10748 So.
VAL.: (išskyrus
Nuo. 1 iki 4 v.
tad. priima tik

Kczid,: 10838

IR CHIRURGAS
Michigan Avė.
šeštad. ir sekmad.) 
p.p.; 7—9 v.v. šeš- 
pagal susitarimą.
So. Wabash Avė.

Tel.: Ofiso YA.7-5557 rez.RE.7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(KVIJEČINSKAS)

GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. il<i 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak.

Tel..- Ofiso YA.7-0354 rez. ML3-2880

DR. CHARLES SEGAL
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland* Avenue 
(antras aukštas)

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
“ iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 
Sekmad. nuo 10 iki 12 v. dieną

I
i nuo 2 
; v. v.

Emerg. 'Tel. KJEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

4146 Archer Avė., Chicago, UI. 
Tel. LAfayette 3-3210

VAL.: pirm., antrad., ketv., 12—2:30 
I ir 6—9 vak., penkt ir šešt. 12—2:30 
į 6234 Archer Road, Argo, Ulinois 

Tel. Summit 1580
j VAL.: pirm., antr. ir kektv. 8-^5 v.v. 
trečiad., penkt. ir šeštad. 3—8 v.v.

I DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
VAL.: antrad. ketvirtad. ir penktad. 
nuo 10—12 ryte; 2—6„ 7—-9 vak.

3147 S. Halsted St., Chicago
VAL.: pirmad., treč. ir šeši. 3—8 p.p.
TeL: Ofiso PR.6-383S, rez. VL7-2421

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
iki 9 vak. šeštad. nuo 2—-4 popiet, 

trečiad. ir sekmad. uždaryta.

VVAterfadl 8-6700BLUE ISLAND 6500

P/

V. P.

INSURED

SO. PAULINA ST. CHICAGO 
PIERZYNSKI, Sec’y Phone (YArds 7-0145

PASKOLOS NAMŲ 
PIRKIMUI 

PATAISOMS

Planuokit... Taupykit.:: Turėkite
Atidarykite taupymo sąskaitą šiandien. 

Mokamas liberalus dividendas 
VISOS SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $10.000

DR. BIE2IS
Tel.: Ofiso VL7-6583, rez.RE.7-7868 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Road

VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak. 
trečiad. ir sekmad. o'tisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet.

Ilczid. 3241 W. 66TH PLACE

DR. B. C. BRUŽAS
DANTISTAS

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniai* tik susitarus.

4003 Archer Avenue
Truputį į rytus nuo Californja

Tel. YArds 7-7772

Tel.: Ofiso KE.S-9000, rez. 01x2-1381
DR. FERD. VYT. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9 So. Kedzie Avė., 304 kamb. 
VAL.: 1—5 v. kasdien išsk. Šeštad. 
ir švent. 6—-8v. pirm., treč. ir penkt
Rez. 1635 S.' 48TH CT.. CICERO

1
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v

& 
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Egzaminuoja Pritaiko
Akis Akinins

DR. J. J. SMETANA, JR.
OPTOMETRISTAS 

AKTŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avenue

VAL.: pirmad. antrad. ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:30—-8 v.v.( 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 iki 

12; 1:30 iki 5 vai. vak.
OAnal 6-0523. Piatt Bldg. ,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 
Tel. YArds 7rl829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Aki. 

Ištaiso
Ofisas ir Akinių Dirbtuve

3401 So. Halsted Street
Kampas 34th Street

VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki S. tre
čiad, nuo 10—12. šeštad. 10—4 d.u

Dr. Anthony A. RUDOKAS
OPTOMETRISTAS

4701 S. Damen Avė. Chicago 9, DL
VAL.: nuo 8 v. v. Iki 9 v. vak. fleSt 
nuo 10 v.ryt iki 6 v. v. Išskyrus treč 

šaukite — YArds 7-7381

DR. VfilTUSH, Opt.
(LIETUVIS)

I

Telefonas: REJlance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59tįh Street 

VAL., 2—4 popiet, 6:30—S:30 vaka
rais. Trečiad. pagal sutarti.

Tel.: Ofiso YA.7-1166, rez.DA.6-1120
DR. J. GUDAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 VVest 35th Street 

(kampas Halsted ir 35-tos gatv.) 
VAL.: 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą šeštad 1—4 vai. 

Rez. 3247 S. E.MER.ViD AVĖ.

Tol.: Ofiso HE.4-5849, rez. H1L 1-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
VAL.: Lrečlad. ir šeštad. pagal su

sitarimų; kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiot. 7—9 vakarė.

Alano 30 metų praktikavimą, 
yra jums garantija 

Palengvina akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudgjimo. svai
gimo, skaudamų aidų karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia' mažiausias 

' klaidas. Speciali atydą kreipiama 1 
mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU J NAMUS 

Daugely atsitikimų akya atitaisomos 
be akiniu.

Kainos pigesnes kaip pirma. 
4712 South Ashland Avenue 

YArds 7-1373 
VAL.: nuo 10:30 ryto Iki 7:30 v*L 
šeštad. iki 6 v.v.t sekmad. pasai su
sitarimų. Trečiad. ofisas uždarytas.

£

lin 
ir 
ba 
vis 
nai 
tini 
kai 
kui 
kai' 
art 
ciję 
kor 
vėn 
bet 
dio

Ji
sant 
tai , 
dan] 
mon 
viliz 
nes 
tyn 
Ji, s 
vi ir 
mo s 
galiu 
turos 
tisw 
tę po 
giau 
mėti 
Jūriai 
ciau, 
Per 6

Jei 
^os 
tyti,

DR. EDWARD M. LABNY

Optometristas

—Vyt Z*rtw

4346 Archer Avenue
BIshop 7-2525

Ofisas atdaras:

Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 
Penktad. nuo 10 iki 5 '®1- P- P 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakaro.

Šeštad. — nuo 10 iki 5 vai. p. p>

Besitobulindami daug daugiau 
žmonių pasidavė gerais, uegu to* 
kių yra iš prigimties.

L: Ofiso UE.I-2J23, rcz.CO.4-8884

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . ~
6255 Soutli Western Avenue | J 

VAI,.: kasdien 2—4 p.p. Ir 6—S vak. ' nepasieksi.
šestud. 2—4 p.p. Trečiad. ir

sekmad IcnlalB uždaryta. .......
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LIETUVIO MENININKO DARBAS

'Maloniai pranešame, kad jūsų kaimynystėje 
ATIDAROME

ARCHER»MOZART SELF-SERVICE WASHERETTE
; 4101 Archer Avenue BIshop 7-2198

Kirti Inga i ItvicėJiimc^ jus atsihurkyli ir apžiūrėti modernų Ir vispusišką 
jfisn baltiniu bei rūbų plovimų. Dvidešimt viena (21) sensacinga skal
biamoji mašina jūsų patarnavimui. TIK PAGALVOKITE! Jūsų visos 
savaites skalbiniai Išplauti tik per :i() minučių. Ir taupiai! Jūsų skalbi
niai. du kartu išskalbti ir (ris kart perplauti ir išdžiovinti (bet neper- 
džiovinti—damp dr.V) liktai nuo :50c už 8 svarus. MUllAS AKM<)KA- 

( ZEIKITK PAS 31PS! Taipgi jūsų patogumui GEKIAPSIAS 
OI-IE.MINIS (DKA'l VALYMAS IR VYRIŠKU MARŠKINIŲ LYGINI
MAS (prosijirnaš).

> Kasdicii nuo 7:30 rjto iki v. vak. šestad. nuo 7:30 ryto Iki 3 v. vale

O. G. SHRIMP COCKTAIL

JŪSŲ CHROME KfiDttS 
APMUŠAMOS IR “RESTYLED”

Darbas Atliekamas į Vieną Dieną
Specializing in Formlca Table Topą 

(Specialistai ant Formica Stalų)

RUSSELL CHROME PRODUCTS
7519 S. Halsted HU. 3-7021

Atdgra Pirmad. ir Kėtvlrtad. vakariais 
Vienintele dirbtuve Chicagojc, kuri siūlo 

šj patarnavimą.
Skambinkite nemokamiems apskaičiavimams

isV- P- Marijos Stebuklingojo Medaliko paveikslias, kurį nupiešė menininkas Jonas Subačius (de
šinėje), prie jo stovi kun. M. Kemežis, Boyonne. N. J. centre). Jis šį paveikslą įteikė kun. Wm. Slattery, 
C. M. Šis paveikslas bus nugabentas į Paryžių, Praneūzijon, ir bus pakabintas vienuolyne, kur šv. P. 
žarija apsireiškė Kotrynai Laboure.

O. G. SHRI/MP COOliTAlL! Karališkas ‘'marine” stcak'as nepaprasto 
skonio—sunku jį imituoti. Toks gardus, kad jis tikrai patiks kiekvienam! 
Minkštos, j’amnenlngos, skanios jūros austres padaže nekasdieniško 

i skanumo.
Kartų pabandę O.G. jūs visados reikalausite šito naujo Shrimp Cocktail! 

i Prašykite jo tavernose, delikatesų ir maistd produktų krautuvėse.
Jeigu kas nors iš jų neturėtų, tada paskambinkite:

VACA FOODS ©
SPauldbig 2-3110

Kul+ura Ir Civilizacija

i

daug svarbiau turėti daugiau 
tokių žmonių, kure turėtų aukš
tą sąvoką apie tikėjimą, moralę, 
etiką ir būtų pasiryžę net mirti 
dėl savu idealų, kaip kad tokių, 
kurie mokėtų skaldyti atomus 
ar rišti painius mokslo klausi
mus. Juk Pijaus Antonino as
muo yra šviesus ir iki šių lai
kų, ne dėl to, kad jis buvo vie
nas iš daugelio užmirštų Romos 
imperatorių, bet dėl to, kad jis 
ir imperatorių soste švietė savo 
dorybėmis. Šv. Pranciškus As- 
sižietis ir muzulmonų bei stab
meldžių tarpe buvo didžiai ger
biamas ir turėjo didesnės įtakos 
kaip galingi valdovai. Napoleo
no didybė ne jo užkariavimuose, 
kurie jo nepergyveno, bet jo 
sukurtame teisių rinkinyje, Na
poleono Kodekse, veikiančiame 
dar ir dabar daug kur Europo
je, veikusiame 
bolševikmečio.

"Literatūra Ir
Menas"

oficiozas, 
formato, 
Atskiras 
po 50

Laikraš- 
ir vos 

numeris 
kapeikų.

atrodo
kukliai. Spausdina* 
popieriuje, techniš- j 
atliekamas blogai, i 
menkos turinio ir

I

ir Lietuvoje iki

gėrybės siekia 
jų pažinimas ir

DOMESIO NAMŲ SAVININKAI

AR JUMS REIKALINGI CEMENTO DARBAI?
LAI EKSPERTAI JUOS ATLIEKA!

CEMENT 
CONSTRUCTION, Ine.

CEMENTAVIMO SPECIALISTAI

Statytojai ir 
Bendri 

Kontraktorial ■

• PAMATAI • GRINDYS • TAKAI • PRIVAŽIAVIMAI
9110 Ogden Avė. Brookfield, BĮ., Phone Brookfield 9100

Kiekvienas lietuvis
kuris sielojasi lietuviškąja kultūrine kūryba 

skaito, remia ir platinti 
Pasaulio lietuvių

MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR VISUOMENINIO 
GYVENIMO .MĖNESINĮ ŽURNALĄ,

AIDUS
Aidus redaguoja rašytojas Antanas Vaičiulaitis 

Aidų prenumeratti metams $5.00 
Užsisakyti galima pas vietos Aidų platintojus 

ai- Aidti administracijoje:
AIDAI. Keniiebnnk Port,’ Maine 

Susipažinimui Aidų numeris siunčiamas veltui. 
Tenelleka ne vieno lietuvio, kuris neskaitytų 

KUUrCROS ŽURNALO AIDŲ

"nelaukite- 1
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, ‘.aidus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 1043

Telefonas CEntral 6-5208
GENERALINIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBLA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUBMERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE MARINE INSURANCE OP. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPaNY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

■ .... ...............

Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba?

(Atkelta iš 1 pusi.) 
gerovei, bet ir naikinimui. Prie
šingai kultūrai, civilizacija yra 
ne tik kuriančioji jėga, bet ir 
naikinančioji.

Civilizacija yra internaciona
linė ir visur vienodai reiškiasi 
ir vystosi. Pav., perėjimas nuo 
barbariškumo prie civilizacijos, 
visose pasaulio dalyse turėjo pa
našią eigą ir panašius materia
linius požymius. Todėl negalima 
kalbėti , apie tautinę civilizaviją, 
kurios būti negali. Galima tik 
kalbėti ąpie daugiau atsilikusią 
arba toliau pažengusią civiliza
ciją, arba, kaip dabar dar sa
koma, aukštesni ar žemesni gy
venimo lygį, ir tai ne tautose, 
bet valstybėse, kaipo ekonomi
nio gyvenimo vienetuose.

Kultūros Ir Civilizacijos 
Santykis

Jeigu dabar pažvelgsime
santyki, kultūros su civilizacija, 
tai atrodo nesuklysime pasaky
dami, kad civilizacija yra prie- į 
monė, o. kultūra — tikslas. Ci
vilizacija turi duoti kuo geres
nes sąlygas kelti kultūrą aukš- 
tyn ir plėstis jai tarp masių. 
Ji, suteikdama žmonėm gerbū
vį ir palengvindama jų gyveni
mo sąlygas, turi duoti daugiau 
galimumų ir laiko naudotis kul
tūros dovanom. Žmogus dirban
tis mūsų laikais 5 dienas į savai
tę po 8 valandas, turi daug dau
giau laiko ir galimybių susido
mėti ir ne uždarbio bei materia
liniais dalykais, kaip kad anks
čiau, dirbęs 10 ar 12 valandų 
per 6 savaitės dienas.

Pseudo — inteligentai

Jei žmonės tikrai siekia kul
tūros gėrybių, tai galima pasa
kyti, kad kultūra ir civilizacija 
vienodai aukštai stovi ir pasie
kia mases, o jei kultūra žema, 
tai žmonės jieško tik progų pra
leisti linksmai, tai yra nepaste
bimai, laiką ir aikvoja tuščiai 
brangias gyvenimo valandas. 
■Civilizacija, neparemta kultūra, 
išaugina tą žmonių kategoriją 
apie kurią, kalba garsus pran
cūzų mokslininkas ir filozofas 
Paskalis savo “Mintyse”, išsi
tardamas, kad blogiausi ir 
kenksmingiausi tarp žmonių yra 
pseudo —, inteligentai, nes jiem 
atrodo kad jie viską žino ir apie 
viską gali galutinai spręsti.

Kultūra Ir Žmogus
Kultūra kuriama išrinktųjų, 

k kuo tokie žmonės žy- 
riesni, tuo aukščiau jie pakelia 
kultūros lygi ar tuo plačiau ją 
i^populiarizuoja. Gal todėl dide
lis prancūzų mokslininkas,' dir-! 
hęs ilgai Amerikoje, Lecomte de I Institutui atitekę ir vertingi 
Nouy, savo knygoje, “L’HommeI lietuvių kalbos istorijai mūsų ra- 
devant la Science” (Žmogus ir šytojų rankraščiai kalbos klausi- 
mokslas) rašo, kad žmonijai Į mais. Stambiausi vienetai: S.

Kultūrinės 
amžinybės ir 
pamėgimas priartina žmogų prie 
amžinų tiesų, grožio bei gero 
pažinimo.

Tokiu pavadinimu Vilniuje lei
džiamas LTSR tarybinių rašyto
jų sąjungos ir meno reikalų val
dybos savaitinis laikraštis, kaip 
tų institucijų 
tis išeina mažo 
tik 4 puslapių, 
pardavinėjamas
Nors tai yra ir labai svarbių oku 
paeinių ištaigi} oficiozas, 
perdaug jau 
inas blogame 
kasis darbas 
iliustracijos
technikos atžvilgiu.

Laikrašti redaguoja V. Rcime- 
ris. Redakcinę kolegiją sudaro Į 
J. Banaitis, J. Šimkus, A. Venc
lova. Redakcija Įkurdinta Vilniu
je. Snadeckių gt. 8 ?Nr. Spausdi- i 
namas “Tiesos” spaustuvėje.

Iš viso, laikraštis parodo labai j 
žemą daugeliu dešimtmečių, o gal 
ir visu šimtmečiu nuo Vakarų 
spaudos atsilikusią techniką. Apie 
šio laikraštpaląikio turinį ir kal
bėti netenka: jis perdaug menkas 

I ir perdėm maskoliškas.

Literatūros Instituto Rinkiniuose
“L. ir M.’? praneša, esą Lietu

vių Literatūros Institutas poka
riniais metais iš įvairių vietų su
rinkęs kai kuriuos Donelaičio, 
Stanevičio, Strazdelio, Daukanto, 
Baranausko . autografus. 1946 
metais buvęs -rastas pluoštas J. 
Janonio nespausdintų eilėraščių, 
jo rinktų liaudies dainų, kurias 
buvęs prisiuntęs D. J. Basanavi
čiui. Esą rasti kai kurie Žemaites 
apsakymai ir feljetonai: “Ieva”, 
‘ ‘ Vokiečio pagrabas ”, “ Talka ’ ’,
dar nespausdinti jos anksyves- 
niuose rinkiniuose. Rasti S. Dau
kanto straipsniai.

Iš verstines literatūros esąs su
rastais vienas pirmųjų mūsų lite
ratūroje A. Mickevičiaus kūrybos 
vertimų, ei ’.eraštis *’‘ Piervvioe-

’.nek”, išverstas 1832 m. Versti
nės literatūros esą rasta S. Dau
kantų, L. Ivinskio, Vištelio, Ma- 
čio-Kėkšto ir kitų autorių rinki
niuose.

Rasta ir nemaža autografų, 
mūsų autorių parašytų lenkų kal
ba: S. Daiginto kritikos straips
nis apie L‘. Ivinskio kalendorius, 
A. Baranausko, jaunystės dienų 
eilėraščių, S. Stanevičio lietuvių 
mitologijos tyrinėjimų rankraš
tis, J. Daukšos ir Klemenso eilė
raščių rinkiniai, M. Akelaičio ir 
kt. raštai.

Daukanto žodyno trys knygos, 
kurių kiekviena turinti po 350 
lapų; D. Poškos dvi knygos, kiek 
vienos apimtis siekiantį iki 500 
lapų. Mažesnės apimties raštų esą 
dar M. Akelaičio, Vištelio,. Sat
kevičiaus ir kt. Tai žodynai ir 
lietuvių kalbos teoretikos dalykai.

Atskirą skyrių sudarą Lietu
vių 'literatūros instituto rankraš
tyno senųjų rašytojų epistoliari- 
niai rinkiniai, dokumentai, užra
šai, dienoraščiai. Tos rūšies auto
grafų randame A. Baranausko. 
Žemaitės, P. Višinskio, J. Biliū
no ir kt. rinkiniuose. Tarp P 
Višinskiu! rašytų laiškų yra J. 
Biliūno 25 laiškai, V. Kapsuko-- 
3, Jasiukaičio—3, Žemaitės—5. 
Pažymėtinas K. Jasiukaičio laiš
kas, rašytas 1910 metais J. Basa
navičiui iš Kapri salos.

Minėtam institutui buvę ati
duoti ir Liudo Giros archyviniai 
fondai,, kuriuose esą 3,000 viene
tų.

Ir Taip Atsitinka
Oregono valstybėje neseniai į 

vieno piliečio automobilį įsikraus
tė pelė. Pradėjus šeimininkui va
žiuoti, pelė nusigando ir movė 
stačiai į jo kelnės blazdą. Šis per
sigando, pametė vairo kontrolę ir 
automobilis nusivertė į pakalnę 
nuo 150 pėdų aukštumo kranto. 
Žmogus atsidūrė ligoninėje su 
sulaužyta koja.

MADŲ SALONAS

“GINTARAS”
ELENA ir ALFONSAS VAMBUTAI

Savininkai
3401 Sv Lituariica Avė., Chicago 8, BĮ. Tel. YArds 7-7617

Priima užsakymus ir darbus atlieka pagal paskutines 
Europos ir vietines madas sųžiningni ir greitai.

Prašome atsilankyti. SSalonas veikia nuo S vai. ryto Iki 6 vai. vakaro, 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 9 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

Specialūs moterų, vyrų ir vaikų baltinių siuvimo skyrius. 
Taippat veikia rūbų valymo ir dažymo (cleaners and dyers) skyrius, 
y Įsus skyrius veda ir prižiūri šioje srityje prityrusi diplomuota modiste 

p. ELENA VAMBUTlENfi

Iriirgest Display Chlldrcn’s 
Autos, Bikes, Toys, eta.

AT DIXIE VVhile Limited 
Quantities Lašt!

The Mosi Senšational *’Buy” in Chicago!

Doil Carriages
REGVLAR $9.95—Now Only
An Amazing Loiv Price For A 77
Doil Csirriage VVitli .-UI Tliese * / ‘ 
I-'ea turės!
25x111/2x9 1/2 in. size 28 1/2 in. from 
floor to handle. Clirome tubnlar pusher. 
l-’inest of Duchess spring shackle gear. 
Safety foot broko AVashable, ivaterproof 
cover. Largo ivheels and Ores. \Vill hold 
the largest dolls inade.

DIX1E JUVENILE STORES
A Division of Diade Bedding Stores 

SO. SIDE: 6821-23 S. Halsted, AB. 4-8200

Inkstai prašalina iš organizmo rūgštis ir nereikalin
gą šlapumą., Jei jie . netvarkoje, nuodinga materija 
lieka kūne ir jūsų kraujuje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva 
svaigsta, nugara skauda, jaučiate nuovargį, jei jūsų 
paakiai patinę, vartokit

MKDIKALISKŲ ŽOUŲ ARBATĄ SANTTAS NO 101
Kaina $1.10 su persiuntimu. Mūsų žolių arbata yra 
ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų patyrimu.

Rašykite ir pinigus p risiu skite.

SANITAS KERBS
1125 Milwaukee Avė. Chicago 22, UI.

■■ ---------------------------------- -

Geriausia Pinigams Taupyti Vieta —

MIDIAND SAVINGS AND MAN ASS’N
4038 Archer Avenue (California ir Archer kamp.)

Telefonas — LAfayette 3-6719

Mes mokame aukštus dividendus.

Visi indėliai iki 10,000 dolerių

Federalinės Valdžios apdrausti.

Mandagus ir sąžiningas patarnavimas.

Sekretorius AUGUSTAS SALDUKAS

Įsteigta 1914 metais
\ ■ - ■ ■

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET MOKA GERUS DIVIDENDUS

Nelaukite

Pradėkite

VALANDOS: Pirmadienį, Antradienį, Penktadienį—9 vai ryto 
Trečiadienį — 9 vai. ryto iki 12 vai. vidurdienio.

INSURED

• Kiekvienas, kuris kas savaitę arba kas mėnesį taupo 

nors truputį, — taupo planingai.

• Taupyti reik įprast. Taupyk nors mažai, bet reguliariai.

• Nuo 1905 metų kiekvienam tampytojui Mutual Federal 

Savings moka gerus dividendus du kartu į metus;

• Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki §10,000.00 

Federal Savings and Loan Insurance Corp.

Mutual Federal Savings
And loan association

Chartered and Supervised by the United Statės Government.

2202 West Cermak Road
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.

Chicago 8, III.
TEL. VIrginia7-7747

iki 5 vak. Ketvirtadienį — 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Šeštadienį — 9 vai ryto iki 1
valandos po pietų.
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Advento Ir Kalėdų Tautosaka Dzūkijoje darbą, jei būtų iš mūsų vii

JUOZOS

Giesmes Ir žaidimai
Dzūkai — dideli dainininkai ir 

didelius senovės lietuvių tautosa- 
Iujs lobius yra išsaugoję.

Šiuo kartu noriu paminėti ke
letu jų advento žaidimų ir gies- 
■mių trumpai.

BŪGA
Kabeliai, užr. 1950JI<22.

Aukščiau minėtas žaidimas bu
vo plačiai žinomas ir žaidžiamas 
visoje Dzūkijoje. Buvo žaidžia
ma dar ir kiti žaidimai, bet svar
biausias vis dėlto buvo ‘"jievaro 
tiltas”.

nes pritarimas 
Darbštūs staliai

ir palaikymas
savo

Jievarėlio Tiltas Advento Giesmes
Advento sekmadienių vakarus 

jaunimas ir kartais seniai, .pralei
džia žaisdami taip: vienoj pusėj 

‘susidaro šešios poros moteriškų, 
o kitoj pusėj pirkioj—šešios po
ros vyriškių. Visi poromis vaikš
čioja po kambarį ir dainuoja:

Sefoninit/ rytą ažerai šulo. 
Alėliuma rūtela ažerai šalo. 
Kalėdą rytą saulė pražydo. 
Alėliuma rūtela salė pražydo. 
O j atvažiuoja Šv. Kalėdos. 
Alėliuma rūtela šv. Kalėdos. 
Grįskime mergos jievaro tiltą. 
Alėliuma rūtela jievaro tiltą.

Tai pasakę, sustoja poromis viena, 
paskui kitų, ir sustoję gieda to
liau:

Iš ko mes grįsime jievaro tiltą. 
Alėliuma rūtela jievaro tiltą. 
Berželių šakų, amalėlio lapų. 
Alėliumo iVctcla amalėlio lapų. 

Dabar vyrų pusė sustoja poro- 
imis vienas paskui kitą ii’ pakelia 

suimtas rankas į viršų. Dabai* 
merginos, tai pamatę, dainuoja 
toliau:
Oj ar praleisit karaliaus žmones. 
Alėliuma rūtela karaliaus žmones.

Merginos pradeda lįsti apačia 
vyrų pakeltų rankų viena pora, 
paskui kitą... Vyrai tuoj dainuo
ja:
Visas praZe£s»wi sau viena paliksim 
Alėliuma rūtela sau vieną patik

ėsim.
Paskutinei porai merginų len

dant prie paskutinės poros vyru, 
vyrų poros nuleidžiamos rankos 
ir atkertamas praėjimas mergi
nai. Atkirtę merginą, vyrai 
džiaugsmingai užtraukia:
O mes paėmėm pačią gražiausią. 
Alėliuma rūtela pačią gražiausią.

0 merginos, nuėję ir sustoję 
poromis savo šone, atsako:

O j atvažiuoja šv. Kalėda. 
Vai Kalėda do Kalėdzienė. 
Vai ką atveža šv. Kalėdos. 
Vai Kalėda do Kalėdzienė. 
Lašinių paltį ir dešrų kartį. 
O j Kalėda do Kalėdzienė. 
Marčią audėją, linų verpėją.
O j Kalėda do Kalėdzienė.

Į Padainavo Elena Pigagienė, 66 m. 
Kilusi iš Perlojos.

Dusmenų apylinkėse plačiai 
advente giedodavo ‘ Kuoselę ’’:

Oj fu buosele leliumoj ,
O j tu juodoji leliumoj.
Ar tu nebijojai leliumoj, 
Žalion girion lėkti leliumoj, 
Žalion girion lėkti leliumoj, 
Po girią lakioti leliumoj.
Tai nebijojau leliumoj, 
Žalion girion ' lėkti leliumoj, 
Lizdelį vysiu leliumoj, 
Kiaušinėlius dėsiu leliumoj. 
Kiaušinėlius dėsiu leliumoj. 
Vaikelius vesiu leliumoj.

I Pad. Viktoriją Žaręikienė, 73 m., 
kilusi iŠ D-usmenėlių km., Dus

menų vis.-

Kalėdų Giesmės
Dienos metu per Kalėdas Dus

menų apylinkių mergaitės eidavo 
per kaimą ir sustoję prie kiekvie
nų kiemo vartų dainuodavo:

O j atvažiuoja kventos Kalėdos. 
Lėliu Kalėda Kalėda.
Geležųt ratais diržų botagais 
Lėliu Kalėda Kalėda.
Eisime mergos Kalėdų giedoti. 
Lėliu Kalėda Kalėda.
Eisime mergos pas Valatkienę. 
Lėliu Kalėda Kalėda.
Duos mum Valatka paltį lašinių 
Lėliu Kalėda Kalėda.
O Valatkienė pynę linelių. 
Lėliu Kalėda Kalėda.
Pamatę ką nors išeinant iš na-

se gamintų lietuviškus baldus 
keramikai suktų ir lipdytų va 
zas, servyzus, audėjos austų ki 
limus, langam užuolaidas, bal 
dams apmušalus, staltieses ir kt 

Lietuviškai įrengtame ir deko
ruotame bute jaustumėmės, is 
dalies, kaip savo tėvynėje. Lietu
viškai įrengti patalpas pirmiau
sia galėtų imtis turtingesnės or
ganizacijos, kurios turi savo klu
bus, svetaines, salionus, lietuviš
kų vasarviečių laikytojai. Orga
nizacijos galėtų surengti kilnoja
mas parodas, kuriose būtų įrengi 
ti butai, kambariai, o juose butą 
ir mūsų menininkų kūriniai — 
tapybos paveikslai bei skulptū
ra.

Lietuviško stiliaus ugdymo rei 
kalas yra labai opus ir būtinas 
visų susidomėjimo.

Bed. prierašas: Dail. Tamošai
čiai dabar apsigyveno prie nu- 

i matomo steigti lietuviško kaimo 
- sodybos. Jie mielai sutinka kiek 
vienam padėti patarimais ir nu
rodymais kaip įsirengti lietuviš
kai savo butą, seklyčią ar kam
barį.

Dail. A. Tamošaitienė audžia 
lietuviškoj sodyboj pirmąjį lie
tuvių tautinį drabužį žemaičių 
krašto lietuvei chicagietei.

Jų adresas: Mrs. A. Tamošai
tienė, R. R. I., Kingston, Ont. 
Canada.

Studijuos Televizijos Įtaką
Katalikų Xavier universiteto 

(Cincinnati) profesorius W. J. 
Clarke iš mokytojų, tėvų ir mo
kinių surinks žinias, paruošda
mas mokslinę studiją, apie tele* 
vizijos įtaką į vaikų mokinimąsi 
namuose. Tas studijas paremia 
Crosley Broadcasting Corpora- 
tion.

O jūs paėmėt pačią prasčiausią, m v, bėga, greit prie kitos gličios 
Alėliuma rūtela pačią prasčiausią J ir apgieda kitą šeimą, žodžiai vi- 
Kiaulėm papenėti, šunim išvaryti. sur tie patys, tik pakeičiamos pa- 
AZėhuma rūtela šunim išvaryti, yvai-dės.

Namu siniiiinkai — dėmesio!

ŽIEMINIAI LANGAI 
(STORM WIND0WS) 

sutaupys jums dideli turtą, šildy
mo sąskaitom Užsisakykite medi
nius ar aliuminius kol rpes dar 
galime užsakymus išpildyti per 
dvi savaites.
Mediniai 813.05 
Kombinuoti su aiituninijum $24.50 
visokio dydžio langams, išskyrus 

“bay” langus

PASKAMBINKITE ŠIANDIEN 
BELLWOOD 6831

Ir vėliau vėl pradeda tą pačią 
eiseną kartoti, kol išgaudo visas. 
Žaidžia tiek, Įdėk susidaro porų. 
Sugautos merginos sėdosi ant 
šuo suolų vyrų šone.

Pad. Viktorija Žareiki&nė, 73 m^ 
Dusmenėliib km., Dusmenų vis.

Iš to galima spręsti, kokius da
lykus (mažai kam girdėtus) iš
laikė dzūkai!

LIETUVIŠKAI ĮRENGTAS BUTAS
A. TAMOŠAITIENĖ, Kanada

Lietuvių kultūros išlaikymui 
ir ugdymui turime sutelkti visas 
galimas priemones. Be savo kal
bos, literatūros, papročių, dai
nos, muzikos ir dailės turėtume 
ne mažiau kreipti dėmėsi į savo 
aplinkos lietuviško charakterio 
išlaikymą.

Dabartinėse sąlygose gal kiek 
sunkiau pasistatyti tautinio sti
liaus namus, bet namų vidaus 
įrengime ar papuošime tikrai ga
lime daug lietuviškos dvasios pa
rodyti.

Daug lietuvių jau gyvena nuo- 
savuose namuose ir yra ekono
miškai pajėgūs lietuviškai įsi
rengti butus.

Pirmiausia, būtų idealas, pil
nai vidury įrengti visą butą su 
mediniais balkiais, kolonėlėmis, 
savitais kambarių pertvėrimais, 
sodžiaus charakterio durimis, 
langų aprėminamais, lentynomis 
ir kt. Jei nėra galimybės namo 
viduje įrengti lietuviškai archi
tektūrinę dalį, tai bent baldus ar 
dekoratyvinius audinius tikrai 
būtų galima įsitaisyti.

Mūsų sodžiuose tiek daug bū
ta įvairių tipų gražiausių baldų, 
pagal kuriuos jau Nepriklauso
mybės laikais mūsų menininkai 
projektavo, o meisteriai gamino 
puošniausius baldus. Vieni jų bu 
vo inkrustuoti ir poliruoti, kiti 
dažyti aliejiniais dažais. Jie bu
vo daromi iš įvairių medžių: juo 
dojo ąžuolo, klevo, uosio ir kt.

Lietuvoje savąjį tautinį stiliui

ugdyti buvo labai susirūpinta. 
Viešosios įstaigos palaikė ir ug
dė lietuviško stiliaus buto įren
gimą. Žemės Ūkio Rūmai, Kari
ninkų Ramovė, Švietimo Minis
terija skelbė mūsų architektams 
ir menininkams konkursus sek
lyčių ir butų įrengimui. O taiko
mosios dailės parodose lietuviški 
baldai ir butui papuošti dekora
tyviniai audiniai būdavo visų dė ' 
mesio centre.

Su lietuviškais baldais ir audi
niais jau rodėmės ir tarptautinė
se parodose Paryžiuje 1-937 m., 
Berlyne 1938 m. ir buvome kita
taučių apdovanoti aukščiausiais 
atžymėjimais.

Ar nevertėtų ir šiandien mums 
tęsti tą gražų darbą užjūriuose? 
Tai būtų lietuviškos kultūros 
puoselėjimas ir nemaža propa
ganda tarp kitataučių, kurie lan
kosi mūsų namuose.

Mes galėtume savo Balionuose 
vieton standartinių neva moder
niškų baldų turėti lietuviškus j 
baldus, apmuštus namų darbo 
lietuviškais baldų apmušalais,' 

I langų užuolaidas, sieninius ir pa
tiesiamuosius kilimus, kaišytas I 
staltieses ir staltiesėles, austas I 
pagalvėles ir kt. Šie nauji lietu
viški audeklai, primintų tėviškės j 
audeklus, jų raštų stilizaciją, 
-spalvas. Geriausi mūsų architek
tai ir menininkai, kurie Lietuvo
je buvo užsiėmę tautinio stiliaus 
kūryba ir dabar gyvendami už-Į 
juduose įsitrauktų j tą didelį !

Padarytas
MEDAUS ir PRIESKONIŲ! 

ir kitų gerybių— Paragaukite!

70 PROOF
- *’ ifOUH OtAftR^A-PROoiZcVOF'K<| 

nationačcoroiąl co:', iWį:A Įėyt.ęA.Gpri^iiL;

I SVEIKATA!

Gerkite 
garsų likerį 
visokiomis 

progomis

Mes taisome visų firmų siuvamas I 
mašinas. Kiekvienas darbas garan
tuotas. Išnuomojamos mašinos. Mes ' 
pertaisysime 1 elektrinę jūsų koji
nę mašiną. Prašykite mūsų nemo- I 
kainai jums apskaičiuoti. Didžiausias I 
pasirinkimas vartotų Singer mašinų. 1

SINGEB SEWING 
MACHINE CO.

4222’/a ARCHER AVĖ. 
FRONTIER 4-6847

Šventėms ir Vestuvėms
SMOKINGAI (TUXEDOS)

Visokioms progoms 
Asmeniška priežiūra užtikrina 
taisyklingą pritaikymą. Taip 
pat visi priedai (assessories) 
Išnuomojami už labai žemas 

kainas

SCHULTZ & SONS 
1448 N. Western Avė.

BRunswick 8-4068

ATLIKITE TAI DABAR

KOL KAINOS YRA

ŽEMOS

BIshop 2-1870

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAI!

NAUJAS GROŽIS — PATOGU3IA8 — 
lUlLlIrlkJ EKONOMIJA’ Jūsų Namams, 

įleiskite mums sumoderninti su 
THERMALUiME 
MAIS užkalamais 
virsią us 
žiūros. 
naniuL
Namai

taip
Stogai uždengiami už taip 
mažai kaip .............

Sutaupo 
Priduoda

INSULIUOTAIS APKALI- 
tiesiai ant senos sienos pa
kurą ir nereikalauja prie- 
naujo Grožio bet kokiam

pilnai padengiami už 
mažai kaip .......... $395. 

$75.
Crosstown Roofing & Siding Co.,

INO.
VYRIAUSI KONTRAKTORIAI '

3001 So. Cicero Avė. — CICERO 50, ILL

ŠOFERIAI IR DYLERIAI,
DĖMESIO!
AUTO 

“Fender” ir “Body” 
Dirbtuvė 
Dažymas

Garantuojame kad būsite patenkinti 
(teirautis užpakalinėje patalpoj)

BONWY BODY SHOP
2547 VVest 59th Street

GRovchill 6-2322
Robcrt Bennema Henry Wyma

RADIANT G L A S S

This Infra-Red Heatcr you’ll soon be 
secing at your favorite Drive-In. 8x14” 
—115 Volts—300 Watls. Although 
designed as an In-Car heatcr foi 
outdoor theaters, it’s just right foi 
that siekroom: in fact, wherevcr local- 
ized heat is needed. Sits on table or 
hang it on chair or bed—slovvly the 
soothing penetrating Infra-Red rays 
help chase ayay .aches, pains—leave 
you feeling worlds better. Postpaid 

$ 16.95.

RfiDIfiNT GLflSS 
DISTRIBUTORS 

131 South 4th Street 
Springfield, Ulinois

AL MOLL'S CORNER CLUB
14701 Page flvenue. Harvey, III.

Priešais Ingails 'Sliepard
maloniai kviečia jus ir jūsų draugus... žiemos ir švenčių vakarus 

praleisti malonioj aplinkoj.
GERI GĖRIMAI • MAISTAS • MUZIKA • PASILINKSMINIMAS

ATEIKITE SU DRAUGAIS • DRAUGIŠKA ATMOSFERA
Tai... AL MOLL’S CORNER CLUB

(14071 Page Avė., Harvey, III.) (Al and SaUy Moli, sav.)
KARVEI 3397 Priešais Inga Ils Shepard

PRANEŠAME ATIDARYMĄ

PiPER’S LIQUORS
IR

KfcSTAURANT LOUNGE 
6693 LINCOLN AVENUE 

LINC0LNW00D, ILL.

Atsižymėję dėl Barbecued Ribs, Vištienos ir Steiky
Skambinkite TOWERS 7100

I

AND LOAN ASSOCIATION

ta. m. . 3234 S’’ Hal’,od S,,M' 1

SOTUS ALKANAM PADĖKI
Per AID OVERSEAS, Ine.

2244 W. 23rd PI., Chicago 8, DI. TeL Vlrginia 7-8711 
Aid Overseas, Ine. Bfiuačia maisto siuntinius į visas 4 Vokto* 
ujoa zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo.

Maisto Siutimai pakuojami Europos sandėliuose, o užsakymai iš 
Oliicagos siuuėianu Al R MALL. Užsakant didesnius kiekius ūuoda- 

1'ristatomą laike 15-20 dienų.

E.

C.

KiDDIESET

TELEFONAS: VTRGINLA 7-1141

rūkytų lašinių 
kiaulinių taukų 
margarino 
degintos kavos 
marmelado

Siuntinys Nr. 3 — $6.20 
4
2
2
1

Siuntinys Nr. 93 — $8.00 
5' sv. kiaulinių taukų .. 
5 sv. degintos kavos

NAME 
ADDRESS 
CITY ....

5
2
2

2

2
2
1

Siuntinys Nr. 24 — $11.50
5
3

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. balt, kviet. miltų $2.50
B. 20 sv. balt, kviet. miltų $3.90

Siuntinys Nr. 6
A. 10 svarų cukraus $2.60
B. 20 sv. cukraus $4.70

sv. rūkytų lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
s v. kiaulienos mėsos

yra pasiruošęs priimti senyvus, 
sveikstančius ar psichinius ligo
nius, vyrus ii’ moteris. Prieinamas 
mokestis, gražūs kambariai ir ge
ras maistas.

, 1 sv. kiaulienos mėsos
2 gabalai tualetinio muilo

sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv. sūrio 40% riebumo

Siuntinys Nr. 12. — $5.90
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių' taukų
3 sv. degintos kavos
2 sv. cukraus

Siuntinys Nr. 14 — $5.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 s v. cukraus
1 sv. marmelado

Siuntinys Nr. 10 — $6.40
sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. •degintos kavos 
s v. šokolado

PHONE

SS

Balzekas Motor Sales, Ine

Pasiųsti kuponą su $1.00 depozitu 
dėl kiekvieno seto.

(Balansas atvežus baldus)

THE CHEERY BEST IIOME 
OF MANTENO

vaikams 2 iki 6 amžiaus
STIPRUS, LENGVAS, 

SULENKIAMAS
Baltos pušies' stalas ir kėdės. 

® Lengvai sulenkiamas padėjimui. 
© Tinka žaidimams, piešimui, suei
goms, televizijai ir t.t.

Nauji ir vartoti 
GERI AKORDEONAI

Kam mokėti daugiau, jei jūs galite 
sutaupyti — mes duodame nuolaidą 
už grynus pinigus (cash), mes neturi
me specialių išlaidų (overhead), to
dėl parduodame pigiau. Taip pat sko
liname akordeonus. Duodame pamo

kas — $2.00 už pamoką. 
Garantija — Išsimokė j imas.

Magri’s Accordion School
606 N. Elmwood Ont. 3609

MANTENO, ILL.
Telefonas: Manteno 5551

Paskambinkite ar parašykite
401 N. IValnut St.

F. A. SCHIEDEMEYER
Woodworldng Company 

12039 S. STATĖ ST.
Chicago 28, COmodore 4-7256 
Duokit 3 savaites pristatymui.

Enclosed find ........ deposit for 
................ sets.
Unfinished . . $6. sėt. VValnut stain.. 
$8. sėt. Painted Rcd or Blue ......

$8. sėt.

Oro Pripūstos 
Paduškčlės 

jūsų
Patogumui 
$8.50 

ir daugiau

Siuntinys Nr. 1 — $6.70 
sv.kiaulinių taukų
sv. rūkytų lašinių
sv. salami dešros
sv. (be 2 ozs.) kenuoto bekono 
dėžutė (400 gr.) margarino

CHARLES CHESTER SHOES <.— 
fabrikas jums. Vertingiausi Ameriko
je batai.
PRANEŠAME — batų kainos kyla. 
Gharlcs Chcster Shoe Co. dabarti
nėms kainoms nustatė paskutinę da
tą gruodžio 12. Pirkite dabar! Neati
dėliokite — paskambinkite ir susi
tarkite. Jeigu negalite atsilankyti pas 
mus — mes aplankysime jus namie. 
Gerai kokybei ir patogumui — rin
kitės Charles -Chcster batus!

Paskambinkite ar parašykite

Tohn W. Hedgpeth
Telefonas SHeffield 7711-W

541 Štate Apt. 3 Haminond, Ind. 
Jūsų CHARLES CHESTER BATŲ 

SPECIALISTAS

Siuntinys Nr. 19 —
4- sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
4 sv. degintos kavos
4 K sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo.

Siuntinys Nr. 25
10 sv. gryn. kiaulinių tau
kų —- $5.50

15 s v. gryn. kiaulinių tau
kų $7.40

Siuntinys Nr. 30
A. t> sv., degintos kavos
B. 5 sv. deg. kavos — skardi

nėse dėžutėse — $6.75

Siuntinys Nr. 94
A. 5 sv. šokolado—$5.30
B. 8 sv. bičių medaus—$5.00
C. 5 sv. kakavos—$4.50
1. 5 sv. margarino $3.70

PERKRAUSTOME BALDUS
PARDUODAME ANGLIS ir PEČIAMS ALIEJŲ 

PATARNAUJAME GERĄI IR PIGIAI 

STASYS FABIJONAS
2146 S0. HOYNE flVE., TEL. VIRGINM 7-7097

CHICAGO 8, ILLINOIS

Taupyk Saliai ir su Geru Uždarbiu
Turtas $25,000,000. Atsargos fondas $2,400,000 

Stipriausia Taupymo Įstaiga Amerikoj.

STANDARD FEDERAL BUTLD1NG

STANDARD FEDERAL SAVINGS* •
4192 Archer Avė., Brightom Park, Chicago 32, Ulinois

JUSTIN MACKIEWICH, PBESIDENT IR MGR

NARYS FEDERAL SAVINOS and LOAN INS. CORP.

OAl G ZbSlESNBMlS KAINOMIS KAIP 
KITUR. LENGVAIS IA.MOKCJIMAIS.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MAŽAI VARTOTŲ KARŲ
Chevrolet, Plymouth, Dodge, 
Buick, Chrysler, Ford, Nash

“U WILL ŪKE US” '!
4030 ARCHER AVENUE Telefonas: Vlrginia 7*15W ,

NAUJĄ CHRYSLER'J AR PLTMOUTB‘4 TUOJAU PR1STATOM



Šeštadic DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IELJNOIS 5

NEPASENUSI TIESA SUBOLŠEVIKINTA "TOSCA"

DR. J. BALYS,
Daugiau kaip metus jieškojau 

nedidelės knygelės: Trakiečių 
Dzūkų Dainos, užrašytos J. šim- 
takojo (= Čapliko) Merkinės pa
rapijoje, išleido “Dirva”, She- 
nandoach, Pa., 1899. Tai nedidelė 
82 psl. knygelė, kurioje yra 102 
labai gražios ir vertingos dainin
gųjų dzūkų dainos. Pagaliau ne
tikėtai tą knygelę atsiuntė man 
komp. J. Žilevičius ir labai apsi
džiaugiau ją gavęs.

Pačią knygelę jau seniai pažįs
tu, tačiau pirmąkart pastebėjau 
leidinio gale priedą ‘‘Nuo Redak
cijos’, kur leidėjas parašė šiuos 
įsidėmėtinus žodžius:

“Atkreipiame skaitytojų atydą 
ant atspausdintų šiame “Dirvos” 
numeryje “Trakiečių Dzūkų Dai
nų”, kurias su dideliu kaštu pa
sisekė mums įgj"ti ir išleisti į 
svietą. Tikimės, jog mūs kaštas 
nenueis už nieką, bet bus naudin
gas palyginančiam kalbų mokslui, 
kurs tarmėse mūsų kalbos .randa 
apsčius žinios šaltinius... Pasiti
kime, jog šitas raukius “Dzū
kiškų Dainų” paragįs nevieną 
tautietį rinkti savo krašto ir sa
vo tarmėje dainas, pasakas ii- 
myslis, kurias atspausdinus, ir ar
šiausi mūsų priešai turės pripa- | ir draugijos imtų ir išleistų savo

Nužudė Redaktorių

Komunistai užimtuose kraš
tuose vartoja ne tik prievartą, 

nekuria, visdėlto ir tie keli, bol- j^et ir apgaulę. Pavyzdžiui, daug 
ševikams atsidavę, kompozitoriai! ^ur leidžia neva katalikų laik 

____ ___ raščius, o tikrumoje, tai juose; 
Š-ga. Iš S-gos’darbuotojų pami- maskuota komunistinė pro- 
nėtini: A. Račiūnas, sukūręs Pa&an 
bol. operą “Marytė Melninkaitė”, Vengrijoje jie leidžia tos rū- 

i A. Kleniclds (op, “Medžiokle”), Isies laikraštį, pavadintą “A Ke- 

I B. Dvarionas ir kiti.

| yra sutelkti į LTSR kompozitorių

j šiuos maskolius: drg. Apuškiną,1 
Belocerkovsį ir Vinikovą. J ų pa- 

Ireiga — nuolat sekti lietuvių 
kompozitorių kūrybą ir, reikalui 
esant, juos ‘ ‘ pamokyti” ar “ duo-

masko- ! 
bur- 
juos

PAMINKLAI

TeL WEntworth 6-4107
Atdara 12-6 vai. po pict 

Uždaryta antradieniais ir Šventadieniais

TURIME DIDELI 
PASIRINKIMĄ:

DEiMA?rrv. 
S LAIKRODŽIŲ. 

BR.\NGENYBTŲ 
SIDABRINIŲ 

INDŲ. 
SIENINIŲ 

LAIKRODŽIŲ, 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
APARATŲ. 

IR KT. PREKIŲ

Vilniškis laikraštis “Literatūra 
I ir Menas” džiaugiasi, esą bolševi
kams po ilgesnių pastangų pa
vykę suk omunistinti 
“buržuazinę” “Toscos’.’ 
kuri 
biniame operos ir baleto t 
Naujasis operos pastatymas 
paskirtas “katalikiškai klerikališ- 
kos grupės išryškinimui” ir “Va
tikano politikos demaskavimui”. I Kad lietuviai kompozitoriai ne 

Svarbiausią operos Skarpio ro-jnu^uYPtų nuo linijos”, jų an- 
lę (kardinolo) sukūręs LTSR 8e^ais sargais Maskva pastatė 
liaudies artistas A. įšodeika, ku
riam pavykę beveik 100% išpil
dyti Maskvos šiam reikalui nus
tatytą planą: “Jo Skarpio—ab
soliutus makiaveliškas tironas, ne 
siskaitąs su priemonėmis tikslui 
pasiekti, nepakenčiąs jokio pasi
priešinimo, valdąs vien baime ir 
teroru” (Labai panašus Stalinui 
tipas. A.K-tis).

Esą pažymėtini šie aktoriai: V. 
Dan gėlytė išpildžiusi Toscos vaid
menį: tapytoją Kavardosi vaidi
nęs I. Indra, Zakristijoną — R. 
Marijošius (Kad Marijošius iš 
Maskvos grįžo geru zakristijonu 
— to mes dar nežinojome... A. 
K-'tis), “tiksliai sukurdamas “že 
mesniosios dvasiškijos atstovą, iš
keldamas jo tamsumą, veidmai
niškumą, fanatizmą”. Spoletą at
likęs jaunas artistas V. Kavaliū
nas. Subolševilcintos operos or
kestrui vadovavęs A. Kalinaus
kas, režisavęs A. Zauka. Dekora
cijas piešusi dail. R. Songailaite.

Iš viso, tiek režisieriui, tiek ak
toriams, tiek iš Maskvos atvyku- 
siems “patarėjams”, pasak “L. 
ir Meno”, visiškai pavykę iš pa
grindų iškreipti operos turinį ir 
gražią operos muziką panaudoti 
bolševikinei propagandai bei ko
munistų kovai prieš Romos Kata
likų {Bažnyčią bei “buržuaziją”.

Naujoji “Toscos” opera, ku
rios dabar nepažintų nė tikrasis 
autorius, komunistų partijai pa
sivogus / jos muzikinius 
esanti dažnai rodoma 
operos scenoje. —A.

Bloomingfcon.

pageidavimą, kad juos pasiskai
tytų visi mūsų visuomenes veikė
jai ir politikieriai. Turėtų netik 
pasiskaityti, bet reikėtų, kad pa
sistengtų suprasti, kokia didelė 
tiesa glūdi šiuose paprastuose žo
džiuose.

Praėjo pusė šimtmečio, tačiau 
ir šiandie išleisti Amerikoje lie- 

* tuviškos tautosakos rinkinį nėra < 
lengviau, negu buvo kun. Miluko 
laikais. Tiesa, prieštaraujančių 
yra maža, tačiau dar mažiau yra 
veikiančių. Vyrauja abejingu
mas.

Turime mes daug visokių drau
gijų ir klubų*, Chicagoj, pavyz
džiui, yra rokiškėnų, kupiškėnų 
ir kiti kitokie Įdubai. Jų nariai 
karts nuo karto susirenka, pasi
šneka, nugeria alaus, susimoka 
nario mokestį ir vėl išsiskirsto. 
Nesakau, kad tokie susiėjimai yra 
blogas dalykas. Malonu yra sutik
ti savo tautietį ir kaimyną, ir 
gražiai laiką praleisti. Tačiau tai 
per maža. Galima būtų daug dau
giau padaryti. Per metų metus 
tokie klubai surenka nemaža pi
nigų ir nežino, ką su jais veikti. 
O koks gražus ir naudingas dar
bas būtų atliktas, jei tokie klubai

žinti, jog mūsų kalba neyra “ne- I 
tinkanti literatiškiems išreiški- i 
mams, neapdirbta dar”. Tokį ne- Į 
teisingą klegesį kelia vienpusiški 
ir dalykų stovio nepažįstantie 
mūs nedraugai, nepaisydami, jog 
jau daugelis mokintų vyrų, skai
tydami mūs dainas ir pasakas už
rašytas nuo žmonių, pripažįsta, 
jog jose randame netikėtus dva
siškus iždus, gilią poeziją, labai 
išdalintą kalbą ir kuomandagiau- 
sius mislies išreiškimus. Kada 
nors pusė mūsų dainų, pasakų, 
myslių, kurias dainuodami ar sek 
darni lietuviai visose savo tėvynės 
kraštuose perleidžia savo dienas 
ir vakarus, bus apgarsinta, atsi
dengs neapsakytas mūs tautos 
dvasiškai iždų šaltinis (iš kurio 
gėrė įkvėpimą garsiausi dainiai, 
kaip antai Mickevičius ir k.), ir 
didžiausi 
nevidonai 
vinių. In 
užkastus
bėkime iš jų naudotis patys, mo
kėkime jais pasigerėti prieš kit- 
tauČius.”

Pakartodamas šiuos kun. A. M. 
Miluko žodžius, rašytus prieš pu
sę šimtmečio, nedaug ką teturiu 

.pridėti. Nebent norėtųsi išreikšti

mūs kalbos ir tautos 
užsigčdys savo šuka- 
darbą broliai! rinkime 

iždus (skarbus) ir ’mo-

garsiąją 
operą, 

ir buvusi pastatyta valsty- 
teatre.

es‘ls i
ireszt” (Kryžius). Redaktoriumi 
j jie buvo parinkę kunigą Ferenc 
■Vargą. Kai jis suprato, kad jo 
vardu būtų spausdinama tai, ką 

( suredaguos komunistai, pasiryžo 
pasišalinti i užsieni. Pasienio po 
licija ji pastebėjo, šaudydama su 
žeidė. Areštuotas jisai mirė pa
slaptingose aplinkybėse.

SVEIKINIMO KORTELES: 
20 it. ................ 1 DoL 
12 št. (rankų darbo) .... 1 DoL 

(Užsakymams atlikti paštu 
priedo 10 et.) 

LIETUVIŠKOS 
DOVANELES 

Medžio drožiniai 
Knygos

Liet, pašto ženklų 
rinkinėliai

Ten pat Chicago planas 
50 et. 

Pageidaujant siunčiama 
paštu 

456 W. 63rd Street 
(2 n d Floor) 

Chicago 21, III.

ti patarimų,\ Ypatingai bendro- Į 
mis lietuvių bolševikų ir 
lių jėgomis esą “ištaisomi” 

j žuazinių veikalų libretai, 
visiškai subolševininant ir 
taikant prie ‘1 linijos ’

Laikrodžiai 
Pataisomi 

Specialisto.
John A. Kass Duodama 1 metų 
(Kazakauskas) Garantija.

JOHN A. KASS
4(02 Archer Avenue

(prie Mozart Street) 
Tel. LAfayette 3-8617 

Seniausia Lietuvių Jewelry 
Krautuvė Brighton Parke 

Įsteigta 1915 metais

i

būtų

būti
caro

didelis

suomiij 
laikais 

suor- 
sri- 
jie 

mo- 
iš-

apylinkės tautosaką. Pririnkta 
jos yra gana daug, iš visų Lietu
vos vietų ir dar galima būtų su
rinkti. Tada malonu būtų ir pa
tiems pasiskaityti, ir lietuviškam 
bei mokslo reikalui 
pasitarnavinias.

Pavyzdžiui gali 
studentai. Jie jau
turėjo studentų draugijas, 
ganizūotas pagal savo krašto 
tis. yašarą atostogų metu 
rinkdavo tautosaką, o paskui 
kėdavo surasti pinigų ir ją
leisti. Net lenktyniuodavo, kurios 
srities studentai įdomesnį rinki
nį sudarys ir išleis. Tai žymiai 
pagelbėjo padaryti suomių tautą 
tokią sąmoningą ir tvirtą, kad ir 
šiandie jie dar, palyginti, laisvi. 
Kodėl negalime mes taip pada
ryti ?

Sovietiška Statistika
Rusų žurnalas “Voprosy eko- 

nomiki” rašo, kad prieš paskuti-, 
nį karą Sovietuose buvo 170,5 
milijonai gyventojų ir kad iš jų 
dirbančių — 99,2 proc. Savo sta
tistikas norėdami pagerinti, bol- 

I ševikai matyt, dirbančiais pri- i 
skaito ir kūdikius lopšy ir senius' 

(ligos lovoje.

motyvus 
Vilniaus 
Kovaitis

LTSR Kompozitorių 
Sąjunga

Nors bolševikų spauda ir labai, 
nusiskundžia, kad daugelis lietu
vių muzikų nieko bolševikiška

Ramūs slaugymo (nursing) namai 
sveikstantiems ligoninis — seny
viems — invalidams etc. ' Gera 
priežiūra ir puikus maistas.

Maloni namų atmosfera.
MRS. CHAS. BAKE R 

Rte 1; Tigerton, VVisconsin 
Telefonas: Tigerton 2247

NUO UZSISENEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

l'ie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
uegaii ranufi sėdėt) ir uaktimis 
miegoti, nes užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Ju gydomos 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalina . 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
S1S. Taipgi pašalina peršėjimą ligos
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su- į 
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą j 
tarpirščių. J05 ;~a .
toti nuo džiūstančios 
odos. Jos yra geros 
visų išviršinių odos 
ligų. LEGULO Oint- 
ment 
pagalbą uuo 
gūsių. perštamų 
nležinčių kojų. Legu- 
lo Ointment yra par- 
duodamas po .75c..
31.25 ir $3.50. Pirki- H|<\ įM 
te vaistinėse Chicagoj 
ir apylinkėse ir Mil- 
waukee, arba- at- 
siųskite money or-
deri 1 —

LEGULO, Department D 
484*7 W. 14th St., Cicero 50. IU.

Jos yra tinkamos var- 
ir suskilusios 
gyduoles nuo

suteiks jums 
nuvar- 

ir

PROGRESS
LIETUVIŲ BENDROVES

KRAUTUVES
PEČIAI, ŠALDYTUVAI, TELE
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS MAŠINOS, BALDAI, »LAT- 
RAOAI, KILIMAI, LOVOS IR 

VAIKŲ BALDAI.

Didžiausias Pasi rinkių mis

MAŽIAUSIOS KAINOS
Lengviausi Išmokėjimai.

Baldai Padaromi 
Pagal Užsakymą

PROGRESS 
Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST.
Tel. VIctory 2-422(5

4183 ARCHER AVĖ.
Tel. LAfayette 3-3171 

CHICAGO, ILL.

TIESIAI IŠ DIRBTUVĖS
Užsisakykite gražų paminklą ant sa

vo mylimo atmena kapo — tiesiai iš šios 
vienintelės lietuvių paminklų dirbtuves.

Paminklus pristatome j visas kapi
nes — arti ar toli. Nuo akmens šlifavi
mo iki raidžių iškalimo ir paveikslų Įdė
jimo — BITTIN’S ir KAMENSKYS eks
pertu darbas jus patenkins. Dirbtuvė vei
kia nuo 1902 metų.

Aplankykite mus Ir pamatysite gra
žius pavyzdžius. Atidarą yra visomis die
nomis ir visomis valandomis.

BITTIN’S AND KAMENSKY’S 
MONUMENT W0RKS

3938 W. 11TH STREET TELEF. BEVERLY 8-9005
Pirmoji paminklų dirbtuvė, nuo Sv. Kazimiero vartų

I

s
Alr Conditloned koplyčia 

Automobiliams Vieta, 
miesto dalyse gausime 

jūsų namų.UŽSISAKYKITE SAVO PATOGUMUI 
COMBINATION SCREEN ir STORM LANGUS

Padaryti iš Metalo — Vartojami Vasarą ir žiemą. 
Galima vartoti senuose arba naujuose namuose.

MES TAIPPAT TURIME “COMBINATION” DURIS

UdDBSIO VALANDOJ 
ša tikitf 

MAŽEIKA® EVANS 
LAfDOTI/VIU DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Avė.
PEospect 6-0099

Tiems kurie gyvena kitose
 koplyčią arčiau

HEALTH MOR, INC
203 NOBTH WABASH AVĖ. ANDOVER 3-6500

VARTOKIT Mūsų 
**L>y - Away" Planą

rŽ-

NAUJA VADOVYBĖ!
BERN'S BEAUTY SHOP

2211 JHGHLAND AVĖ.
PUSMETINĖ 
šventėms 
speciali

BERVVYN
reguliari kainą $10. £5.50
atpiginta iki ........

GĖLIŲ GRAŽIŲ 
PIRKITE IŠ GUŽAUSKŲ 

Beverly Kilis Florai Co. 
6901 S. Wentworth Avė.

STevvart 3-2454
HUdson 2-2224

HELEN

UŽSISAKYKITE

Esame specialistai
CURTI8 ŠAI/TO SUŠUKAVIMO

TELEFONU

Atdara: pirmad., trečiad., šeštad. — nuo
antrad.. ketvirtad., penktad. — nuo 9

STANLEY 8-0064
9 ryto iki 6 vak. 
ryto iki 9 vak.

DIDŽIOJO ATIDARYMO BARGENAI
Kaipo susipažinimui bargcnus, mes siūlome sekan

čius plačiai reklamuojamus pirkinius. 
Pamatykite šiuos plačiai skelbiamus produktus.

Plačiai skelbiami
LĖKŠČIŲ PLOVIMO MASINA ........ 
MANGLE (prosinimo mašina) .......... 
19 colių TELEVIZIJOS APARATAS .... 
10 colių CONSOLETTE .............. 
12% colių KOMBINACIJA ............ 
Televizija — AM—FM Radio — 2 Greitumų 

“Rccord Playcr”
SOUTH SIDE RADIO & 

TELEV1SION SALES
6822 CALUMET AVĖ. Sheūield 3344

Hammond, Lnd.

lietuvių Katalikiškojo Jaunimo Žurnalas

ATEITIS
ATEITYJE
ATEITYJE
ateities

ATEITIES
417

rašo žymiausieji mūsų 
mokslininkui, tučiau 

turi progą pasireikšti ir 
su savo kūryba.

prenumerata metams 3 ____ w______
slėnyje — pagal dolerio kursą.

rtidakcijos Ir administracijos 
adresas:

Grand Street, Brooklyn 11, N. Y

$149 
$149
$269 
$175
$379

Jlteralai, visuomenininkai be/

jaunos Jėgos — puta jaunimai

dol. Garbes prcn. 10 dvi. Už-

Salininko

ŠEPUTIS

PATAUPYKITE JŪSŲ 
MĖSOS SĄSKAITON

Valgykite U.S. valdžios patikrinti) 
arklienų. Be kaulų—Be liekanų. 
Prilygsta geriausių mėsų kokybei. 
Tikras maltas s t ei kas . .. . 31c "" 
Gabalinis steikas — ribotas 

pasiūlymas ......... 33c
“Pot Koast ...................... 33c
šveicariškas steikas . ... 39c 
Nemokamas ir greitas pristatymas 

DORCHESTER 3-3189
HERMAN’S HORSE 

MEAT MARKET
5710 S. WENTWORTH AVĖ.

PRONGER EROS.
COJIPLETE PLUMBING 

and
H KATINO SUPEIKĘS 

2211 W. 123rd St 
Blue Island; 1850 
Blue Island, UI.

lb.

lb. 
lb. 
lb.

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

St. Casimir Monument 
Company 

3914 Wes( lllth Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste

Telef. CEdarcrest 3-6335

ATEIKIT REMONTO ir PATAIKYMŲ DARBUS JŪSŲ NAMŲ

PATOGIU VASAROS LAIKU:
Pataria ST. LJTWINAS

Stogams reikmenys — Insuliuotų plytų išvaizdus apkalimui 
medžiaga (Sidlugs) — Langams — Durims — Tvoroms me
džiaga. Dažai — Variūšas — Enemalis, Geležiniai Namams 
Reikmenys (Hardware). Ir visi kiti dalykai reikalingi sta
tybai Ir pataisymams.

APKAINAVLMA Ir PRISTATYMU PREKIŲ 
TEIKIAME NEMOKAMAI

CARR MOODY LUMBER CO.
STANYS LITVINAS, Prex.

3039 S. HAJLSTED ST. TEL. VICTORY 2-1272
Atidarą nuo 8 vaL ryto iki C vai. vak. Ir Seštad. Iki S vaL p. p._

TAUPYKITE PAS MUS DĖL ATEITIES!
PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS J CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

KUR — kiekvieno taupomi indėliai yra apdrausti
iki $10,000 by an agency of tbe United Statos
Government.

KUR — visada buvo ir yra Išmokamai aukštas 
dividendas visiems mūsų taupytojanis.

TURTAS VIRS $5,000,000.

CHICAGO SAVINGS& LOAN ASSOCIATION
6234 SO. WESTERN AVĖ. Tel. — GRovehiU 6-7575 J. PAKEL, President

KUR — pinigai kiekvienam taupytojai buvo tr 
yra išmokama ant pareikalavimo.

KUR — [mitarnavimas viduose finansiniuose rei
kaluose yra teisingas Ir mandagus.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS LAIDOTUVTU ĮSTAIGOS g

JOHN F. EUDEIKIS I
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ
4605-07 S. HERM1TAGE AVĖ. TeL YArds 7-1741-42 I 
4330-34 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-0727 

TRYS MODERNIOS AIR-CONIHTIONED KOPLYČIOS
RADIO PROGRAMOS Iš STOTIES W G E S (1390 kilocycles) ■ 

Leidžiama kas šeštadienj nuo 9:15 Iki 9:80 vaL ryto

JTULirDIMO VALANDOJE KREEPKITftS PRIE 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIOS KOPLYČIOS JŪSŲ PATOGUMUI 
1410 SO. 50TH AVĖ., CICERO, IKI.

Telefonas TOWNHALL 3-2109
6812 SO. WESTERN AVĖ, CHICAGO, ILL.

Telefonas GROVEIflLL 6-0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir jūsų 

finanaiSkam stoviui prieinamas. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarnavi
mas y r a telkiamas 
dieną Ir naktj. Rei
kale, šaukite 
maa.

Mes turime koplyčias 
visose Cblcagos Ir 
■.•'sclando dalyse ir 

tuojau palar- 
■anjam.

IR SUROS
Tel. Mrginia 7-6672 

PUllman 5-1270
PETRAS P. GURSKIS ~j|

659 W. 18th STREET Tel. SEcley 3-5711

LACHAWICZ
2314 W. 2?.rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

ALFREDAS VASAITIS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILK TeL OLympie 2-1003

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET 710 W. ISth STREET

Telephone: Y Arda 7-1911 . .

LEONARDAS L BUKAUSKAS
10S21 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PURmaa 5-9661

ANTANAS M.
3307 S. LITUANICA AVĖ.

JURGIS F.
3319 LITUANIOA AVĖ.

PRILUPS
Tel. YArds 7-4908

RUDMM
Tel. Y Arda 7-1138^1139

JULIUS LIULEV2ČIUS
4348 S. CAUFORNIA AVĖ. Tol. LAfayetto 3-3572

LEONARDAS A. EZERSKIS
1644 W. 46th STREET TeL YArds 7-0781

I



SMEGENŲ REIKŠME
DR. J. MAČERNIS, Argentina

Įvairiais keliais 19 šimtmety ,mą daug greičiau, negu hormo- 
buvo prieita prie to, kad vieni j 
žmonės visai neigė sielos būvi-1 
mą, kiti gi manė, kad ta siela be 
kūno nieko negalinti veikti. Apie Į 
pirmuosius nebėra ko 'bekalbėti, 
nes jau ankstybesniame straips
ny matėme, kaip dabartinis 
mokslas aiškiai parodo, jog esa
ma bent dviejų skirtingų buities 
laipsnių: medžiaginės ii’ psichi
nės —sielos buities.

Pasitaiko žmonių, kurie neat
skiria tokių skirtingų dalykų 
kaip raudona ir žalia spalva. To
kį matymo trūkumą turintieji 
žmonės vadinasi daltonistais. 
Daug blogiau, jeigu žmogus pro
to atžvilgiu yra daltonistu, tai 
yra — nesugebančiu atskirti bui
ties laipsnių, šis antrasis maty
mo trūkumas' atsiranda papras- _
tai dėl žmogaus kaltės, nes blogi į,”p7ii^ti"—"šis Į

mechanizmas jau prieš į 
j gimimą suformuotas. Gyvenimo 
bėgy žmogui tenka suformuoti 
didelę daugybę tokių judėsiu 
mechanizmų: reikia išmokti
vaikščioti, kalbėti ir tai dažnai 
įvairiomis kalbomis, išmokti ra
šyti, dainuoti, griežti kokiu ins
trumentų, važiuoti dviračiu ar 
automobiliu, atlikti kuoįvairiau- 
sius darbus, atmintinai išmokti 
skaičiavimo mechanizmus ir dau 
gybę kitų dalykų. Visi šie veiki
mai sumechaninami, visi jie di
riguojami iš tam tikrų smegenų 
centrų, kurių dalį jau pavyko 
lokalizuoti, nustatyti jų vietą. 
Sužeidus tą ar kitą smegenų da
lį žmogus netenka sugebėjimo 
ar tai kalbėti ar rašyti, vaikščio
ti ar ką kitą daryti. Praėjus ku 
riam laikui toksai žmogus vėl ga 
Ii tuos dalykus išmokti, tai reiš
kia — kitoje smegenų vietoje su 
daryti centrą tiems judesiams 
diriguoti. Žmogus sunaudoja sa
vo smegenis šiai “mechaniniai 
atminčiai”.

|nai. Juo miestas yra didesnis ir 
I judresnis, juo jo telegrafo - te- 
| lefono centralė bus didesnė. Tas 
pat ir gyviuose: judriam paukš
teliui, ypač čiulbuonėliui, reikia 
greit diriguoti savo judesius, tad 
reikalinga jam ir gera telefono 
centralė; Kaip toliau išsiaiškin
sime, žmogaus uždavinys čionai 
ant žemės yr.a formuoti save kai
po sielą vertybių pagavimu ir jų 
įgyvendinimu, jų išreiškimu šia- 
me erdvingame pasauly. Tad tai 
sielai reikalingas ir erdvingas, | 
materialus įrankis — kūnas. Tas 
kūnas, o tuo pačiu ir smegenys, j 
yra sudarytas kaip tik tokiam j 
veikimui. Smegenys yra veikimo | 
organas, judėsiu paskirstymo ir 
dirigavimo įrankis.

Ką'tik gimęs vaikas jau ieško

DIENRAŠTIS

Pėtrcnelės Orintaitės nauio eilėraščių rinkinio viršelio iliustra
cija. Dailininkas — Mikas Šileikis.

ŠULINYS SODYBOJE Tarsis Katalikai Su
, Protestantais
Birželio mėn. 4 d. Portorikoje 

bus referendumas, kur gyvento-1 
jai- ture;
savo
tam referendumui numatyti ben- 

j dri katalikų vyskupų ir protes- 
(tantų vyriausių vadų pasitari- 
• mai.

šeštadienis, gruod, 23, 1950

VALKATA

BALTAS DOBILĖLIS
P. ORINTAITĖ

kalbėsime tik apie tuos žmones, 
kurie įžiūri, jog yra siela, bet ku 
rie mano, kad tos sielos, jeigu 
jau ne buitis, tad bent veikimas 
priklauso nuo kūno, nuo smege
nų. Pagal juos mintijimas esąs 
smegenų procesų išdava, ir mes, 
lietuviai, deja, šia kryptimi nuė
jome toliausiai: mintijimą mes 
vadiname “galvojimu”, ko neda
ro joki kita iš man žinomų tau
tų.
Smegenų Kiekis Ir Inteligencija

Pagal šią pažiūrą, juo koksai 
gyvis turi didesnius smegenis, 
juo jis yra “inteligentiškesnis”. 
Žmogus turi didesnius'smegenis 
už daugelį gyvių, bet dramblio 
smegenys yra apie 2 kartus, o 
banginio net daugiau kaip 3 kar
tus didesni už žmogaus smege
nis, o tačiau tie gyviai pasilieka 
tik gyvuliais be jokios minties. 
Kada paaiškėjo, jog smegenų 
kiekis neparodo “inteligencijos” 
laipsnio, tad griebtasi kito išsi-| 
sukimo: girdi, žmogaus smege
nų svori palyginus su jo kūnoi 
svoriu, šis santykis pas žmogų 
išeina daug didesnis, negu pas 
dramblį ar banginį. Palyginus 
panašiu būdu smegenis įvairių 
gyvių su kūno svoriu surasta, 
jog paukšteliai - čiulbuonėliai tu
rį tą santykį žymiai didesnį negu 
žmogus. Tad kaip dalyką beim- 
tuin, visai yra aišku, jog nuo sme j 
genų proporcionaliai nepriklau
so inteligencija.

Nervų Ir Smegenų Vaidmuo

Koksai gi. yra tikrasis nervų ir 
smegenų vaidmuo?

Kaip matėme, gyvio organiz
mas yra mechanizmas. Kaip žmo 
gus savo technikoje eina nuo pa
prastesnių mechanizmų prie vis 
sudėtingesnių ir vis labiau suau
tomatintų, taip ir gyvių evoliu
cijoje matome, jog organizmuo
se vis daugiau ir daugiau suda
roma tokių automatizmų. Gyvy
biniai procesai organizme auto
matiškai diriguojami svarbiau
siai dviem būdais: hormonais ir I 
nervais. Įvairios liaukos gamina 
tam tikrus mažus kūnelius — 
hormonus, kurie turi tam tikrus, 
kiekviena jų rūšis skirtingus už
davinius. Kraujas nešioja tuos 
kūnelius po visą kūną ir jie tam 
tikrose kūno vietose iššaukia 
tam tikrus vyksmus, pavyzdžiui 
ūgio didėjimą, antrinių lyties pa 
žymių susidarymą, širdies ir 
■kraujo apytakos sistemos nor
malų funkcionavimą. Bet kadan 
gi kraujo apytaka vyksta, paly
ginant, lėtai, tad ir tas automa
tiškas reguliavimas hormonais 
gali vykti tik lėtai.

Aukštesniam gyviui reikalin
ga atlikti greiti judesiai, tad rei 
kalinga jam ir kita reguliavimo 
priemonė, greitesnė už hormo
nus. Tad ir randame aukštes
niuose gyviuose tarsi telegrafo 
vielų tinklą — nervų sistemą bei 
telegrafo centralę — smegenis, 
kurie atlieka judėsiu resruliavi- 
y...............

Linksmi] Kalėdy ir Laimingų Nauju Metų
Architektūros, Technikos ir Ūkio Skyrius sveikina 

visus technikos ir ūkio srities darbuotojus Šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų proga.

% ' -----------

Baltas dobilėlis
Rymo poliai keliu,
I r puri galv u t ė svyra žalumom...
— -4 r tu palydėsi
Mano klaidžią dalį
Svetimais pakluoniais — į tenai, namon!

Ar tu man papuoši
Kryžkeles klaikiąsias
Lietuvos takeliu kvepiančiais daigais,
Kai parklupsiu menkas,
Vienplaukis ir basas,
Žengdamas benamio vieškeliais dygiais!

Dobito žiedelis 
'Sieloj man plevena —
Tai mieliausias daigas žemės prigimtos!
Tai jaunystė mano —
Tai svajonė mano,
Ir širdy žydėti niekad nenustos!

Daug gražiu, vainiką
Ai aplink regėjau,
Ir kvapai saldžiausi soduos svetimuos:
Skleidžias čion auksinės
Rožės, orchidėjos —
Ne, man jokia puokštė sielos nepaguos...

Transformatoriai

Šiandien gal neberasime žmo
gaus, kurs nežinotų, kas yra 
transformatorius, nes veik ant 
kiekvieno žingsnio matome 
transformuojant vieną fizinę jė
gą į kitą: automobily cheminę 
degimo energiją, į automobilio 

j mechaninę energiją, elektros 
'stoty vieną elektros formą į ki
tą, radio aparate elėktro - mag
netinę bangą pakeičiant oro vir
pėjimų energija, garsinėj filmoj 
nufotografuojant “garsą*’ ir t.t. 
Kad įvykdžius kai kurias iš tų 
transformacijų žmogui teko pa
dėti daug minties darbo. Tačiau 
visos tos transformacijos pasi
lieka tame pat buities laipsnyje 
— fiziniame pasauly. Reikalinga 
buvo Aukščiausioji Išmintis ir 
Aukščiausioji Galybė, kad paga
mintų tokį transformatorių, 
kurs “transformuotų” iš vieno 
buities laipsnio į kitą. Paimkime 
tą pat radijo priimtuvą. Inžinie- 

. rius — žmogus sugebėjo pada
lyti, kad radijo bangų siuntimo 
stoty būtų pagaminamos tam 
tikro ilgio ir tam tikru būdu mo
duliuojamos elektromagnetinės 
bangos, kad jos būtų pagauna
mos kad ir už tūkstančių kilo
metrų kitų aparatų, kurie ims 
judėti, kaisti, judinti oro dale
les, iššaukti fluorescanciją tele
vizijos aparate, tai yra kad to 
vamzdelio plokštelė imtų leisti į 
erdvę tam tikro ilgio elektromag 
netines bangas. Čia jo galia pa
sibaigia: nei į garsą, nei į šviesą 
jis negali transformuoti tu gam
tos jėgų. Šios jėgos patenka da
bar į Aukščiausiojo Inžinieriaus 
pagaminto transformatoriaus au 
sis ar akis. To “transformato
riaus” centralėje — smegenyse 
vyksta judesiai ir bangavimai, 
kas dar tebėra fizinio pasaulio 
vyksmas, pagal savo intensyvu
mą tebediriguojamas ano žmo
giškojo inžinieriaus iš radio siun 
timo stoties. Vvkstant įvairiu rū-

-------------------------------------

i

Dobilėlio balto,
To skaisčių skaisčiausio 
Tėviškės takeliu žiedo 
Sielvarte ilgėtis 
Niekad nepaliausiu, 
— Niekad nepamilsiu

(Iš naujos

Įstabaus,

svetimo dongams...

knygos “Šulinys sodyboj”)

šių smegenų virpėjimams aukš- vaizdu, turime pasinaudoti jį at- 
tesniame šio transformatoriaus > stojančiais ženklais — simbo- 
buities laipsnyje —- sieloje — at
siliepia irgi įvairių rūšių vyks
mai jau visiškai kitoniškai — 
atsiliepia garsų ar spalvų pasau
lis, kurs neturi nė mažiausio pa
našumo į bet kokius fizinius ju
desius. Nekalbant apie .idealiojo 
pasaulio ir vertybių pagavimą,, 
žmogus tikrai supranta tik tai, 
ką patsai sugeba padaryti. Ka
dangi sutverti buitį, žmogus ne
gali, tad, tur būt, jis niekados ir 
nesupras, kaip Dievas galėjo su
derinti šiuos du pasauliu taip, 
kad tam tikriems smegenų vir
pėjimams atsilieptų sieloje visai 
kitoniškas buities pasireiškimas. 
Kadangi tas transformavimo 
santykis tarp kūno ir sielos pa
silieka pastovus, tad mes ir gali
me pažinti pasaulį tų transfor
muotų “simbolių” pagalba.

liais, kaip kad anie barškinimai 
trumpa; pareiškia profesoriaus 
valią.

Pažinimo Simboliai

Ką Reiškia Simbolinis 
Pažinimas?

Įsivaizduokime, kad noriu įeiti i 
į kokį namą. Paskambinu. Išeina | 
didelio ūgio ir kažko baisiai įsiu- | 
tęs durininkas ir energišku ran- ’ 
kos mostu parodo, kad tuoj pa-I 
sišalinčiau. Be žodžių suprantu i 
visą situaciją — pagaunu ją in
tuityviai. Dabar įsivaizduokime 
fizikos paskaitą, kur profeso
rius yra susitaręs su savo asis
tentu, kad subarškinus jam vie
ną kartą asistentas turi paleisti 
veikti vieną aparatą, į subarški- 
nimą du kart turi paleisti kitą 
aparatą. Čia nėra jokio natūra
laus ryšio tarp barškinimo skai
čių ir asistento veikimo, o tik su 
tartinas, simbolinis. Intuityviu 
pagavimu vadiname pagavimą 
visų daikto savybių, jo pilną sau 
pėrsistatymą be jokių sutrumpi
nimų ar apkarpymų, tuo tarpu 
kad simbolinis pažinimas esti 
tada, kada mes negalime apimti 
visą daikto sudėtingumą ir tu
rime pasitenkinti jo suprastintu1

A LB. BANAITIS, Kolumbija
Daug miestų, daug salių teko savo žmona ir mažyčiu. Aš turiu 

■s pasisakyti, ar jie nori man matyli, daug svetinių kai- kitų rūpesčių.
konstitucijos. Ruošiantis girdėti ir įvairius žmones pa-i —- Jis atsikelia ir, nei žodžio 

; žinti. nesakęs, pasišalina; Aš irgi
“Visur gražu, kur mūsų nė-j niošiuosi eiti. Padavėją prieina 

ra,” sako sena žmonių išmintis. 
Tiesa, kad grožio pasauliui ne
trūksta, jam trūksta vien šir
dies. Mačiau laimingus, besi
šypsančius žmones, mačiau aša
rose ir skausme paskendusius.

I O daug, labai daug mačiau!
I - Lyg paukštelis narvelyje 
blaškiausi ir folauškausi po pa
saulį, ieškodamas ramybės, ieš
kodamas to, ko netekau — Tė
vynės. Niekur ir, gal būt. nie
kad nerasiu to, ko ieškau, ko 
taip trūksta širdžiai...

I Kas iš manęs beliko? Galiu 
| trumpai atsakyti — likau val-

Radijio žvaigždes
Mūsų laikų astronomai susido 

mėjo paslaptingomis žvaigdėmis, 
kurios spinduliuoja ne mūsų ma
toma šviesa, o radijo spinduliais,

Pirma tokia žvaigždė buvo su
sekta prieš porą metų, o dabar

į jų jau priskaitoma apie 100. Jos 
dangaus žemėlapy užima atski- 

! rą vietą, kuri nepriklauso jokiai 
i kitai žvaigždei ir astronomai dar 
i neištyrė nei kas jos yra, nei. 
! kaip jos siunčia spindulius.

Jos yra tiriamos su specialiais kuris slankioja po mies-
radijo teleskopais. Daugelis tų'tus_ kurfs dvasioje yra alkanas, 
žvaigždžių yra labai toli, pavyz- kaip šuo.
dziui, priklauso žvaigždynams, '

.nuo kurių šviesa iki mūsų 
Į per 750,000 metų.

Kur gali mane užtikti? Kiek- 
! vienoj gatvėj, kiekviename 
I mieste, kiekvienoj kavinėj, kur 
daug trukšmo, kur gyvenimas Į 
neturi jokio tikslo. Aš esu visur 

j ir visuomet.
Vyno bonkos, cigarečių dū

mais pritvinkusi salė, bergž
džios kalbos, juokai — čia gali 
mane kasdieną sutikti. -Nesu 

* girtuoklis, tačiau man patinka 
i čia praleisti be rūpesčio ilgas 
vakaro valandas, klausytis kal
bų ir daug ragauti vyno.

Dar vyno! Padavėja, jauna, 
graži moteris, tik, atrodo, labai 
išvargusi, man skubiai pastato i 
kitą bonką.

Niekada neinu su draugais. 
Visuomet vienas: jie man truk-i 
dytų mąstyti.

Kodėl tu tiek daug geri? — 
klausia padavėja. Aš tyliu, nie
ko nesakau^nes vis tiek manęs 

dutinio inteligento nuosavybė Ru j nesupras. Ji pakraipo pečiais ir 
sijoje yra labai maža. Atrodo, 
kad jis neturi baldų ir. labai ma
žai teturi knygų.

eina

100,000 Knygų
Christoforų sąjūdis vadovau

jasi šūkiu, kad neužtenka keikti 
tamsą pasaulyje, o reikia steng- 

| tis įžiebti nors mažą žiburėlį. To 
[sąjūdžio širdis — T. J. Keller 
neseniai išleido naują knygą:! 
“Careers that change thei 
world”. Susitarta išelisti jos ki
šeninę laidą, atspausdinant. 100,- 
000 egzempliorių.

Sovietų Nuosavybe
“Trud” Nr. 182 rašo, kad jei

gu perkeliamas kuris nors so- 
I vietų intelektualas, specialistas 
dirbti į kitą vietą, jam nemoka
mai pervežama apie 600 svarų jo 
asmeninės nuosavybės.

Iš to galima spręsti, kad vi-

Vieną ir tą patį dalyką mes ga 
lime pagauti, protiniai turėti, 
įvairiais būdais, pavyzdžiui, geo
metrinę figūrą galime sau įsi
vaizduoti erdvingai, galime ją 
mąstyti algebrainėmis lygtimis 
arba turėti ją kaipo sąvoką. Ki
taip sakant, tą pat dalyką gali 
mums atstoti įvairūs simboliai. 
Ir tokių pažinimo simbolių žmo
gus pasigamina sau didelę dau
gybę: žodžiai, sąvokos, matema
tikos ženklai, įvairiausios for
mulės — visa tai yra tikrovės 
transformavimas pažinimo rei
kalui. Kaip žodis nėra panašus į 
mintį, kurią jis reprezentuoja, 
taip ir šilumos ar šviesos juti
mas nėra panašus į tuos fizinius 
judesius, kuriuos šie jutimai re- 

I prezentuoja. Bet kadangi šis 
I įgimtasis transformavimo bū
das yra pastovus, tad juslinis pa 
žinimas esti tam tikra prasme 

I tikras. Deja, mūsų pačių suda
rytąją transformatoriaus dalį — 
kalbą — mes dažnai vartojame 
ne viena prasme ir todėl .mūsų 
mintijimas neretai šlubuoja. Ta 
pačią buitį mes galime išreikšti 
kuo įvairiausiais būdais, pavyz
džiui kuo įvairiausiomis kalbo
mis. Kalba, žodis ar tai tariamas, 
ar rašomas yra judesys ir Šiems 
simbolizavimo judesiams diri
guoti reikalinga suvartoti nema
ža smegenų dalis. Kada mintija
me, panaudojame įvairius simbo- 

ilius ir smegenyse turi vykti i 
tiems simboliams atitinkami ju-| 
dėsiai. Atrodo, kad smegenys! 
yra ir mintijimo organas.

Bet apie tai kalbėjime jau ki- 
!tame straipsny.
| • ----- ------------

REMKTTE “DRAUGĄ”.

Raudonarmiečiu Sanatorija
Sovietų, laikraštis “Krasnaja 

Zviezda” 1950. IX. 14 nusiskun- 
I džia, kad vienoje raudonarmiečių 

■ sanatorijoje yra 150 lovų, o su
talpinta tenai 200 pacientų. Vie- 

| name kambaryje gyvena po 16 
1 — 18 žmonių. Sanatorijai trūks
ta gydytojų. Jie parenkami iš tų. 
pacientų — gydytojų, kurie pa
tys atvyko atsigauti. Kultūros 
reikalai toje Borovoje sanatori
joje irgi, apleisti — ten nesą net 
nei klubo. Ypač bloga lietuje, ! 
kai pacientai priversti lindėti sa
vo miegamuosiuose.

nueina.
Jau gana vėlu. Kavinėj vien 

tik keli asmenys sukinėjasi, ku
rių beveik negali pro dūmus ma
tyti. Vienas iš jų artėja prie 
mano staliuko. Abejingai jį ap
žvelgiu. Tai gana simpatiškas j 
jaunuolis, nedaugiau dvidešim-Į 
ties metų Jis atsisėda prie mano 
staliuko ir įkyriai man žiūri į1 
akis. Aš nieko nesakau, ramiai 
sriubčioju savo vyną, nors gal
voje jau jaučiu didelį skausmą 
ir sąnariuose nuovargį.

— Kodėl tu tai pdaug geri ? 
-— Tai mano reikalas! —atsa
kau gana stačiai. Tau patinka 

| mano žmona? — įžūliai tęsia.
— Tur būt, galvoj tau negera. 

Aš nepažįstu tavo žmonos. Ir ką j 
aš veikčiau su tavo žmona ?

— Mano žmona, kuri tau vi-«7 i * j' — Mano žmona, kuri tau vi-
Anglu — Zulu Žodynas Į suomet vyną paduoda. Perdaž- 
Po septynių.darbo metų baig-, nai ?ia lankosi.

tas sudaryti anglų —zulusų tari _ PaUk manė ramybėj su 
mes žodynas. Ji sudarė Witwa-'|Savo ^ajiom kalbom. Geriu 
tersrand universiteto Canetown, kiek noriu ir kur noriu. Per jau-1 

j Pietų Afrika, Antu -studijų pro- nas mane mokyti... 
Į fesorius Clement Doke. Zulusai'
yra viena fiegrų giminė.

— Jis ironiškai šypsosi.
— 'Mano žmona labai daug 

j apie tave kalba...
— Visos .moterys daug kalba,Australijoje Erdvu .

Amerikos geografijos draugi-; atkertu.
ja skelbia, kad vienai kvadratinei t 
myliai Europoje tenka 145.3 žmo I 
nės, Azijoje 77, JAV 21.3, Afri-Į 
koje 15.1, Pietų Amerikoje 14.7, i gyvenimas tik dabar prasideda, 
o Australijoje tik 2.6.

— Aš vieno prašyčiau — ne
ardyk mūsų šeimos. Mes nese
niai vedę, turime mažytį. Mūsų

—Palik mane ramybėje su

. prie manęs ir uždeda ranką ant 
peties.

— Neimk perdaug .prie šir
dies, ką jis tau sakė. Jis labai 
pavydus.

—Man tai visai nesvarbu.
— Mūsų gyvenimas labai 

sunkus ir biaurus, — ji tęsia.
— Jis dažnai mana muša, iš

galvodamas nebūtus dalykus. 
Gyvenu tik savo sūnui; kuriam 
dar reikalinga motina.
, — Kodėl man tai pasakoji?

— Turiu kam nors išsipasa
koti: širdyje perdaug kartumo 
prisirinko. Esu perdaug nelai
minga. Atrodo, kad esame liki
mo draugai...

— Jos akyse matau keistas 
žiežirbėles.

Man laikas eiti, 
lūs, susimąstęs . 
kodėl žmonės net 
sugyventi negali.

Naktis giliai apglėbusi laiko 
miestą. Vien tik gatvių žiburiai 
keistai žybčioja. Dangus prisė
tas baltų Žvaigždžiu, kurios 
mirksi lyg girtuoklio akys.

Miego dar nenoriu. Pasuku 
skersgatviais prie Arno, kuria- 

,me atsispindi daugybė žvaigž
džių, kurias jis savo vandeniu 
plauna, lyg norėdamas ryškės* 
niom padaryti.

Atsisėdu. Kažkoks paklydęs 
šuo ramiai sūsiriečia po mano 
kojomis. Du valkatos, kuriems, 
gal būt, gyvenime nieko neliko. 
Jaučiu alkį ir mano atklydęs 
draugas, šuo, irgi liūdnai unkš
čia.

— Laikas jau į namus, senas 
policininkas mane prižadina iš 
minčių pasaulio.

— Į namus? Ką veiksiu na
muose?

— Man keistą, kad šiandien 
aš visiems kliūvu, visi nori su 
manim 'kalbėti.

—Palik mane ramybėje. Aš 
ir be tavęs namus rasiu.

— Žinai, kur valkatoms ir gir
tuokliams vieta? —; policinin
kas vis dar manęs nepalieka. 
Matau, kad seno pareigūno ne
perkalbėsi.

•Einu tyliomis, miegančiomis 
gatvėmis. Šuo mane seka. Kiek
vienas su savo mintimis — jis 
apie kaulą, o aš-ne pats neži
nau apie ką galvoju.

Nė, namo dar nenoriu eiti: 
miegoti vistiek negalėsiu.

Išeinu į užmiesti. Pakelėse 
snaudžia kiparisai, kvepia aly
vom ir citrinais. Kažkoks civilis 
artinasi prie manęs.

Vėlus laikas, o tu ko čia slan
kioji?! Neatrodo, kad gerais 
norais...

— Tas tavęs neliečia. Darau, 
kas man patinka.

—Aš policijos agentas. Ne
šdinkis iki dar turi laiko.

Ir vėl. Visur policija, nelai
mingos moterys , pavydus vy
rai. Visi nori su manim kalbėti, 
visiems aš kliuvu.

Gal’ būt, ir tiesa, nes padorus 
žmogus juk naktimis nesitran- 
ko. Ką padarysi, toks jau val
katos gyvenimas.

Išslenku ty- 
Nesuprantu, 
tarp savęs
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