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LAZDYNU PELĖDOS SUKAKTĮ MININT PRISIKĖLIMAS

PR. NAUJOKAITIS, Brooklyn

Šiais metais kovo 15 dieną su
ėjo 25 metai nuo mūsų rašytojos 
Lazdynų Peėdos - Sofijos Pšibi
liauskienės - Ivanauskaitės mir
ties. Ta proga bent trumpai pri
siminkime pagrindinius jos kūry
bos bruožus.

Jos kūrybos pobūdis

Lazdynų Pelėdos žvilgsnis be
veik visada yra nukreiptas į įvy
kius ir jų prasmę, o mažiau dė
mesio kreipiama į žmogaus vidų, 
j personažų psichinę analizę ir 
charakterių atskleidimą. . Dėl to 
jos kūrinių fabulos gana turtin- 
tingos, įvykiai dinamiški, tik jų 
siužetinis supynimas yra silpno
kas, turis kartais gana žymių 
kompozicinių trūkumų. Bet vis 
dėlto Lazdynų Pelėda ib'uvo gana 
populiari mūsų rašytoja, greta 
Žemaitės, Šatrijos Raganos ir Bi
tės atstovaujanti ir sveikąsias lie
tuviškąsias mūsų bajorijos atža
las. Jos kūryboje gausu autobio
grafinių bruožų.

Sentimentalių svajonių 
šeima

Lazdynų Pelėdos gyvenimas 
buvo kovos ir kančios kelias. Ji 
savo jaunystę praleido Paragių 
dvarelyje (Tryškių valsčiuje), 
tačiau namuose ji negavo tinka
mo pasirengimo atkakliai gyve
nimo kovai, į kurią negailestin
gai ją įstūmė likimas. Jos tėvas 
taip pat buvo meniškos sielos: 
poetas ir tapytojas, bet- neįsten
gęs pasiekti nei menininko garso, 
nei nesugebėjęs ūkininkauti ir 
tvarkyti praktiškų gj^enimo rei
kalų. Svajotojas, nieko apčiuopia 
mesnio nepasiekęs, t'aip pat ir 
savo augančioms dukterims nepa
jėgė duoti sistemingesnio mokslo, 
nemokėjo jų paruošti savarankiš
kam gyvenimui. Šalia tų negau
sių ir netvarkingi} mokslo žinių, 
kurios dukterys gavo iš • paties 
tėvo, jos dar mito gausia sen
timentalia literatūra, kui’ios 
maža buvo jų bibiotekoje,
kuri formavo dar netikresnį gy
venimo supratimą. Dėl to abidvi 
busimosios rašytojos Sofija ir 
jas sesuo Marija — išauga sen
timentaliomis svajonėmis,

skaitę, norėjusią iš naujo įžiebti 
lietuvybę sulenikeju^iome dvaire ir 
patį dvjirą padaryti atgimstančios 
Lietuvos kultūriniu židiniu; po 
jos eina, suliaudčjusi, nuo dvaro 
nusižręžusi, dvaro gy\renimui ir 
jo rekalams visiškai abejinga ir 
šalta Žemaite; dar toliau stovi G. 
G. Pctkevičaitc-Bitė, ankstesnėje 
savo kūryboje dvarui nepagailė
jusi pykčio ir pagiežos, vėliau 
pasidariusi nuosaikesnė ir rames
nė, bet visdėlto rodanti dvaro iš
sigelbėjimą tik susiliejime su at
bundančios lietuviškos liaudies 
kultūra ir naujomis idėjomis; o 
Lazdynų Pelėda yra šitos grupės 
pačiame pakraštyje ji dvare nie
ko gero nemato ir iš jo nieko ne
sitiki. Daugumoje kūrinių L. Pe
lėda rodo, kad bankrutuojančio 
ir morališkai susmukusio dvaro 
gj’venimas išmeta į gyvenimo ko
vą jokio darbo nemokančias ir 
nepasiruošusias mergaites. Tik jų 
įgimtas šviesesnio gyvenimo troš 
kinias išsaugoja, jas nuo visiško 
palūžimo ir leidžia per vargą ir 
kančias šiaip taip pajusti tvirtes
nę žemę po savo kojomis. Tai pa
čios . autores patirtas gyvenimo 
takas.

Dvare išauga tinginiai, išgle
bėliai, nepataisomi egoistai. Visa 
apinkuma taip užnuodyta mora
liniu sugedimu, kad ji veikia ir

J. AUGUSTAITYTft-VAICIUNIEN®

Angelai melsvi prie saulės vartą, stovi
Ir atvarsto juos visiems ateinantiems laikams, 
Apkabina, nuvargusio palaužtą, seserį ar brolį 
Pabučiuoja skruostus, motinos nebepazįsl autiems,

C'ia visur sutiksi Dievo žodį, gryną 
Su pavasario- išsišakojusia upė, ’ 
Pasisemsi vandenio, pavirinsią į vyfyą, 
A įplukdyto Nemunu ir Šešupė.

Fiolcliiiiu krauju žiedai varvėję, 
Taip balti po' nakčiai, -net — saldu... 
Perkalta- runka- švelniai paglamonėja-. 
Pavadinus naujo kankinio vardu.

tinai, kad mes lik prisikėlimo gyvename,
> vaikai, jiems dovanotos, motinos širdy.

pasanlis žengia surakintom. kojom 
pumpuro pasiimti kruvinos rasos.

vaikams,

Kaip
iš to
Kur keliavom puolėm, kėlėm, nesustojom,
Skambinom varpais, maldaudami nors trupučio tiesos.

APIE GRAFOMANUS
M. STATKUS

Kiekvienoj tautoj yra didesnis 
arba mažesnis kiekis piliečių, 
kurie suserga “menininko ma
nija”. Jie prirašo lagaminus 
straipsnių ir kūrybos, ir kar
tais netgi grasina amžinu kerš
tu, jeigu nespausdins. Tokius

laužo net sveikos moralės iš kai-1 žmones kaikas pavadino grafo
manais. Pavadinimas tikslus.

“Aidų” 7 nr. 1946 metais V. 
R. Kinčius parašė dėmesio ver
tą straipsnį apie “Literatūros 
kandis”. Jas jis charakterizavo 
sekančiai: “Kaip prigrūsta men
kų prekių krautuvė yra grafo
manas. Elegijos, odės, novelės, 
apysakos, romanai, montažai, 
dienos tematika, proginiai daly- 

t kėliai....Grafomanas rašo daug 
I ir greit. Antai vienas poetas 
parašo per dieną 300-500 eilu-

ne- 
bet

Įvairenybės

Pagerbs Maritainą '

Amerikos Katalikų Filosofų 
draugija nuo šių motų nutarė 
duoti medali labiausiai filosofi
joje pasižymėjusiam asmeniui. 

Pirmąjį filosofų medali gaus 
I prancūzų rašytojas Jacųucs Ma- 
I ritain, dabar dėstąs filosofiją 

Princctono universitete.
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Valstybei sutaupė
38 milionus

Apskaičiuojama, kad šešiose 
katalikų diecezijose Ohio valstybė 
je yra tiek katalikų mokyklų, 
kad jeigu jas būtų turėjusi iš
laikyk’ valstybė, būtų kainavusios 
$38,391.51.3.

e krašteAuklėjimo laisvė šiame 
dar nėra reikiamai išplėsta ta pra 
smc. kad katalikai tėvai, norėda
mi duoti savą auklėjimą vaikams, 
turi mokėti švietimo mokestį vai-1 
stybinėms mokykloms -išlaikyti ii* 
kitą mokestį — savoms — dvigu
bas švietimo mokestis.
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mo atėjusius žmones. Ryškiausi 
tokios įtakos pavyzdžiai parody- ■ 
ti * ‘ Klajūnė ”, “ Stebuklingojoj 

tošelėj” ir kt. Iš dvaro kyla tik 
skriaudos ir išnaudojimas. Dvaro 
neįsivaizduojamas žiaurumas at
skleidžiamas apysakoje “Ir pra
žuvo. kaip sapnas”. Čia Lazdynų 
Pelėda, įpykusi už dvaro daro
mas žmonėms skriaudas, neįsten
gia objektyviai įvertinti net po
zityvių dvaro sumanymų moder
ninti* ūkį. pakelti jo našumą.

Lietuvos kaimas

_ ;_____ _ . w. galvo- Į J®
^el®82į’j jMčiomiš, kad ir gyvenimas yra puikūs
‘ši toks, kaip__ kaip rašoma tuose romanuo

se. Kai staiga susiduria su bru
talia gyvenimo tikrove, ypač So
fija jauna ištekėdama 
tuoki i o nusigyvenusio 
Pšibiiausko, tik

Už 'fir- 
bajorėlio 

tada pajunta, 
kad po kojomis neturi žemės, ant 
kurios galėtų atsistoti.Tėvų ūkiui 
visiškai bankrutavus, o vyrui iš
vykus į Ameriką ir ten žuvus, 
Sofija su mažais vaikais turi sun 
kiti darbu pelnytis duoną Vil
niuje ir kitur.

Jos gyvenimo liūdna istorija 
savotišku melancholišku, o kai 
kada ir pesimistišku antspalviu nu 
dažo ir jos kūrybą. Joje daug
kartumo, pagiežos, maža šviesos ; 
ir džiaugsmo. Jos personažus ka
muoja likimo nepalaima, kitų da-1 
romos skriaudos ir. savo 
nuodėmės bei kaltės. •

Negailestingai atsiskaičiusi 
dvaru, L. Pelėda už tat daug 
šviesių gyvenimo (bruožų randa 
kaime. Koks simpatiškas meniš
kos sielos senelis Juozas apysako- 

“Ir pražuvo kaip sapnas”, 
”~3 "Klaidos” senieji 

Jonaičiai, Grigas, kokiu giliu žmo 
n iškurnu dvelkia. “Poilsis”. Tie
sa, ir kaime yra klaidų, 
ir negerovių, bet ten 
moralinio sugriuvimo, 
nori, kad iš kaimo kilę 

[tai dirbki} kaime, o 
svetimuose miestuose vedę kita
tautes, “Klaidos” Petras Jonai
tis. ir Marytė Stonaitė yra du 
kontrastiniai iš kaimo kilusios in
teligentijos pavyzdžiai. Petras, 
tapęs ponu, ir pats yra nelaimin
gas, ir kitus į nelaimę įstumia, o 
Marytė savo valios jėga ir pasi
ryžimu nugali visas kliūtis į mok
slą ir tampa tikra kaimo gelbėto- 

Į ja ir kultūrintoja.

Gyva, kenčianti jos siela

Jau dvidešimt penki metai pra- 
patiės'ljiėgo nuo to laiko, kai tuose pat 

Paragiuose, kur prabėgo rašyto- 
I jos jaunystė, amžinai užgęso jos 
l gyvybė. Bet ji tebėra gyva savo 
j kūryboje. Tiesa, jau ji pradeda-

sti

skriaudų 
dar nėra
Rašytoja 

inteligen- 
nepražūtų

kūrinėlį ‘ ‘ Stebuklingoji 
Liūdna tošelės melodija 

Bivainės miške. Kas ją 
tas niekad daugiau ne

to sieloje atsiras kaž- 
veržimąsis ‘

lysrines nuotaikos, pasakiško fono, 
graudi} 
tošelė”.
skamba 
išgirsta,
benurims, 
koks gilus ilgesys ir 
iš šio skausmo ir ašami pasaulio 
į Šviesesnį, skaidresnį gyvenimą, 
į kūrybinius puolėkius. Šis kūri
nėlis virsta lyg simboliu visai Laz
dynų Pelėdos liūdesio kupinai 
kūrybai, o vis dėlto besiveržian
čiai į šviesos ir grožio pasaulį.

i
Jau būtų pats laikas išleisti 

rinktinę Lazdynų Pelėdos kūry
bos knygą, kurioje būtų sudėti 
patys gražiausieji jos kuriniai.

čių...Grafomanas perdaug įsimy
lėjęs į save, savo talentą ir juo 
įtikėjęs, todėl jis nepripažįsta 
jokių studijų...Jis plačiai kalba 
apie save ir rašo, girdamas sa
ve ir savo kūrybą. Pamėgink jį 
tik truputį paliesti, pakritikuo
ti— tuoj būsi išvytas iš jo pas
togės ir apkalbėtas. Niekas 
taip nesiveržia'į literatūrą, kaip 
grafomanas. Jis nori, kad laik
raščių puslapiai būtų jo kūryba 
išmūryti. Jis viską daro, kad 
tik jo rašytojo kėdės niekas ne
pajudintų, kad jo kelių markių 
krautuvėlė būtų išsaugota.” Ši' 
charakteristika savo aktualumo

I nenustojo. Ypač ta grafomani
ja dažnai pasireiškia pamėgime 
be atodairos kepti poleminius 
raštus.

Atrodo, kad yra atėjusi, galų 
gale, valanda, pasakyti pana
šiems grafomanams — gana. 
Tiesa, juos sustabdyti nelengva. 
Netinki nei šio straipsnio auto
rius, kad jo iš šalies pasakytas 
žodis bus išgirstas tų, kuine tu
rėtų jį išgirsti. Netiki, kad ne
skoningos polemikos nurimtų ir 
grafomanai liautųsi tepę popie
rių. Todėl tebūna šis žodis bent 
paraginimas mūsų kultūriniams 
periodiniams leidiniams pasisa
kyti aiškiai ir nedviprasmiškai 
ne tiktai prieš visokius Jot-jotus, 
Ve-Četus, Kreivanagius, Juzės, 
Anuprus ir Pilypus, bet ir prieš, 
tokius rašeivas globojančius, li
teratūrinių ir kultūrinių skyrių 

į tvarkytojus!

Pagrobė universitetą

Šanchajaus Kata!iki} Universi
tetas “AuroTo”, vedamas pran
cūzų tėvų jėzuitų, buvo komuni
stų valdžios konfiskuotas kartu 
su Amerikos Institutu “Universi- 
1y of Shiagliai”, žinomu kaip 
“Shianghai Baptist College”. 
Un i versitetas ‘ ‘ Aurora ’ ’ buvo
įkurtas pabaigoje pirmojo pašau 
linio karo. Paskutiniu laiku jis 
turėjo 1,200 studentų su 20 pro
fesorių, kurių 15 vienuolių 
pasauliečiai,
dėstomi medicinos, 
fijos, 
lai.

Mergaitė rašo — ;V. K. Jonynas

Ispanų ievų rūpesčiai

K. PATALAVIČIUS, Madridas

Universitete 
teisės, 

literatūros ir gamtos

■ir 5 
buvo 

filoso- 
moks-

I japonų kalbą

Tėvas salezietis Barbaro 
tė keturias Evangelijas į japonų 
kalbas. Jos neseniai buvo gražiai 
išleistos Tokio mieste. Įžangą pa
raše Apaštališkasis Delegatas 
Mons. von. Furstenberg. Iki šiol 
Šv. Raštas Japonijoje buvo skai
tomas klasine ‘1 Bungo’ ’ 
kurią tik ribotas skaičius 
lektualų galėdavo pilnai 
sti.

išver

kalba, 
inte- 

supra-

Žurnalistikos stipendijos

Fordhamo universitetas ,(New 
Yorke, vedamas , tėvų jėzuitų) 
duoda dvi1 stipendijas, studijuo
jantiems žurnalistiką. Šiemet tos 
stipendijos jau paskirtos.

Išvertė į eskimų kalbą

jūros pakrantėse tarp

Dvaras ir rašytojos

Dvarui Lazdynų Pelėda netu
ri gero žodžio, čia galimo pašte- ma kiek pamiršti, nes turime pla- 
bėti, kad išmirštančioj i mūsų ba
jorija yra davusi keletą gaivių 
lietuviškų atžalų. Gal populariau 
sios jų yra keturios rašytojos: 
§• Ragana, Žemaitė ir Bitė 
Lazdynų Pelėda. Tačiau, ne 
Sll ji) ryšys su tuo luomu

i-r!
vi- 

yra 
vienodas. Iš vienos puses turime 
šviesiąją §. Raganą-M. Peckaus-I

čia literatūra, išaugusią po jos 
mirties, bet ir jos kūryba, ‘bent 
geriausiais savo veikalais, tebėra 
nepasenusi, turinti ne vien -isto
rinės reikšmės. Lyg tą stebuklin
gąją tošelę tebegirdime jos raš
tuose gyvą, ir kenčiančią bei į 

I Šviesą besiveržiančią jos sielą.
I Lazdynų Pelėda yra sukūrusi1

Ispanų tėvų komitetas nuo 
seno varo smarkų ir atsako- 
mingą darbą šeimyninio gyveni
mo srityje, ypač daug kreipia
ma domės i moralinį, religinį ir 
ekonominį vaikų auklėjimą. —I 
Neperseniai tam tikslui buvo 
sušauktas svarbus Ispanijos šei
mų tėvų delegacijų susirinkimas 
Badajos mieste, kur įvairiausių 
sluoksnių katalikų atstovai ir 
speeialistai kėlė-svarbius-šeimy
ninius klausimus, prieidami iš
vados: visos ispanų šeimos turi 
būti atkurdintos, nevien intelek- 
tualiękai, tautiškai, bet, svar
biausia, religiškai bei morališkai.

siems. Tikimasi, jog švietimo 
ministerija sutiks pasiųsti net ir 
į tolimiausius Ispanijos’kampus 
vasaros sezone savo įgaliotinius 
atlikti visus mokslo bei kvotimų 
formalumus artėjančiam kursui 
neturtingos moksleivijos tarpe, 
išvengiant tokiu būdu bereika
lingų moksleiviams važinėjimų 
ir išlaidų, brangaus laiko gaiši
nimo ir ramių atostogų sukrėti
mo bei drumstimo.

Pragyvenimo brangumas
Tiesioginiai šių dienų ispanų 

šeimą liečianti tema - pragyveni
mo pabrangimas, nuo kurio pri-, 
klauso tūkstančių Ispanijos 
jaunuolių galimybė tęsti, ar nu-, 
traukti pradėtąjį mokslą.

Daugumas neturtingesnių tė
vų pareiškė savo rūpestį dėl ga
limybių jų vaikams pasiekti 
vidurinį ar augštesnįjį mokslą; 
nes pragyvenimas — jų pačių 
pasakymu — atsidūrė negirdė
tai sunkiose sąlygose, dėlto, jei 
katalikų Bažnyčia, ar valstybė 
nesi3jims rimtų priemonių ir ke-

Beringo 
eskimų net 27 metus išdirbęs mi
sionierius tėvas Lonneux gerai iš
moko jų kalbą ir i jų Innuit tar
mę išvertę maldaknygę.

Milano universiteto su
kaktis

I ashuzininkai ilsisi

Milano šv. Jėzaus Širdies Ka
talikų Universitetas minėjo savo 
gyvavimo 30 metų sukaktį. Šis 
laiko tarpas buvo našus, nežiū
rint. didelių kliūčių ir karo. Stu
dentų skaičius šiandien siekia 
6,581 ir profesūros personalo 
148. Universiteto biblioteka turi 
478,084 tomus knygų ir 2,087 žur 
malus, kurių 2S0 italų, 782 įvai
rių Europos kraštų ir 387 kitų 
kontinentų. Univeisitotas leidžia 
ke'.ctą svarbių žurnalų, kaip: 
‘Acgyptus”, kuris yra vienas iš 
geriausių Italijos papirologijos ir 
eigiptologijos žurnalų; “Aevum” 
istorijos, filologijos ir 
mokslfų žurnalas; ‘ ‘ Pšieholbgi- 

jos, neurologijos ir psichiatrijos 
archyvas ”, “ Neoskolastinės filo
sofijos žurnalas” ir ‘‘Tarptauti
nis juridinių mokslų žurnalas”. 
Universitetas išleido visą eilę ver
tingi} mokslinių veikalų.

Vaiko atostogos

Štai kaip tilo klausimu išsi
reiškė pats tojo pedagonio—šei
myninio suvažiavimo sekreto
rius Jose M. Hueso. Jis sako, jog 
viena iš svarbiausių temų bei 
diskusijų — vaiko atostogos.

Ilgai tartasi, ir net ginčytasi 
kaip vaikai turėtų prasileisti sa
vo atostogąs vasarą namuose, _ ______
ir kaip turėtų jas prasileisti ne lių padėti, vaikai turės užleisti 
savo namuose. Ir šioje srityje ~
sutikta nemaža sunkumų bei 
pažiūrų skirtumų, tačiau nei vie
ni, nei kiti nepasisakė už visiš
ką vaiko laisvę per atostogas 
nuo mokslo ar nuo kitokių pana
šių užsiėmimų. Daugumoje pa
sisakė, jog ir per vasaros poilsio 
mėnesius vaikai turėtų tęsti la
vinimąsi, pvz. vaikai privalėtų, 
kad ir per atostogas, susirinkti 
bent vieną kart į dieną į moky
klą, pradėdami savo dienotvarkę 
religinėmis praktikomis, ar mal
da. Po to, galėtų iškylauti į lau
kus, miškus, paupius, ežerus, 
pajūrius, kalnus, ar šiaip isto
riškai, 
žvilgiu

savo gimnazijų, ar universitetų 
suolus labiau pasiturinčiųjų 
sluoksniams. —

Tautinio tėvų komiteto at
stovai pasižadėjo suintensyvinti 
savo veiklą ir pastangas kino 
bei teatro moralizavime, katali
kiškų knygų ir laikraščių plati
nime, remiantis paskutiniųjų po
piežių apaštališkaisiais nurody
mais bei enciklikomis apie gerą 
ir dorą katalikiškąją spaudą.

religiniu ar tautiniu at- 
vertesnes vietas.

Konkretūs planai

šio milžiniškos vertėsPrie
darbo sutiko aktyviai prisidėti 
jaunuomenės auklėjimui pasi- 
švenčią vienuoliai bei vienuolės. 
Nutarta, kur tik yra galimybių, 
sutelkti gausesnes abiejų lyčių 
jaunimo mases dvasiniams pra
timams, žinoma, sušvelninant 
kiek galint jų tvarką, tesimąsi, 

| parenkant nuo karščio sauges
nes vietas, labiausiai — pajū- 

. I riuose. Prašyta pasiturinčių šei- 
kalbop mų’ negausių, kad jos

Atradimas operacijoje

Georgetoįvno (katalikų) univer 
siteto medicinos mokykloje atra
stas būdas — sušaldžius — ilgiau 
išlaikyti gležnips kraujo indus 
operacijų metui. Mokslininkai ma 
no, kad tai bus galima pritaikin
ti operacijų būdu perkeliant ir 
didesnius žmogaus kūno organus;

pasirūpintų per atostogas išlai
kyti pas save vieną kitą netur- 

į tingesnį berniuką ar .mergaitę, 
įrodydami tokiu būdu kasdieni- 

Įniame ir praktiškame gyvenime 
i krikščioniškąją artimo meilę 
| neturtingiems ir visokeriopos 
l pagalbos reikalingiems jaunie-

Daug laikraščių

JAV-se katalikai leidžia 421 
laikraščius ir žurnalus. Tas sąra
šas dar nėra pilnas ■— neįskaity
ti kaikurie kataikų leidiniai sve
timomis kalbomis.

Paroda Paryžiuje

Moderniojo Meno MuzėjUjė; 
Paryžiuje, suorganizuota XIX 
ir XX sint m. moderniojo religi
nio meno paroda. Be kitų — iš
statyti kūriniai De La Croix, Co- 
rot, Maurice Denis. Zadkine, 

i Rouault.
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Tel. VIrginia 7-7097

ŠV. KAZIMIERAS Dail. P. Brazauskas

Baldai pagal užsakymą

į

kalbėta tiK apie

Lietuvių Krautuve

liet 1U35 S. 48TH OT_ C1CEBD

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA?

4* ta

teisingas ir mandagus.

J. PAKEL, President

KO

tie reika- 
kitoniškoj

Atidarą ir sekmadieniais 
nuo 11 v. ryto iki 4 v. t.

2310 W. ROOSEVELT RD

Tel. SEeley 3-4711

Faulhaberio sukaktis
Vasario 20 d. karti. Faulhaber 

šventė dvigubą sukakti * 30 metų 
kaip kardinolas ir 40 metių kaip 
vyskupas.

lietuviškoms kny- 
tuomet

visai

iš fabriko |

PELNĄ.. . kas sesi mėnesiai mokame aukštųį 
dividendų ant kiekvieno padėto dolerio.

PA70GIMM . . . musų raštinė randasi . 
Bridgeporto širdy—lengvai pasiekiama. 
sonatas kalba lietuviškai.

KUR —- pinigai kiekvienam taupytojai buvo b 
yra išmokama ant pareikalavimo.

KUR — patarnavimas visuose finansiniuose rei
kaluose yra 
$6,100,000

I I . -I- ■ M
|Tel.: ofiso VL7-0600, rez. -FR.6-4922 
i

Skautų kompozitorius
Šveicarijoje mirė kun. Jokū

bas Bovet, populiarus kompozi
torius, kūręs visam pasaulyj 
pasklidusį skautų himną.

Laisve ir teisybe •--- ■** 
i menės šulai.

DISTRICT
AND LOAN ASSOCIATION

joi. iii; SserstOTv Phone: CAIumet 5-4118

APSAUG4.. . kiekviena taupymo saskaita 
yra apdrausta iki $10,000. $iq apdraudų tei* 
kia valdžios agentūra.

Neseniai pranešė

250 tomų, gi kiekvic-' 
talpins apie 17,000’ žo- į

.n-ganizmo rūgštis h u 
netvarkoje, nuodingu 

kraujuje. Jei

MŪSŲ K A L B

PRANYS ALŠfNAS

TV'
DR. P. SKARDŽIU.

••Kr
;K < BARZDOTAS

(įžodžio): 
vartojami lygiarcikšmiš-! 
tiek vienas, tiek kii'as iš 
reikšme skiriasi nuo 
pažadas yra paprastas,

kalboje šalia apsižadėti • ypač. Dirt ii 
apžadus” ir fnšat/ėH (t 

įžadus” vartojamas liek r j 
tiek įžadas: jis sirgda-1 <1:

šventas' n

“r.aimingAsnin ' darbininkų sriautą, kaip “Dar-
Įu ........................ ■

50. APŽADAS ar ĮŽADAS

Mūsų
“daryti 
“darjli 
apžadas.
mas apsižadėjo važiuoti į Daujč- 
nųs: jie yra įsižadėję 
vietas lank,vli; šv. Antanui apža~ | d;.

padariau; ligonis padarė ap- į a‘< 
žadus, kad tik pasveiktų; Ona ! ti 
sulaužė savo įžadus (buvo įsiža- j <j. i- 
dėjusi pasninkauti trečiadieniais, I ti, 
bet to įsižadėjimo netesėjo).

Šalia įžudo yvu dar pažįstamas j 
ir įžodis: žmonės is įžodžio (kaip i 
yra įsižadėję) juos lanko.

Sprendžiant iš žmonių kalbos 
pavyzdžių, apžadas beveik niekuo 
nesiskiria nuo įžado 
juodu 

kai. Bot 
jų savo 
pažado:

■. < o/irai, angių vou<, pro.
i u). Taigi vienuoliu gali būti 

tik apžadas arba įžadas.
•. :dangi sangrąžiniuose veiks- 
ž<xĮz.iuose prieždėlis Į- gana 

Įžnai vartojamas i<r tam tikrais 
.■jais reiškia dar įstangą, in-

• lyvumą (pvz. įsigalvoti, įsi- 
isti, įsikalbėti, įsigerti įsimany- 

įsiskaityti, įsiskolinti, įsižeisti 
ir kt.). tai, atrodo, šalia įsižadėti 
specialiu terminu veikiau galė
tų būti patartinas vai’toti įžadas, 
ne apžadas: j»lg. įsižadėti: įžadas, i 
įsigoisti: įgaidOs “didelis noras, 
aistringas geidulys”, įsižeisti: 
įžaidac “gi'eitas Įsižeidimas, am- 

ir kt. Dėl tos prie-
; pirmiau galėtų būti teik-1 
ir vienuolią įžadas (arba j 

I “monastie vow”. Čia ten-

bicingumas 
žasties 

į tinas i
įžodis)
ka dar pastebėti, 
savo laiku buvoeilinis pažadėjimas ar pasižadė-1

jimas, o apžadas arba įžadas jau kasdieniškas apžadas, bet įžodis. 
iškilmingas pasižadėjimas/ —P. S.

Neseniai, versdami dienraščio 
“Draugo’’ puslapius, skaitėme 
juose skelbiamą pardavimui iš
tisą eilę lietuviškų knygų. Vadi
nasi, lietuviška knyga jieško lie
tuvio skaitytojo...

1 kėjų apie 10,000, kad gi jie 
savo vidutinį metinį dienos už
darbį, kuris galėtų siekti apie 
$7.00,' paskirtų lietuviškai kny
gai! Tai susidarytų 70,000 do
lerių per metus. Graži sumelė.

Tuomet, tikiu, nebereikėtų 
dulkėti knygų sandėliuose Vai
čiulaičio “Bakūžei samanotai”, 
iš kurios dvelktų į mus, paski
rus lietuvius, gyva Lietuvos 
gimtojo kaimo dvasia, neberū- 
dytų ten pat puikus mūsų poetų 
eilėraščių rinkiniai, iš kurių i 
mus nuolat kalbėtų kiekviena 
dulkelė tėvynės ežeran krintanti, 
grįčios palangėje palinkusi obe-1 
laite šnarėtų mums nuolatinę 
pasaką, vyturėlis nuolat plasno
tų mūsų vaizduotėje ir t. t. ir t. 
t. Kolupailos “Nemunas” mums 
būtų vaizdus liudininkas gra
žiosios mūsų Tėvynės. Dauman
to kraujo kaina atnešti “Parti
zanai už geležinės uždangos”. į 

nuolat primintų nūdienę mūsų j 
tautos herojų epopėją ir pan.

O tuomet, tokiu, nebereiKėtų I 
“Ausz- neštis aptemusio veido, liūdesio 

ros” numerio, išleisto 1883 m., f1* kasdienybės rūpesčio širdyje, i 
■ prakalboje, įrašo šiuos itin reikš- j jsiliejus į grįžtančių

mingus žodžius:
dėl Lietuvos laiko belūkuriuoda- 
mi, turime mes patys rūpintis 
apie savo dabartinius reikalus: 
ką mokslinyčios nedaro, tai mes 
patys turime atlikti. Kūniško 
maisto nestokuodami, pirmu
čiausiai turime rūpintis apie 
svietišką šviesą...”

Arba Dr. V. Kudirkos “Var
po” dūžiai: “Kelkite, kelkite, 
kelkite!”, ar neįsirėžia, kartais, 
į Įnūsų sąžines gelmes?...

Ogi ir šviesusis Vaižgantas 
šitaip akcentavo savo priklausy
mą Lietuvai: “Esmi Lietuvos pi
lietis ir jai, Lietuvai, o ne kam 
kitam tenoriu laimės ir gėry- j 
bės...”

O tušti tai būtų žodžiai, jei j 
kas sakytųsi mylįs Lietuvą, bet! 
nemėgstąs lietuviškųjų knygų, 
lietuviškos kultūros, papročių, 
gražiųjų savo krašto tradicijų ir 
pan.

Teprabilsiu jie į mūsų sąžines...
Kad lietuviai neapsirgtų chro

niška knygų neskaitymo liga, 
norėtųsi kviestis į pagalbą senų
jų laikų mūsų pranašus ir lietu
viškosios knygos mylėtojus. Te- 
atsikartoja mūsų širdyse Mar
tyno Mažvydo šauksmas, kurį 
jis 1547 m. įrašė į knygą “Ca- 
techismuso prasty szadei” : 
“Bralei, seseris, imkiet mani ir 
skaitikiet, ir tatai skaitydami 
permanikiet. Maksla szita tewai 
jūsų trakszdawa turėti, ale to 
negalėja gauti...”

Tai gūdžiai skambą žodžiai iš 
senovės, kuriuos, atrodo, taria į 
mus ne lietuviškos knygos auto
rius, bet pati knyga...

Tekalba į mus ir vėlesnių lai-' 
kų pranašai. Štai, mūsų tautos 
atgimimo patrijarchas, Dr. J. 
Basanavičius, pirmojo ‘____ .

bininke” teko skaityti, mūsų vi
sų mylimam kūrėjui — rašyto
jui, visą gyvenimą pašventusiam 
kūrybai, savo romanuose vaiz
davusiam nūdienos žmogų, Jur
giui Jankui, mūsų didelieiųš dai
niams: Kiršai, Brazdžioniui, 
Santvarui ir visai eilei kitų.

Gal nereikėtų tuomet, kad ir 
1 poetui, ieškančiam tiesos, Pet- 
1 rui Pilkai, spausti savo “žvaigž- 

i džių jieškojimo” tik 100 ekz. ti- 
1 ražu ir padalinti tik savo bičiu- 

I liams, kad paskiau toks leidinys 
i liktų tikru unikumu...

Spintelė ir automobilis

Gražu, tiesa, kai Literatūros 
i Fondui palaikyti aukoja paskiri 
| asmenys, tačiau, norisi pasaky- 
iti, jog paskirų asmenų aukos— 
| tegali sudaryti nedidžiausias 
sumas, ne tokias, kurių užtek
tų mūsų literatūriniam reikalui 
išlaikyti atitinkamoj aukštu- Į 

Į moj. Skaitėme spaudoj, jog vi- 
suomenininkė ir žurnalistė Pra- 

'•.nė Lapienė paaukojo tam reika- Į 
lui 100 dolerių, kad rašytojas j 
Stasys Tamulaitis, vos įkėlęs i 
koją į Ameriką ir pasižadėjęs* 
kiekvienais metais aukti po 60 I 
dolerių gyvybiniams mūsų tau-1 
tos reikalams palaikyti, jau įne- i 

; še Literatūros Fondui šių metų 
J dalį 25 dolerius. Tai labai gra-j 
žus ir verti didžiulės pagarbos 

jinostai. Tebūna jie visiems lie-j 
tuviams šviečiančiu pavyzdžiu.

O, jeigu..juo rs vienos dienos 
uždarbis knygai!...

JAV ir Kanadoje šiuo metu ’, 
priskaitoma netoli 40 tūkstan- ) 
čių naujai atvykusių lietuvių. į 
Trumpam palyginimo vaizdeliui i 
nupiešti, vien tik naujaisiais at- j 
ęiviąis ir operuosiu, neminėda- i 
mas šimtų tūkstančių senųjų 
imigrantu į šiuos kraštus. Tu- 
rint galvoje šeimas ir skaitant ■ 
šeimos vidurkį 4 asmenis (nors 
ypatingai daug naujųjų ateivių 
yra be šeimų), jau galėtų susi
daryti lietuviškos knygos pir- '‘Tačiau, jeigu visi lietuviai, pir-

Ge?ės ir Augalai 
MES AUGINAME 

Aplankykite mūsų gėlyną 
71H S. INDIANA AVĖ.

PARK MANOR 
GREENHOUSES 

ED. RIEMERSMA BROS.

STEffART 3-1293
Malonėkite užsisakyti ankščiau

DIRBTINIAI DANTYS 
PERSTATOMI

Atnaujink savo senus dantis su nauju 
“Coshionite” plastiniu kranteliu.

PERSTATYK SENUS DIRBTINIUS 
D A N T I S

Pataisome nuo 1 iki 4 vai. laiko.
Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 
vai. vak. — Pirmad., ir trečiad. iki 

7:30 vai. vakaro.
CERMAK ROAD

DENTAL LAB.
4807 West Cermak Rd.

TEL. OLYMPIC 2-3740

VISKO UŽTEKTINAI
TUOJAU PRISTA.TOM

Baldai, šaldytuvai, pečiai, skal
biamos mašinos, lovos, matra
cai, kilimai. Radio, televizijos 

setai, baildai vaikučiams.
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai

DIDELIS PASIRINKIMAS

Registruotos slauges 
(nurse's) uamąi!

8 ar 4 moterims. neslkelianCfoms 
ligonėms, dlnbetlkėms. ar inva
lidams. individuali dieta, maloni 
namų aplinka (ligoninės lovos). 
Vlūta užmiestyje — grynas oras 
Ir patogu. Skambinkite:

Bluo IsJluul 4828-Y 1

FALKENBURG’O 
NAMAI 

NAUJAUSIA GARY ĮVAI
RIEMS GYVULIAMS 

REUCJENŲ KRAUTUVĖ 
atidaroma gruodžio 11-tą 

Visokiausių rūšių gyvuliukams 
reikmenys 

Paukščiukams ir žuvims 
reikmenys. 

ARKLIENA 
ĮVAIRENYBES 

MADISON ST., GARY,

STASYS FABIJONAS

PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS IR

PEČIAMS ALIEJŲ

Patarnaujame gerai ir pigiai

2146 SO. HOYNE AVĖ.

Daug studijuoja

JĄV-se yra 1,800 aukštųjų 
mokyklų. Jose studijuoja — 
2,344,000 studentų. Šiuo metu 
studentu skaičius mažėja, nes bai 
gia kursą tie veteranai, kurie po 
paskutiniojo karo studijavo val
stybės lėšomis.

ma negu įsigytų moderniškus 
baldus ir automobilį, nusipirktų 
lietuviškoms knygoms spinteles 
ir, pagal labai provizorišką ap
skaičiavimą, išleistų metams 70,- 
000 dolerių 
goms pirkti, 
lai atsistotų 
plotmėj.

Tai buvo
naujuosius ateivius, o jeigu ir 
senieji įsijungtų į uolų lietuviš
kų knygų pirkimą? Tuomet, tik
rai, nebereikėtų lietuviškai kny
gai vegetuoti, o taip pat — ir 
knygų autoriai būtų remiami ne 
iš aukų šaltinių, bet iš jiems pri
klausomų honorarų.

Katalogą ruoš 40 met i

Per 20 metų, 12 anglų moks-Į 
lininkų ruošė naują Britų muzė- 
jaus katalogą, 
pabaigę raidę D. Paskutinę raidę! 
pramato baigti 1975 m. Katalogas 
susidės iš 
nas tomas 
džių.

Okupavo universitetą
Kinijos komunistai užgrobė 

Auroros universitetą Shangha- 
juje. Tai buvo katalikų mokslo 
įstaiga, vadovaujama tėvų jėzui
tų.

VYRAI BEI MOTERYS
Moksliškas Švediškas Masažas. Garinės 
vonios — Diathermy — Saulės spin
dulių terapija — Svorio sumažinimo 

tęeatmentai.
Operuoja CLARISSE CSĄLANY 
104 S. Washmgton, Hinsdalc, III. 

Hinsdalc 4282. 

STATYBAI ie namu 
pataisymams 

PristatomeV
VISOKIU R^fiTV ’

M e d g i a g ą!

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez, 
3039- SO- HALSTED ST. 

’l'el VIctory 2-1272 
aJ KAIL'VTMĄ Ir PREKIŲ PRJ 

STAl’TMĄ TEIKMME 
NEMOKAMAI

Kastinė atidaryta kaedien ooo S vai 
K'«> iki 6 vai. vak. It SeJtazJisniaį 

Iki 8 vai. vak

t'lefoiu« VIrginia 7-Uu 
(IR. AL RAČKUS
YTOJAS IR CHIRURGAS 
4234 Archer Avenar

V.\ i. . kandlau nuo 2:00 iki tt 
trečiad. 1- sekmad tik šueltana

<f!so telefonas GRovehiU e-102e 
Bezldencijos leleL Hflltop
Dr. A!exander J. Javois

(JOVAIŠAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 Weet Marųuette Rd.
VAL: Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 m 

trečiad. ir dedtad. pagal mnanj

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė. 
Kamp. Archer-California Avė.

VAL.: 2—4 ir 6—9 p.p., išskyrus 
sekmad. Trečiad.—pagal susitarimą

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnel 
TeL: PUllman 6-8277 

VALANDOS:: pagal susitarimu
i ei.: Ofiso PR.G-6440 retHE.4-3150
DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuettc BU.
VAL: Nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vai. 
trečiad. ir SeStad. pugul sutartj.

R 0 0 S E VE LT 
Furniture Co., Ine.

: Ofiso WA.8-3060, rez.CO.4-1182
DR. Z. DANILEVIČIUS

GYDYTOJAS
10748 So.

VAL. (išskyrus
Nuo 1 iki 4 v. 
cad. priima Lik

Rjzid.; 10828

iles taisome visų firmų siuvamas 
mašinas. Kiekvienas darbas garan
tuotas. Išnuomojamos mašinos. Mes 
portaisjsiine j elektrinę jūsų koji
nę mašinų. Prašykite mūsų nedro- 
kunii.i Jums apskaičiuoti. Didžiausias Į 
pasirinkimas vartotų Singer mašinų

SINGEK SEVVING
MACHINE CO.

4222H ARCHER AVĖ.
f'RONTIER 4-6847

IR CHIRURGAS 
Michigan Avė. 
šestad. ir sekmad.) 
P-P-; 7—9 v.v. šež- 
pagal susitarimu. 
8o. UabusL Avė.

«ei.; Ofiso YA.7-5557 rez.ltE.7-496c
OR. FRANK C. KWINN

(K V ALOIN SKA8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 West 47ch Street 
L.LGUN1US 1'KllMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki « v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. išskyrus trečiad. ir šeštad. vak.
Cei.: Ofiso YA.7-0554 rez. 611.3-2880

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas) 

OFISO VAL: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.: nuo 7 iki 8:30 
v. v. Betunad. nuo 10 iki 12 v. dieną

DR STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Avė., Chicsg. 
VAL: nuo 2—4 ir 0—8; trečiad, H 
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti

TeL: Ofiso YA.7-4787, rez.PR6-ijy 
Jei neatsilieps viršmineti telefonai 

šaukite: Mlduay 3-OOftl
TeL: Ofiso CA.6-02S7, rez.PR.Hig

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
1821 So. Halsted Street 

RezJd. 6000 S. Arteoian Are.
VAL: 11 v.r. iki 2 p.p; C—tt.nl

DR. BIEZIS
TeL: Ofiso VI.7-0&83. rez.KE7>)«

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 tVest Cermak Road

VAL: 1—3 popiet ir 7—8 v. ni 
■rečiau, ir sekmad. ofisas užuaryUi 
Aečtad tik nuo 1—3 vat papis 

Kežui. 3241 W. 66TU PLACJ
DR. B. C. BRUŽAS"

DANTISTAS 
VALANDOS: 10 Iki s

Trečiadieniais tik suaruu^ 
4003 Archer Avenue 

Truputi j rytus nuo Califarab
Tel. YArds 7-7772

jnofcY 
rtbU 
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j
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Kove 
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tel.: Ofiso KEūl-ViMlO. rez. OM-Ut
DR. FERD. VYT. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRCRGh

9 So. Kedzie Avė., 304 kaoh
VAL:,.1.C_^ - v. Icąsdien Mok. tfo*
- Avent. G—8t. pirm., treč. ir peh z

Lmerg. Tel. ELEdzie 3-2868
DR. tMILY V. KRUKAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
4146 Archer Avė., Chicago, UI. 

TeL LAfayettc 3-3210
V AL.: pirm., antrad., ketv., 12—2:80 
ir 6—ii vak., penkt ir šeit 12—2:30 
6234 Archer Road, Argo, minais 

Tel. Sumrnit 1580
VAL.: penktad. 3:30 iki S vaL vak. 
Seitad. 3:30 iki 6 vai. vak.

DR. VAITUSH, Opt.
(LIETUVIS}

LK< 
radote

Jomi 
džiausi.* 
ko trūl 
anėjim 
ryja lai 
(sakysi 
voje”), 
aritmet 
kūrybai 
jama U 
darbo d 
miegui 
Pasitiek 
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gauti pi 
kiama J 

Imkii 
fabrike, 
kau j d 
eilioti”, 
pabaiga 
•Lygiai 
ba varg 
vajai t 
Movėti)

Mano melų praKiniauuui 
j ra j urus aanuitUa 

f*a lengvina akių Įtempiau, kurte K 
priežastimi galvos akandfijHp.^ pv 
gimo, skaudamų akių karštį, atnt- 
ao trumparegystę ir tollregyslj. 
rengia teisingai akinius. Visuose V 
ditikimuose egzaminavimas darom 
su ■ elektra parodančia mažiiiizj 
klaidas. Speciali atyda kreipiaus l 
mokyklos vaikus.

KREIVUS AKYS AUTAISOMO; 
VAŽIUOJU Į NAMUS 

Daugely ataitikimų akys atltaianf 
be akinių.

Kainos pigesnės- kaia pirma 
4712 Soutb Asltland Aveuu

YArds 7-1873 
VAL: nuo iikiq ryto iki 7:30 m
šeštad. iki 6 v.v., sekmad. pagal *' lienč — 
sitarimą. Trečiad. ofisas uždar>^ .

Telefonas OLympic 2-4270
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So, 49th C o art, Cicero

VAL.: antr., ketvr. 10-12, 2-6. 7-9 p p 
, penkt. 3—6, 7 — 9p.p.

3147 S. Halsted St, Chicago
.AL: pirm., treC.. šett. 3 — 8 p.p 

UbiiKt 10 — 12 ryte

Dr. Anteiony A. RUDOM)

OPTOMETRISTAS 
4701 S. Damea Avė. Chicago K 
VAL: nuo • T. V. iki • t. T»k M 
nūo 10 v. ryt Iki |r.v. Išskyras I 

šaukite — YArds 7-73S1

KROME PRODŪCTS
Dinettc ir Kitchen Komplektai 

$69.50 ir aukščiaus 
Baldai vaikams ir “step-up” kėdelės 
Mūsų prekes yra geriausios kokybes 

Mūsų kainos visiem prieinamos 
1766 CLYBOURN AVENUE 

MOhawk 4-5456
Atdara pirmadieniais nuo 5 iki 8 v. v.

nkstal prašalina
šlapumu. Jei IK' 

lieka kūne ir tusų 
nusišlapinti, jei 
svaigsta, nugina 
paakiai patinę.
MEDIKAI JAKŲ
Kaina 3l l<> su 
ekspertu sudaryta

Rašykite ir pinigus prisiųskite

SANITAS KERBS
1125 Milwaukee Avenue Chicago 22, Illinois

rt-iKalUi
Jei m- netvarkoje, nuodinga materiją 

tusų Kraujuje. Jei tunte nunkum< 
nakčia dažnai turit keltie. jei galva 
skunda, jaučiate nuovargi, jai Jflst 

vartoki*
ŽOLIŲ ARBATA SANITAS NO 101 
persiuntimu. Mūsų žolių arbata yr» 

i emiantis ilgų metų patyria?1’

—------------------ —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAUPYKITE PAS MUS DĖL ATEITIES!
PASIDERITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS Į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
KUR — kiekvieno taupomi indėliai yra apdraus

ti iki $10,000 by an agency of the United 
Statės Government.

KUR — visada buvo ir yra išmokamas aukštas 
dividendas visiems mūsų taupytojams.

TURTAS VIRŠ

CHICAGO SAVINGS ANI) LOAN ASSGC1AIIGN
E234 So. Westem Avė.. Tel. GRovebiU 6 - 7S?S

leL: oiteo l^B.s-3888, rea. RiC.7-tm

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street

VAL: kasdien nuo 2—4 p.p. Ir 7:80 
iki 9 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet, 

trečiad. ir sekmad. uždaryta.
Telefonas: RELlance 5-1811 

lūR. WALTER J. KIRSTUS

PHYS1CIAN and SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
392; West 59th Street 

I VAL, 2—4 popiet. 6:80Xl^8:S0 vaka
rais. Trečiad. pagal sutarti-
Tel.: Ofiso YA7-110G, rez.DA.6-1126

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(Kampas Halsted ir 35-tos gatv.) 

VAL.: 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą ŠeStad 1—-4 vai.

ĮCez. 3247 S. EMERAIJD AVĖ.
lel.: Ofiso HE.4-5840, rez-HE. 1-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. tVestern Avė.
VAL.; treJiad. Jfr ScSUad- pagal su

sitarimą.: kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare.

Egzaminuoja Prilak
Akis Aktatol
DR. J. J. SMETANA3

OPTOMETRISTAS 
AKIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avw» 
VAL: plrraad. antrad. ketvirti 
penktad. 9:30—12; 1:30—S «•’ 
trečiad. uždaryta, šeštad. 1:3* “ 

13; 1:80 iki 5 vai. vak.
CAnal Ptete BWj

DR. SEIMĄ E. SODEItf
OPTOMETRISTfi

Priėmimo valandos pagal 
Trečiadieniais uždaryta

5842 So-. Kedzie Avė.
Tel PRospect 6*5

DR.irSERWEB .
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA 

•IS metu patyrim**
K Y Anb U** 

rritoiko
Kreiva?

3401 So. Halsted 
Ke.n.p>» S4tb

I VAL: -do 10 iki •>
Į čiad. auo t#—-l^
I

te!.; Ofiso III-4-J 123, rez.OO.4-8364
DR. V. P. TUMASONIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6255 Sout<h Weslern Avenue

VAL: ’.astlien 2—4 p.p. ir 6—8 voK 
šešULd. 2—4 p.p. Trečlad. ir 
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ŠftŽtRdienia, kovo 24 d., 1D51 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

fUrlS 
o m 
ttsąj
gą! Jau baigiasi antrieji metai, 

kai Chicagoje gyvena iš trem
ties atvykęs rašytojas Juozas 
Balčiūnas - švaistas. Lietuvoje, 
porą metų (1913—1915) buvo 
pr. mok. mokytojas, įkūrė Sta
čiūnų mokyklą. Vėliau studijavo i 
mokytojų institute. Per I-jį ka
rą buvo mobilizuotas ir 1917 m. | 
karininku išsiųstas į frontą.

Grįžęs į Letuvą dalyvavo Ne-I 
priklausomybės kovose (kai ku-; 
ri laiką buvo Zarasų karo ko-1 
mendantas). Vėliau šešerius me- i 
tus lektoriavo Karo Mokykloj,1 
septynerius, mėtus redagavo | 
“Karį”. Pagaliau buvo paskirtas j 
Kariuomenės Štabo Spaudos ir! 
Švietimo Skyriaus karinio rengi-! 
mo ir propagandos dalies vedėju.1 
Tai buvo plati ir beveik nauja i 
darbo sritis. Jo žinioje buvo tiek į 
karinio rengimo programų pa-Į 
rengimas visoms mokykloms,1 
tiek pati kontrolė, propaganda; Į 
kartu turėjo rūpintis bendruoju Į 
kareivių Svetimu — auklėjimu, 
pulkų bibliotekomis, teatrais, ki
nu, orkestrais, kariuomenės ra-1 
dijo pusvalandžiu ir t.t.

Šį darbą dirbo iki bolševikų j 
okupacijos. Dirbdamas kariuo- j 
menėj išėjo humanitarinių moks 
lų fakulteto filologijos skyrių.

Nepaisant to apkrovimo darbu | 
Juozas Švaistas parašė keturias Į 
beletristikos knygas, be to, —| 
daug dalykų buvo išspausdinta į 
žurnaluose. Tremtyje š spaudos 
išėjo trys J. Švasto knygos. Tai
gi, ir literatūriniame lietuvių gy
venime išvaryta stambi vaga.

Kovo 18 d. rašytojui J. švais
tui suėjo 60 metų amžiaus. Su
kakties proga kreipėmės su kele
tą klausimu.

1. K<Uas kūrybos sąlygas at
radote Amerikoje?

Jomis džiaugtis negaliu. Di- 
džiausis apsunkinimas, kad lai
ko trūksta! Darbas fabrike, va
žinėjimas ir kitos kasdenybės su 
ryja laiką ir tiek. Yra žmonių 
(sakysim, p. K. Naujokas “Dir
voje”), kurie labai lengvai trim 
aritmetikos veiksmais suranda 
kūrybai marias laiko. Skaičiuo
jama taip: savaitėj — 168 vai., 
darbo norma fabrike — 40 vai., 
miegui (maksimum) — 56 vai. 
Pasilieka 72 vai.! Dar kas: anot 
jų išeitų, kad žmogus — neišse
miamas energijos šaltinis, pavar _
gęs fiziškai, lengvai gali atsi-1 dimu, vienu ypu, per naktį — 
gauti proto darbu. Visa tai patie- buvo parašytas mano veikalas 
kiama kaip priekaištas. • “Njūtono (Newton) Pypkė”. Jis

Imkim gyvenimiškai. Dirbau man labiausiai ir patinka. Prie 
fabrike. Kėliausi 5.00; 5.40 vy-ijo nieko nebeturėčiau daugiau 
kau į darbą, 6.50 turėjau “pun- Į pridėti.
čiuoti”, 7.00 darbo pradžia, 3.30 į 
pabaiga, namuose apie 5 vai. v. 

•Lygiai 12 vai. fizinio darbo, ar- j 
ba varginančio įtempimo (tram-1 
vajai tuomet prigrūsti, tenka 
stovėti). Paskui pietūs ar vaka- 

. rienė — vėl apie valandą. Na, 
Trečiad.'"ofisas k reikia ir laikraštis perskaityti,

naujienų pasiklausyti (radijo), 
vienas kitas laiškas parašyt. Be 
matant ir 10 vai., kada būtinai 
reikia eiti gulti, idant rytą bū
tum pajėgus dirbti. Žinoma, vi-
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'OJAS IR CHIRURGU

DR. BIEZIS
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; trūkumų. Visa tai stengiuos išly
ginti, vietomis sustiprinti, žino
ma, nenutoldamas nuo esminio 

J pasakos pobūdžio, nuo jos liau
diškumo.

3. Kuriuo savo veikalu labiau
siai esate patenkintas ir ko
kiomis aplinkybėmis jį sukūrė
te?

Visais ir nė vienu. Jei tektų 
juos bent penktą kartą spaus
dint, vis atrodytų, nebaigti, ne
tobuli. Visi jie rašyti paskubo
mis, prišokant, daug kartų nu
traukiant ir vėl iš naujo prade
dant.

Daugelis veikalų, be abejo, tu
rėjo savo “istorją” bei ypatin
gas skatinančias aplinkybes. Sa- ■ 
kysim, siužetų, idėjų visada yra, 
bet trūksta stumeklio ar smag
račio, kad pajudintų iš “mirties 
taško”. Žinai, kad reikia rašyti. 
Sėdi, mėgini ir neina: neplaukia, 
“nesiklijuoja” žodžiai, netvyska 
vaizdai, nekibirkščiuoja mintis. 
Kankinies, pavargsti ir meti. Ta, 
da vaikštai kaip su sloga — su- j 
rūgęs, nepatenkintas. Kartais 
gauni “smūgį”, tavo veikalo as
mens taip gyvai, taip įdomiai šne 
ka, veikia ,kad spėk tik paskui 
juos sekti ir užrašinėti. Nei gal
voti tuomet nereikia, nei nuovar
gio nejauti.

Tokais momentais man dažnai 
praslenka galvoje rusų poetės 
žadovskają, viena nuotrupa:

Perlai puikieji jūrų gilybėje 
slypi:

Reikia vėjo jėgos smarkiai 
bangai sukelti,

Kad tuos perlus iš ten galėtum 
pakelti. ' __

Panašai ir Puškinas pasisako! somįs kojomis aplankytume ir iš 
savo eilėraštyje “Poetas ir Kū-l sįj-^g apšnekėtume savo bėdas, 
ryba”. Vaizdas toks: laivas pa-j jūsų laikraščiai retai pasiekia 
rengtas plaukti, burės pakeltos | mus> ir jeigu pasiekia, tai pagel-

i

ir ištemptos, bet jis snaudžia be

Žiema Lietuvos miške

PULGIO ANDRIUŠIO LAIŠKAS
VYRAI, SUSIMILDAMI, NEMUŠKITE MIEGANČIO!

iEsu labai toli nuo jūsų, daug 
šlapjo vandens tarp Amerikos ir 
Australijos, kad vieni kitus sau-

tę iš senatvės. Kai jau santarvi-
vėjo uosto ramumoje. Staiga pa- nįnkaį buvo pasitraukę j pietus
kilo vėjas, pagavo bures ir neša, ,__— ___ •
gena laivą per marių platybes. ja vjs jar kariavo prie Mandžiū-

nuo 38 paralelės, tai jūsų spau-

“Toks ir tu, poete”, sako Puški-; rįjos sįenos.
nas; “sujudo, pakilo tavo dvasia, J Taip paseno ir "Tremties” pa- 
ir ranka linksta prie plunksnos, leistos žinios apie Pulgio Andriu 
plunksna — prie popieriaus, va
landėlė — ir eilės plaukte plau- Į 
ks”.

Kūrėjui reikia vėjo, reikia au
drų. Ramuma, vienuodumas — 
jo nykimas. Sujudus dvasia, ga
vus impulso, lengva kurti. To
kiu lengvu būdu — vienu atsisė-

LAWN 
apšildymą j 

ar garinį. 
L C O

\A.MV SAVININKAI, DfcMESITOJ 
J. Z. IIARMON CO. 
9735 South įves t fllghufly, 

OA'K
Pakeiskite 

aliejinį 
D E

Aliejinės ir gazinės. krosnys 
Ar Jmn.s rolltlu naujos cent.ralinės 
krosnies? Pasitarkite su mumis 
pilnam darbui. Autorizuotas pre
kybininkas BELGO Dlvision o f 

General Moters.
\Vortlj 346-M-l — OaicLnivn 4459 
Skambinkite. kasdien ir sekinad. 

No suhstituo l'or cpiality & 
workmunship.

ATEIVIAMS IR VISIEMS- 
KITIEMS!

Marąucttc Parke laikrodžių remonta- 
vimo specialistas taiso įvairių firmų 
visokius laikrodžius — laikrodėlius. 
Atvykęs is Vokietijos su savo dirbtu
vėle; turi daug medžiagos (dalių) Eu
ropos laikrodžiams. Darbas atliekamas 
gerai ir nebrangiai, o neturtingiems su 

nuolaida.

JONAS ŠVELNVS
6533 S. Fairfield Avė. (Prie Califor- 
nia Avė.), Chicago 29, III. Tel. 
VVAlbrook 5-9324. Laikinas įėjimas iš 

Kiemo.

zTreallye 
THE LENTIN 
SEASONAT 
l J IMS/

SI IMODERNINKITE SAVO VIRTU Vį! 
Dėmesio Jtontraklorlai ir 

namų savininkai!
CUSTOM BUILT ČABINETS UŽ PRI
EINAMAS KAINAS—Paskutinės madnš 
su Formlca ar ilnoleum viršais.
Sknmhlnkii nemnkarnfenis apškftičlavl- 
mams. Be Jokių įpareigojimų.

LOG'S WOOD SHOP
(2 blokai J rytus nuo Halstcd)

Garantuolon puikion 
lAdirbyatfs spinLdčs 

15705 BELDEN AVENUE 
PHOKN1X, II.L.

Tel. Haney 4388

i

2
2
2
r

n:v-

WEST VILLA PIZZA
NAUJAI ATIDARYTA'

Rooscvck Rd.. tarp 25-os ir Mannhcim, VVESTCHESTER 
Sekmadienio pietūs — mūsų specialybė. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 1 vaL nakties. (Pirmadieniais uždaryta) 
UŽKANDŽIAI—PIETOS—UŽSAKYMAI IŠSINEŠIMUI 

PIZZA • SPAGHETTI • RAVIOLI ’ 
ITALIŠKI SUMUŠTINIAI (sandvvTches)'

TEL.: MAYWOOD 7G70

*4

SOTUS ALKANAM PADEK!
Per AID OVERSEAS, Ine.

2244 W. 23rd PI., Chicago 8, III. VIrginia 7-8711
Aid Overseas Ine. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo.

.Maisto siuntiniai pakuojami Europos sandeliuose, o užsakymai 
i> Chicagos siunčiami Al K MAIL. Užsakant didesnius kiekius 

duodama nuolaida, 1'ris ta tomą laike 15-20 dienų.
Siuntinys Nr. 1 — $6.70 

sv.kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių
sv. salami dešros
sv, (be 2 ozs.) kenuoto bekono 
dSžutš (400 gr.) margarino

Siuntinys Nr. 3 — $6.20 
sv. rūkytų lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv.kiaulienos mėsos

■ 1 sv. kiaulienos mūsos
Į 2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys Nr. 10 — 39.P5 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiauliniu taukų 
2
4

I 4 ’A sv. cukraus
12 gabalai tualet. muilo.

$11.50 
sv. rūkytų lašinių 
sv.
sv.
sv.
sv.
sv.

sv. margarino 
s v. degintos kavos

Sinntinys Nr. 24 — 
5
3
2
R
2

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

kiauliniu tankų 
margarino* 
degintos kavos
marmelado
sūrio 40% riebumo

JIM

As PHONE DElaware 7-2020 

632-8 NORTH CLARK 
THE FI NEŠT SEAFOOBS

H10M COAST TO COAST PREPARED. for 
your tobk ot KETAU. MARKI T n«xl door

IRELAND3J Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. balt JtvieL miltų $2.60
B. 20 sv. balt kviet miltų $3.90 Siuntinys Nr. 25

E. 9 sv. gryn. kiaulinių tau
kų — $5.25.

C. 15 sv. gryn. kiaulinių tau
kų $8.00.

darbas europiečių yra šiek tiek 
pastebimas, kad Eisentraut in
vestuoja savo paties ir žmonos 
laisvalaikius, versdami ir derėda 
miesi su labai reikliomis redakci
jomis ir spaudos agentūromis.

Ir štai “Tremtis’nepasiteira
vusi manęs, staiga išpilia pamaz
gų kibirą ant Eisentraut galvos, 
išvadindama jį ir šiokiu ir tokiu. | 
Jeigu “Tremties” redaktorius I 

i būtų pasiteravęs iš pirmųjų šal
tinių (Eisentraut arba manęs), 
nebūtų visiškai kilęs tasai kenks
mingas ginčas, kuris tiek kraujo 
sugadino man (tegu jį gadina 

I bosai!), o ypač ponui Eisentraut, 
nukertant rankas ką nors iš viso 
pradėti svetimoje spaudoje, o 
svetimšaliui turėti ką nors ben
dra su lietuviais. Argi ne mūsų, 
tremtinių, uždavinys įsigyti drau 
gų toje žliūgėje, kurią palikom 
paskui savęs, bebėgdami iš tėvy
nės ? Ar gi tik apie mus turi šne
kėti tik kaip spekuliantus?

Neturiu jokio pagrindo kaltin
ti “Draugą” (kurio redaktorius 
yra mano .mokslo draugas); jūs 
rėmėtės tiktai “Tremties” prane 
Šimais, kaip juos persispausdin
dami, taip ir komentupdami. Čia 
kreipiuosi tiktai į “Tremtį”, kuri 
pirma paleido vilkelį į plaukus. 

(Nukelta į 4 pusi.)

Geriausia vaikams dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas

Siuntinys Nr. 10 — $6.50 
sv. rūkytų lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. degintos kavos 
sv. šokolado

o

2
1

Kaina: Amerikoje $3.00; kitur—$3.50 
Pinigus ir užsakymus siųskite: 

EGLUTĖ, P. O. Box 22, 
Montello Statlon, Brockton 68, Mass.

Siuntinys Nr. 12 — §6.40 
2 sv. rūkjtų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos 
2 sv. cukraus
Siuntinys Nr. 14 — $5.70 

sv. rūkytų lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. cukraus 
sv. marmelado

i Siuntinys Nr. 30
| A. 6 sv. degintos kavos — $6.40

Siuntinys Nr. 03 — $8.50
; 5 sv. kiaulinių taukų ..
'• 5 sv. degintos kavos
i---------------------------------- ------
i Siuntinys Nr. 94
' A 5 sv. šokolado—$5.30
i B. 8 sv. bičių medaus—$5.00
. C. 5 sv. kakavos—$4.50
I. 5 sv. margarino $3170

šio ir Eisentraut “nesusiprati
mą” dėl kelionės Australijon ap
rašymų. Nesusipratimo jokio ne- I 
buvo: “Tremties” redaktoriui pa 
rašiau apie tai, jisai .mane atsi- 

. prašė, parašydamas, kad mano 
santykiai su Eisentraut buvo ir 
yra korektiški. Iš “Tremties” 
trumpo atšaukimo, kuri ir jūs pa 
minėjot, skaitytojams aišku, jog 
mes su Eisentraut nesame turė
ję jokių kivirčų.

Aš dėkoju labai žemai “Trem
ties” ir “Draugo” draugams, ku 
rie iškeldami ir persispausdinda- 

|mi tariamą kivirčą, norėjo man 
gera padaryti, ginant mano inte
resus.

Taigi, būkite man geri iki galo 
ir leiskit pasakyti jūsų skaityto
jams, kad Eisentraut yra mano 
draugas, kuris man, kaip rašy
tojui, taip pat daug gera pada
rė: išvertė mano kelionės įspū
džius į puikią vokiečių kalbą (tai 
nėra toks jau lengvas darbas, — 
tikėkite!) rūpinosi ir dabar rū-

Vieną vakarą dėl tam tikrų ap 
linkybių (šįkart apie jas nutylė- I 
siu) buvau smarkiai supykintas 1 
bei sujaudintas. Vaikščiojau po 
kambarį ir tramdžiau savo pyk
tį. Staiga visu aiškumu — nuo 
pradžios ligi galo — nušvito, at
siskleidė šita tema. Sunki tema. 
Seniai ją nešiojaus, bet vis ne
galėjau surasti nei tono, nei me
lodijos. Buvau užsimojęs trum
pai drūtai išryškinti Njūtoną ir 
pavaizduoti, kaip jis dėl savo ge-

sai kitaip būtų, jei tas atlieka- nialaus darbo ir maktingos pyp- pinasi, kad tie įspūdžiai pasklis- 
mas valandas turėtum krūvoj Į kės prarado sužadėtinę. ĮrtnJVnkieti_3o«jr irjtn_krnstiL«rmn

(tegu ir mažau, nekaip 72). Bet 
grybštelti kasdien po valandą ar, rytum vizijose? Visai atitrūkau 
dvi tai ne kūryba, o tik susierzi-' nuo savo gyvenimo ir vietų. At- 
nimas. sidūriau kažkur Anglijoj, senųjų

© kurgi, paklaustumėt, laisvo- laikų konservatyvioj Njūtono 
sios dienos — šeštadieniai, sek- > šeimoj, 
madeniai? Žinot, buvo mėne
siai ,kada ir tomis dienomis (vi-1 Mano sieloj buvo jauku ir leng- 
sai nenorėdamas) turėjau dirbti i va. Veikalas baigtas penkiems su 
arba palikti darbovietę. Kai ne- plušu (bent aš pats taip jau- 
dirbdavau tomis dienomis įmo- lčiau). Jaučiausi tarytum pui- 
nėj, tai ir buvo, mano 
laikas. Šiuo metu tuo geriau, jęs. Patenkintas pavalgiau pus- 
kad mano naktinis darbas lei- j ryčius ir išėjau dėstyti kariū- 
džia daugiau pagalvoti, o kartais nams pamokų. Buvau tada Karo 
ir parašyti. Bet ar ilgai?

2. Kaip sekasi darbas prie ruo- Į 
šiamos pasakų knygos?

Didelės spartos nėra, bet po1 
truputį eina. Jei tai būtų vien tik 
techniškas darbas — perrašinė
jimas ,tada kas kita. Bet aš taip 
nemėgstu, čia irgi kuriu. J. Ba
sanavičiaus "Pasakų” knygose

tų Vokietijos ir kitų kraštų spau 
Sėdau rašyti r paskendau ta-|doje, sukeliant simpatijų bena-

miams žmonėms.
Rašiau pačiose nežmogiškiau- 

siose sąlygose, tik nešamas .mo
ralinio pasitenkinimo, kad mano

Išaušo giedrus vasaros rytas. kaulus. Taigi, svajoju apsigyven
ti kur nors Kalifornijoj ar Flo
ridos Miami. Kitas mažmožis: 
kad turėčiau bent $100 mėnesi
nių pajamų, kad galėčiau laisvai

kūrybai kiaušiai išsimiegojęs ir pasilsė- į sau kurti. Svajoti natūralu ir ne 
draudžiama.

5. Kaip vertinate dabartinę, 
naujausią tremties literatūrą?

Dėl to nesu pesimistas ir ne
daug ką galėčiau prikišti. Be abe 
jo, kaip ir visur, yra plokščios

Mokyklos lektoriumi.
4. Kokie ateities planai?
Ak... galėčiau pasakyti dėl tų Į

planų. Kokie čia gali būti planai,• lektūros, bet yra ir aukštos ver- 
je nėra nei atramos, nei išeities1 tės dalykų. Tiesa, stambių veika- 
taško. Antra vertus, mano biz-įlų — romanų, dramų, poemų — 
nio ir kūrybos akcijos nė vienoj Į nesukūrėme, bet novelių, eilėraš- 
biržoj nekotiruojamos. Liekasi; čių turime puikių. Su jais drą- 

_ tik svajonės bei troškimai. Pir-1 šiai galėtumėm reprezentuotis 
yra po kelis to pat turinio paša-1 miausia, norėčiau ištrūkti iš Chi-1 tarptautinėj literatūroj. Visa 
kų variantus. Renku geriausią cagos — pabėgti nuo jos oro ir Į mūsų nelaimė, kad neturime nei 
variantą, iš kitų pridedu, papil- drėgmės 80% — 90%. Toji I gerų vertėjų, nei rėmėjų bei pa-

%

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MAŽAI VARTOTŲ KARŲ

Chevrolet, Plymouth, Dodge, 
Buick, Chrysler, Ford, Nash

DAUG ZEMKSNEMIS KAINOMIS KAIP 
KITUK. LENGVAIS ISMOKCJIMA1S.

Balzekas Motor Sales, Ine.
“U WILL LEKE US”

4030 ARCHER AVENUE telefonas: VIrginia
NAITJA CHRYSLER’I AR PLYMOUTH’a TUOJAU PRISTATOM

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET MOKA GERUS DIVIDENDUS

Nelaukite

510.000

Pradekite

laupyti

Šiandien!

• Kiekvienas, kuris kas savaitę arba kas mėnesį taupo 

nors truputį, — taupo planingai.

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

©Nuo 1905 metų kiekvienam taupytojui Mutual Federal 

Savings moka gerus dividendus du kartu į metus.

• Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki $10,000.00 

Federal Savings and Loan Insurance Corp.

avmgs
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United Statės Government.

2202 West Cermak Road
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.

Chicago 8, III.
TEL. VĮrginia7-7747

•i - £-4 ’*Ce- ¥<UU1UU4. « Rivų pnaeau, papu- drėgmės 80% — VU70. Toji i gerų vertėjų, nei rėmėjų Dei pa- 
■is- j > '*' ^au‘ t* ne viskas. Yra paša-1 drėgmė, kaip rūdis geležyje, bai-1 ramos, kad pajėgtumėm prasi- j

koše turinio plyšių, stilistinių* gia ėsti mano plaučius ir graužti i mušti j “užsienį”. |

VALANDOS: Pinnadicnį, Antradienį, Penktadienį—9 vai. ryto iki 5 vak. Ketvirtadienį — 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Šeštadienį — 9 vai. ryto iki 1 
Trečiadienį —■ 9 ryto iki 12 vai. vidurdienio. valandos po pietų.

....— . ' • ---------- £
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, kovo 24 čL, 1951

DIEVO ŽODŽIAI

Nemuno kilpa ties Kaunu

Laiškas
(Atkelta iš 3 pusi.)

Ir dabar taip išeina, kad gal- 
goaas Pulgis Andriušis sudėjo 
ranką su pikčiausiu naciu, kuris, 
atrodo, taip ir laukė kaip čia pra 
ryti Lietuvą, ir jeigu neprarijo, 
tai tik dėl to, kad... (bolševikai i 
vėl “išvadavo”'Lietuvą?) Prisi-• 
pažinkime pagaliau (kai pats Ei- j 
senhoweris kreipiasi į vokiečius 
kaip į savo draugus), jog po pir- j 
mosios bolševikų okupacijos me
tų Lietuva sutiko vokiečius kaip 
išvaduotojus. Ir vėl, gal, dar su
tiks...

Vertindami vokiečių okupaci
jos pareigūnus, pirmiausia susi
tarkime, kokias elgesio normas 
mes jiems statome, nes kitaip 
įklimpsime į neišbrendamas de
magogijos balas. Mano nuomo
ne, kiekvienas vokiečių pareigū
nas, kuris asmeniškai nepersi
stengė, nėra smerktinas. Ęisen- 
traut tikrai nepersistengė, nes 
aš žinau, kad jis tuometiniam 
Valstybinės Leidyklos direkto
riui iš anksto pranešdavo, kuo
met Gestapo darys kratas ir ko 
jieškos. Ar gi mes norėtum, kad 
vokiečių pareigūnai turėjo įsira
šyti į užimtojo krašto pogrindžio 
veikėjus? Pagaliau, kas gi įga
liojo “Tremties” redaktorių vers
tis teisėjo praktika?

Jeigu mes visi gyventume Chi- 
cagoje (“Tremties” redaktorius, 
Eisentraut ir aš), tai, kilus ne
susipratimui, susieitume ir išsi- 
ginčiję, susitartum prie alaus 
stiklinės. Bet dabar, kai reikia 
vesti transkontinentinį ginčą 
(Europa, Amerika, Australija), 
aš puolu į neviltį, nes toliausiai 
gyvenu, mano laiškas lekia ilgas 
dienas, kol nuskrenda į vietą. 
Laikraščiai, kur linksniuojama 
mano ir. mano draugo pavardės, 
mane pasiekia labai vėlai ir tai 
tik tuomet, jei kas, išpjovęs su 
britva, pasiunčia tokio straips
nio iškarpą. Kol suspėja nuskris
ti mano laiškas su atšaukimu, 
žiūrėk, jau vėl užvirta nauja ko
šė; vėl turiu rišti laišką -karve
liui po sparnu, nežinodamas, kas
nauja atsitiks, kol jis, uždusęs, | 
perlėks devynias marias.

Susitarkime taip, kad prieš iš
šaunant iš puštalieto, nespausi- 
me gaiduko tol, kol paaiškės, ar 
iš viso apsimoka šauti? Tie visi 
transkontinentiniai susirašinėji
mai užtruks kurį laiką, bet iš
vengsime parako dūmų, kurie 
taip ilgai graužia akis.

Su tokiu prašymu kreipiausi ir 
j “Tremties” redaktorių, bet jis 
vėl taip ėmė šaudyti iš pripjauto ! 
dvivamzdžio, jog net pakulos už
rūko panosėje.

Kada esame taip toli vienas 
nuo kito, spaudoje ką užpulti I 
reiškia tą patį, kaip ir mušti mie [persispausdinti šį laišką, jeigu 
gantį. Kol jiSjpratrina akis, jau | juose buvo šiuo reikalu iš “Trem 
pakaušyje bus spėjęs iššokti gu-1 ties” šaltinio semtų informacijų, 
zas. Taigi, brangus redaktoriau, Į tuo dalinai atitaisant mano ben- 
padėki mau, kad tas guzas kuo Įdradarbiui padarytą skriaudą, 
gilčiau sųįyukštjį nepalikęs | P. A.

ERNEST HELLO
Tikėjimas ir mūsų uždavinys 
Tikėjimas yra paprastas ak

tas. Susitelkimas yra vienybės 
■ pergalė dvasios gilumoje. Taigi 
tikėjimas ir susitelkimas yra 
giliai reikalingi Dievo žodžių 
akivaizdoje.

Reikia prisiminti, kad Baž
nyčia — Jėzaus Kristaus Suža
dėtinė — yra šių turtų saugo
toja, aiškintoja ir iždininkė. 

l&" j Prieš šiuos dieviškus dalykus 
nė. Neįmanoma pasakyti, koks !protas atsikiaUpia. Kas atsi. 

I ne!manoma,P??aky- j klaupimu nepradeda — patenka
į pavojus.

Mums reikia gaivinti savuo
sius.

Mums reikia kalbėti apie tikė
jimą, viltį ir meilę.

Mums krūtines slegia šie žo
džiai, spindinčia šviesa nušvies-1 
darni mūsų tamsybes:

— Kad jie būtų tobulai viena, 
kaip mano Tėvas ir aš esame 
viena.

Juo yra didesnis išsisklaidy
mas, juo labiau reikia meilės. I 
Žmonės, kurie ieško šviesos ne į 
meilėje — jieško šviesos tamsy-1 
bių gelmėje.

* * *
Atgaivinti sudraskytą Kūrėjo j 

paveikslą
Yra keturi Evangelistai, kaip 

keturios Tetragrammaton (Se- 
| najame Testamente keturių rai
džių Dievo vardas. Vert.) raidės. 
Ar pasaulio istorija nuo Jėzaus 

i Kristaus iki laikų pilnybės nesi- 
dalina į keturis laikotarpius, 
kurie atitinktų keturias Evan-į 
geli jas?

Yra keturi Apokalipsiniai žvė- j 
rys. Jų esminės, skirtingos žy-j 
mes simboliškai atkuria keturių 
Evangelistų ypatybes. Senajame! 
Įstatyme yra taip pat keturi di- j 

l dieji pranašai.
Šventas Matas vaizduojamas 

(žmogumi, šventas Morkus — * 
liūtu, švėntas Lukas — jaučiu 1 
šventas Jonas — ereliu.

Pirmoji Evangelija — švento-1 
jo Mato Evangelija, kuri vaiz
duojama žmogumi, ar gi taip I 
pat nesimbolizuoja pirmąjį Baž
nyčios laikotarpį ? Šis pirmasis 
iš keturių periodų yra žmogaus I 
atstatymo periodas. Jis žmogu
je atgaivina sudarkytąjį Kūrėjo 
paveikslą. Dievo Sūnus yra > 
žmogaus atpirkimo pavyzdys. 
“Atiduokite Dievui, kas yra 

I Dievo”. Kieno yra šis paveiks- ■ 
|las’ ir šis įrašas^?!

Kraujas, šis paslaptingas reiš-. 
kinys - kraujas, nužymėjęs tą| 
pirmąjį laikotarpį, kuris yra i 
■kankinių laikotarpis. Kraujas 
teka srovėmis, pasitikėdamas | 
naujojo žmogaus sėkla žemei. 
Senojo mirtis ir gimimas nau
jojo žmogaus, prisikėlimas 'ben-1 
druomenės ir individo. Toks yra 
pirmojo periodo uždavinys, pir-i 
mosios Evangelijos, Evangelijos! 
šventojo Mato , atvaizduotos' 
žmogaus figūra. I

E. Heilo — originalus, žėruojančios 
dvasios ir gilaus religingumo prancū
zas rašytojas. Šiemet nuo jo mirties , 
sukanka 65 metai.

Triumfuojančio pozitivyzmo laikais j 
jis stojo j kovą prieš visokį vidutiniš- < 
kurną. Įsigilinęs į gyvenimo paslaptis, ' 
tiesiog svaigo transcendentiniu tikru
mu ir savo giliai išgyventam mistinėm 
— katalikiškom mintim, rašė apie 
Dievą ir žmogų visatoje. Čia duodame 
jo “Dievo Žodžių” veikalo įžangą.

Vert.
Išminties versmė genijams

Šventasis Raštas yra bedug-

ti, koks jis paprastas. Jei kuris 
iš šių žodžių mane nustebino, 
tai nebuvo gilumas, bet papras- 
tumis. Gilumui galima būti pa
sini DŠusiam, bet žmogus yra j 

į taip painus, kad jis nelaukia! 
Ipapasto dalyko. Evangelijos I 
žodiiai pakartoti vaikui, darbi- 
.ninl'ui, ūkininkui, . jų visai ne
nustebina. Jie čia neranda žo
džio. kuris sukeltų įspūdžio. Jo-i 
kio stebinančio žodžio. Iš Jėzaus 
Kristaus burnos teišeina tik 

. draugiški žodžiai, kasdieninia
me gyvenime dažniausiai karto
jami dalykai. Kaimo gyvenimas,- 

: jo darbai, laukų gėlės, turi svar- 
bią reikšmę Jo kalbose.

Vaikas, darbininkas, ūkinin- 
jkas neąjstebi Evangelija. Bet 
kada tie patys taip paprasti žo- 

1 džiai perkeičia dvasią, pasida-Į 
rydami protaujančiųjų, filosofų, I 
teologų ir šventųjų kasdienine 
duona, tada šitie nustemba,; 
kuo vaikai nesistebėjo. Randa
ma, kad šie paprasti žodžiai yra 
pripildyti tokio mokslo ir tokio 
gilumo, kad niekas neįstengia į- 
žvelgti jų gelmių. Ir juo daugiau 
mąstoma, juo daugiau pastebi
ma, kad juos reikia mąstyti. Ir 
juo daugiau jie suprantami, juo 
daugiau pastebima, kad dar jų! 
nesuprantama.

Nesuvokęs tikisi juos supra
tęs ir jis visiškai neapsigauna, 

i nes truputį galima suprasti. 
I Žmogaus genijus, kuris savo gy- 
i venimą prie jų praleido, kasdien 
aiškiau pastebi, kad jie dar ne- 
visą paslaptį jam pasakė ir jis 
tuo visiškai neapsigauna...

jokių sužalojimo pėdsakų. Taip 
,pat duoki progos pranešti jūsų 
■ skaitytojams, kad čia pats svar- 
I blausias visuomeninis faktas yra 
tas, jog lietuvio ir vokiečio lite
rato bendradarbiavimas davė ge

trų vaisių, o ne tai, kad kas ban
dė tam sutrukdyti, norint užvož- 

j ti politinę ar kitokią kepurę.
Su pagarba

Pulgis Andriušis
Sidniejus, kovo m. 1951.

P. S. Prašau kitus laikraščius

Ginančioji jėga jzignacija. Jautis dirba ir gro-b
n - moliuoja, jis gyvena tvartuose!
Po šventojo Malto, šventasis . J i

, ... ‘tx .it o’ati'Vklnse. bet. ne Kalnuose. IMorkus atvaizduotas hutu. Kon- Į 
stantinas užkopė į sostą, jis ma
tė Labarum (t. y. jis matė dan
guje Kristaus ženklą, kurį Kons
tantinas ant savo karo vėliavos 
aukso vainike įrašė. Vert.). Jis 
laimėjo ženklu, kuris jam buvo 
parodytas, štai jėga — kova, 
bet laimėta kova. Kankinių krau 
jas išleido daigų. Šis medis turi 
stiprias šaknis, jo šakos apglo
bia pasaulį, šventieji katakom
bose daugiau nebesislepia. Jie 
kalba, jie moko ir kartais jie 
valdo. Čia nėra augščiausioji 
pergalė, kuri yra taika. Čia re
liatyvi pergalė, kuri dar neiš
skiria nė kovos.

Ši jėga ne pagal dangaus, bet 
pagal žemės paveikslą. Tai nė- '* ~
ra ore kabanti jėga, bet ginan
ti jėga. Liūto nagai atlenkti! Tai 
nagai, kurie paremia, globoja, 
kurie reikalui esant drasko ir 
sutraiško. Čia yra keturkojo na
gai, o tai reiškia, kad ne paukš
čio sparnas!

Šventasis Morkus buvo ypa
tingas šventojo Petro mokinys. 
Antrajame laikotarpyje stiprus 
Bažnyčios valdymas pasitvirtina 
socialiniu įstatymu, kaip pasau
lio ir visų žemių kertinis akmuo. 
Į šventovę įžengia filosofija ir 
gyvenimas, šventojo Morkaus 
liūtas savo baisiuose naguose 
turi žemės rutulį, kurį saugo.

Šventasis Liudvikas yra širdis 
antrojo laikotarpio-, Krikščiony-1 
bė perneša siaubingą bandymą. I ugnis. Reikia, kad Apokalipsės j 
Petro laivas dar kartą susipa- griausmai pažadintų jį iš letar- 
žįsta su truputį pamiršta audra, j ’ 
Vėjas kaukia griausmais, kaip 
sako jūrininkai, Šventas Liudvi
kas yra gana toli.

.Štai Liuteris, Kalvinas, Hen
rikas VIII. Štai, Roussėau, štai 

i Volteris.

ir ganyklose, bet ne kalnuose.
Šventasis Vincentas Paulietis 

yra širdis trečiojo laikotarpio.

Aukštumų erelis

Ketvirtasis laikotarpis: O, 
Domine, libera animam meam. 
(O, Viešpatie, išlaisvink mano 
sielą). Čia yra erelis, čia vra 
šventasis Jonas.

Pasirodydamas šventai Ger
trūdai šventasis Jonas pažadėjo 
daug vėliau ekstazėje apreikšti 
pasauliui paslaptis, kurias buvo 
išskaitęs savo vizijoje, kurias 
buvo išskaitęs Jėzaus širdyje 
paskutinės Vakarienės metu.

Universalus sąjūdis, katali-

džio prasmėse pagreitina krikš
čioniškąjį pasauli Jėzaus širdy
je. Visos upės įteka į šį okeaną 
ir štai jų pasinėrimo valanda.

Šis bendras sąjūdis reiškia, 
kad šventojo Jono laikotarpis 
yra atėjęs. Mokinys, kuris nie
kam kitam nepanašus, mokinys. 
kurį Jėzus mylėjo, širdies ir 
Dievo žmogus, ateina pasakyti 
sulaikytos paslapties.

Štai valanda, štai vakaras, pa
saulis paseno, sekant švento Jo
no įspėjimu apreikštu šventajai j 
Gertrūdai. Begalinis meilės tru-1 
kūmas, savo persenusiu šaltumu 
kankina ir gairina.

Šis pasaulis nebeturi meilės. 
Reikia, kad į šio apledėjusio se- 

! nio sąnarius pūstų atgaivinanti

Aukos jautis
Trečiasis laikotarpis yra šven

tojo Luko. Šventasis Lukas at-. 
I vaizduotas jaučiu. Tai gyvis, ku- yra švelnumo 
Į ris plaunamas. Trečiasis laiko
tarpis yra aukos laikotarpis. Š:l 

i auka nebeturi pirmųjų kankinių 
I bruožo, kankinių, kuriuos pada-1 
ro žmogus. Pirmieji kankiniai | 
giedodavo. Apie pirmųjų kanki
nių labiau nušviestą galvą yra Į 

1 ryškesnė aureolė. Čia yra skaus- * 
i mas su nuolankumu. Čia yra nu- Į 
vargusios ir ilgai kentėjusiosl 
sielos, jaučio būdu pernešančios! 
ilgą, sunkų ir varginantį darbą. | 
Daug žmonių pašvenčia savo gy
venimą ir jį pašvenčia iš lėto.

Trečiajame laikotarpyje yra 
begalinė suma nepastebėto ir il
go skausmo, kuris veikiau my-i 
kia negu riaumoja. Kiekviename1 
akimirksnyje pasirodo jaučio rė-‘

CAS FLORAL SHOP
C. L. BRZOZOVVSKI, PROP.

VVedding Arrangemcnts and Fanerai 
Designs. — Cibotium & Palm Decor- 
ating. — Prompt Scrvice — City & 

Suburbs.
We Telcgraph Flovvcrs Anywhcrc. 

2016 W. VVcbster — BRuns. 8-4738

EVERYTHING FOR 
YOUB TABLE

• MEATS • CHEESE
• FRUIT & VEGETABLES 

LIQUORS • WINES • BEERS 
Free Delivery

Friendly Courteous Service
LOngbeach 1-2065

FREDDIES
SUPER MARKET 

5515-17 Lincoln Avė.

Cicero, III.

DE
YOUNG
AND
SONS

ginio miego. Reikia, kad Apo
kalipsės erelis išneštų jį savo ga
lingais nagais.

Šitam dabarties seniui reikia 
visų priešingiausių dalyku. Rei
kia, kad Dievo galybė duotų! 
Ereliui ir griausmams jėgos, I 
kad pagriebtų šį senį ir išbu-1 

Į dintų.

Mokinys, kurį Jėzus mylėjo,' 
ir meilės vyras. 

Marijai jis buvo atiduotas už 
sūnų. Mylimasis Jonas taip pat. 
pavadintas Griausmo Sūnumi ir Į 
šis paskutinis vardas, šalia kitų 
vardų, kuriuos jis turi, teikia 
miręs 1921 m., žinojo vardus ir 
užsiėmimus 150,000 savo paval- 
jam toną ir charakterį. Jo var
do ir jo meilės charakterio rei- I 
kia griausmų klausti, nes šven- Į 
tasis Jonas juos atstovauja.

Ketvirtasis laikotarpis yra1 
erelis. Šitas žodis yra aiškesnis 
už visus jo aiškinimus. Čia ere
lis, kurs skrenda, čia erelis, kurs 
ore plazdena. Čia erelio sparnas 
dangaus mėlynėje ir jo akis 
saulėje.

Vertė P. Dauknys, Italija

TAKE THE DRUDGERY OUT OF “VVASH DAY” 
Comc to

THRIFTY
WASHERETTE

NOW UNDER NEW MANAGEMENT 
Bcltcr Servicc with no Incrcasc in Prices

ONLY 30c for 8 FULL LBS. of WASHING

12737 S. Western Avė. Blue Island 71'88 
Blue Island, Illinois

Opcn 8 A. M. to 8 P. M. Daily — Saturday 8. A. M. til 5 P. M.

WAY

PLENTY OF 
PARKING SPAGE

Coloninl Towe« Itou Home 
For Discreet Care of Eldcriy o? 

Convalescent People 
Nureo in Charge — Dletician 

Semi-Private or Prtvate Rooou. 
MRS. E. SERIOU8, 
0032 N. KENMORE 

JEDgevater -1-9235

-PIZZA-
UŽKANDŽIAI NUO 12 IKI 1 

Itališki valgiai tai mūsų 
SPECIALYBĖ!

• SPAGHETTI
• KAVIOLI
• ITALIŠKAS BAR-B-Q 

JAUTIENA ar DEŠROS

Christina’s Food Shop
7234 Madison St Forest Park 

FOrest 6-2267

DIDYSIS ATIDARYMAS 
šeštadienį, Kovo 17 d., 1951 
Salė vestuvėms ir mažiems parengimams

JIM DUBINA 

2446 S. 56th Avė.

Telephone T0wnhall 3-9369

925 RIDGE ROAD MUNSTER, INDIANA
PASIRUOŠĘ PATARNAUTI JUMS

Didžiausias vaisių ir daržovių pasirinkimas
PIENAS 67'C APŽIŪRĖKITE MŲSŲ PUIKŲJĮ 

VELYKINIŲ ŽALUMYNŲ IR 
galionas GELIŲ RINKINĮ

Atdara nuo S vai. ryto iki 10 vak. kasdien, išskyrus sekmadienius.

Dėmesio namu savininkai!

SUSTOKIT EIKVOJĘ 

20% iki 50% ' 

kūrenamojo aliejaus!

r

Mes garantuojame kad sutaupysite 20% iki 50% jūsij kuro 
sąskaiton su jūsų dabartiniu apšildymo įrengimu.

Nelaukit! Kiekviena diena reiškia pinigų eikvojimai 
VailrUn jlciknitl Skambinkite arba pasinaudokite atkarpa 
V t IKI (ldDdri sc«sacingą naują n>e-ctiicjui vi.

OLIVA & PECARO
ENTERPRISES

1151 S. AVcstcm Avė. xSEeley 8-0018

Patvirtintas National 
Research Institute 

of America, 
Washington, D.C.

OLIVA & PECARO ENTERPRISES
1151 S. \Vcstcru Avė., Chicago 12, III.

Prašau informacijų, be jokių įpareigojimų, kaip aš galėčiau smao- 
pyti 20% iki 50% aliejaus sąskaiton su turimu apšildymo vieneto. 
Name
Address Phone.

NELAUKITE. NES-

Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies nemuš, baldus, 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 Undenmlers"

O’MALLEY and McKAY, ta.

222 W. Adams St. Room 1043
Telefonas CEntral 6-5208

GENERALINIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

PHOENIX INDEMNITY COMPANįY
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
LUMBERMAN’S INSURANCE COMPANY
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE C0.
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY //

ITNatūralaus gydymo stebuklas 
Southland kurortas (resort)

Vonios, plaukymas, torapija. Ekonomiškos 
atostogų kainos. Briedžių, lapių, kalakutų, 
putpelių, karvelių, voveraičių medžioklė, žu- 
vavimas ežere, upėje ar Meksikos įlankoje iš 

mūsų Cove Holol, Panama City,
Karštas MINERALINIS Vanduo

10,500 galionų, per valandų, natūraliai išlietas 
vanduo, 110 F. karščio, su gydymo privalu- 
muis nuo arthorltis. reumatizmo, 
lumbago otc. Eksperto masažai, 
žarnos terapija, pilna sanitarinė 
Kainos: atskiras kambarys 1 asrn.
$6.00; maistus 45 c. — $1.25. Karštos mine
ralinės vonios nuo $1.00. Plaukymas mine
raliniame baseine — nemokamai visiems 
svečiams.

SEALY SPRINGS, ALABAMA
Prašykite nemokamai prisiųsti infurniacinlij 

leidinėlių (folders).

•.ęURATI.Vt'^.RtČRĘATJ®^1'

Taupyk Saugiai ir su Geru Uždarbiu
Turtas $28,000,000. Atsargos fondas $2,600,000 

Stipriausia Taupymo Įstaiga Amerikoj.

lt

nęu rilis, 
storosios 

priežiūra.
$2.50 —

nodern, fumished 
bedroom-kitehene 

COTTAGE

kepti

GAVĖNIAI
visu rūšių šviežia, žuvis 

SALDYTA JŪROS ŽUVIS 
ŠVIEŽIAI RŪKYTA ŽUVIS

jūrų vėželiui (.Hhrinips)
• Saločiai išsinešimui

rruncūziskiu
Prancūziškai keptos bulvės 

Mūsų reputacija kalba pati už save
OIUGJNAIj

J. J. CAMAUCK & SONS 
8608 South Chicago Avenue

Vieniu lėlė violų
ES. 5-3686

STANDARD FEDERzL BUILDING

STANDARD FEDERAL SAVINOS

4192 Archer Avė., Brighton Park, Chicago 32,

TELEFONAS: VIRGINIA 7-1141
JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT 

NARYS FBDERAL SAVINGS AUd LOAN INA



PETRONĖLĖ ORINTAITĖ

fcapipynuo^

(LAIŠKAS MIŠ KO BROLIUI)

Betgi šis kddvis, čiulbuonelis magas, 
Mylimon tėvynėn grįžt nepavėluos.
Ii naujų šapelių — lizde liuką gražų— 
Jis nebijo vėtrų nei rytų šabuos...

pelenuos... 
aguonos grūdo, 

sąsparos...

Fi/žiai vyturiuodonis tetėū /misų žemėn, 
Ak; basom kojelėm ant vagos drėgnos... 
Nieko jis neras ten—niežo, kur gyveno: 
Ąnc4 šiaudo galo, and samanos...

Šalta bus jam dirvoj, aid arimo juodo — 
Kietos kovo naktys, vėjai darganos... 
Menkas paukštužėlis ant ledinio gruodo— 
Nieks jo nesušildys, niekas neapklos...

Ilgesiu vis grįžtam 
Sudraskyti sodžiai,

Ir tiktai griuvėsiuos, karo
Gedulo legenda gluosniai tau linguos...
— Klaupiasi ant kelių kruvina tėvynė:

Dieve, leiski grįžti, nors ir pelenuosna...

Kristus prisikėlęs, 
šviesiai sužaliuos..

į tėvynę juodą— 
miestai

— Gal ir mes nerasim nei
Nei baltų vartelių, svirno

PILKAS VYTURĖLIS

Žiemkenčio daigus, rytą pasikėlęs, 
Iš po sniego saulė r. bailiai sužaliuos — 
Grįš mzlsvon padangėn pilkas vyturėlis 

Iš tolimo krašto — linkui Lietuvos...

Ir pakils padangėn pilkas vyturėlis — 
Tai giesmė gražiausiu sodžiuj Lietuvos! 

iras V dykų rylas, 
iemkentis javas

DIENRAŠTIS DRAUOAS CHTr’AGO TT.T,TN^Tn z B

iftirtnkj

kinį v ir

li knygos “Šulinys Sodyboj”

i 50% jūsų 
io įrengimu, 
igų eikvojimą! 
iiudoklU; atkaru* 
■usacingą naują *.

PECARO 
(PRISĖS 
k ve. Sl'.clcy Mn

l
i p aš galėčiau M* y' 
u apšildymo vtesej

Pbonc

«
>

iti Pervėhi!
midus, automotih 
arba 
iriją.

brokerio, bi 
Nelaimei is

Ucdenmlm*r d oi

t
Room 1W!
08

mpanijų;

KUSPER’S LOUNGE
k OGDEN. LYONS,

SOPHIE KUSPER, 
AEIMINlNKfi

Aplankykite gražų, naujų 
■‘Chnndcller R<x>ni"

Mūsų gcriatisla> nmisUis patiekia
mas Wcst Side priemiestyje. 

Atdara kasdien
VIŠTIENA, KEPSNIAI. ŽUVIS 

Cocktall lAMinge. Mes paruošiamo 
nuilstų vestuvėms, baliams, 

pokyliams.
Informacijai ir rozervavimama 

skambinkite: — 
LVONS 3-4834

M155 ILL
“VV1SH1NG WELL” 

KONSTRUKCIJA 
DOIVNEIIH GKOVE

NAUJI NAMAI PERTAISYMAI
B. HOCHLEUTNER
Telefonas I). G. 3048-W

la ik rastis
gauti Liet Poezijos 
tam patartina yra už 
iš aukšto. Jeigu užsi- 
atsiųsti ir keturi do-

sliai apskaičiuota, bet parengia
mieji skaičiavimai rodo, kad ji 
negales būti mažesnė, kaip 4 do
leriai. Ši knyga įeis į skaičių tų 

I knygų, kurios bus duodamos K»v 

gos klubo nariams. Norintiems 
gauti šią knygą yra patartina įs
toti nariais į Knygos Klubą. Klū 
bo nariai, įmokėję 5 dolerius, 
gauna knygų 7.50 dolerių volios. 
Dėl brangių šios knygos spaus
dinimo išlaidų bus leidžiamas ri
botas šios knygos kiekis. Jeigu 
kas, nebūdamas Knygos Klubo na 
riu, norėtų 

Į Antologijų, 
i sisalcyti ją 
|sakant bus
letriai, ta, nepaisant galimos bran Į

. gesnės šios knygas kainos, ji bus 
užsisakiusiems tuojau išsiųsta.
Mes norime atkreipti į šį rinkinį 
Lituanistinių Mokyklų mokytojų 
ir mokinių dėmesį. Ši knyga at
stos liet, poezijos chrestomatiją. 
Visa, ko tik prireiks Jums iš liet. 
poezijos, Jūs čia rasite. O kai 

i mes išleisime .Lietuviškosios No- 
. velės Antologiją, kurią jau ruo
šia poetas Brazdžionis, tai šiose 
dviejose knygose, Jūs turėsite 
visus grožinės liet. literatūi'os 
pavyzdžius. Mokykloms, dėl to, 
mes norime padaryti ypatingų 
nuolaidų. Jeigu mokyklos, Moky
tojų ar Tėvu Komitetų vadovau
jamos, užsisakys šios knygos

i mažiau 10 
Į užsakym«n 

■ sdaanos, o| .
| pnrni negu
j mes duosime 25% nuolaidos nuo 
kiekvienos knygos. Tai reiškia, 
jeigu knyga kainuos* 4 dolerius, 
ją bus ga ima gauti už tris. Bet 
tai bus galima padaryti tik tuo

I atveju-

mas bus gautas dabar
. pinigai bus atsiųsti leidyklai iki i 
, to laiko, kol dar knyga
( pardavinėjama.

mes savo laiku
doje.

“TREMTIS”
Užsisakoma Chlcagojc pas 

W. STUOG1S 
1037 Dnrrow Avė. Evanstonc, ni. 

Prenumerata 1 mėn. $0.50

NAUJA VADOVYBE
The Friendly Tavern

Televizija 
Sbuffleboard

DAN KING 
savininkas

Geras Vynas 
Likeris 

Alus

EfiST STM TAVERN
1300 EAST AVĖ.

ne
savo 

nedel-
egzempliorių ir 

pasiųs mums
pinigus pasiųs mums 
knyga bus išėjusi, tai

G & H BUMP SHOP 
(buv. SWEDE’S) 

Grccn Bay ir Wa$hington 
Nauji savininkai — naujas polisas. 

Auto dažymo ir “bumping’’ • 
specialistas 

Visokeriopas darbas garantuotas 
Ont. 569 tVaukcgan, Illinois

E V A N’ S
EXCLUSrVE 
ŠIILLINERĮY

Siūlome šių metų 
vūliauslos mados 
sk ry b ė I es. Pa vasa
rinis pasirinkimas 

ponių

SKRYBĖLIŲ
kurios pranašauja madingų 

PAVASARĮ ir VELYKAS 

9987 S> Walden Pkwy.
(priedais Beverly Y.M.C.A.) 
Atdara pirmad. & lcetvirtad.

vakarais iki 9 vai.
Tas pat pasiūlymas ir pas

ANN EVANS, 7756 S. Hnlsted SL

f

• veliumai

Judvi

Vestuvių

pritaikinti •

MOTERŲ KEPURĖS
• VA1X>MOS
• atxaujjnamos
• l’FRTAJROMOfl
TIKTAI. . .
JOS V ASMENYBEI

GERTRUDE DICKSON’S 
APPAREL SHOP 

5023 Hlghland Avcuuc 
l)own«TH Grova

“Nuotakai*

FRANCES SGHOOL 0F DANCING
4.

631 VVashingtun St., Gary, Ind.
MRS. JUNE HAMILTON* f :****• ;■ .

šokimo mokytoja ir vedėja HELEN ANDERSEN
šokimo mokyklą Ghicagojc

KURSAI į-te
PIRŠTŲ — BALETO—TAP — AKROBATIKOS

BATONO SUKIMO ir “BALLROOM".
Dčl informacijų skambinkite į studio. L ‘ ' tj* 1Gary 2-2741

‘Drauge” rasite vėliausių, geriausių žinių.

L. NAGEL
COAL & MATERIAL CO.

ALIEJINE
‘•ŠILIMA PARDAVIOrUI" 
SŲPERIOR SERVICE

KŪRENAMAS ALIEJUS
Telefonas
Blue Island 2300 

13538 S. WESTERN AVĖ.
BLUE ISLAND, ILL.

LA CORTE

KAPŲ PAMINKLAI 
TIESIAI 

IŠ DIRBTUVĖS

Užsisakykite gražų paminklą ant 
sava mylimo asmens kapo — tie
siai iš šios vienintelės lietuvių 

paminklų dirbtuvės.

KAROLĖ PAŽE RAITĖ, Brazilija
Lietuvoje žiauri žiema. Ir Tau, < kai prisimenu paskutinį 

brangus Miško Broli, pasirinku- viejų susitikimą Kaune. Tada aš 
šiam laisvę miške, šalta, nežino- padaliau didelį nusikaltimą. At- 
ūiškai šalia, ir juo šalčiau, kad įleisk! Gal Tu neprisimeni, 'bet aš 
tenka badauti ar sujedėjusią niekad niekad neužmiršiu ir to 
duonos plutą kramtyti.

Nuo amžinai žaliuojančios
šelcs drimba sniego duknos.
Stovi prie jos prisiglaudęs ir

mud- jeigu mokyklos užsaky- 
ir jeigu

IRANCE COMMSl 
įNY

INSURANCEtf

as $2,600,(WG

Unerikoj.

pu- 
Tu 
va-

'sau nedovanosiu.
I

Tu ėjai neramia gatve, kuria 
trauke bėgančiųjų nuo raudono- 

įnotc-

nebus
Šią laiko ribą 

paskelbsime spau*

Antologijos užsa-Visi Poezijos 
kymo reikalais rašykite -ir knygos, ___- . i ;.)o siaubo vežimai, pėsčios ____landei nusnūsti. Kitokio patalo | į klubo metinį mokestį 5 doL sių-

nebepripažįsti.
Tačiau Tu visados liukzjnas. 

Niūniuodamas -pantizano dainų, 
su šypsena trauki į žygį. Į nely
gią kovą su daug galingesniu prie
šu. Savo gyvybę tik tiek tebran
gini, kiek ji reikalinga Lietuvai.

Melai begu. Visą eilę žygių 
prieš pavergėjus atlikai. Tu ir

jrinėm ant pečių, dviratininkai,, 
i apkrauti sunkvežimiai, krūitan-l 
| tieji vokiečių kareiviai. Mudu, 

į nors ir mažai pažįstami, sustojom 
I pasisveikinti. Tada aš Tavęs pa- 
i klausiau, ar taip pat bėgsi į Vaka 
I rus. Tu pasižiūrėjai į mane to- 

, kiu šviesiu šviesiu žvilgsniu ir

skite šiuo adresu:

Tavo naujai pasirinktieji broliai. Įtarci s- P w •

Aš ir čia būsiu reikalingus, 
aš nesupratau Tavo žvilgs- 
lr, atleisk, pagalvojau: Ži

Daug transportų Jūs sulaikėt ir j — 
priglaudėt pas save miške, bet j O 

daug daugiau jų nukeliavo į Ry- į nio. 
tos vergo darbams. Tavo ir kai-' noma, tau nėra ko bėgti, nes mc 
mynų sodybas užėmė atvežtieji nininkus, propagandos dčliai, bol 
ariniai. Kaip Tau skaudu, Miško Į ševikai globoja. Be to, gal Tu ga 
Broli. Iš kai kurių sodybų jūs I lesi išsaugoti savo šeimą ar gra- 
išvijot atėjūnus, bet ar galit Jūs ’žų ūkelį, 
tą atėjūnų potvyni sulaikytai Ar 1 — Jule ir Vokietijoje

ilgai tęsės it Jūs toj nelygioj ko- 
kovojt Vakarai tyli. Dar pagal- bet aš visdėlto bėgsiu, 
bos Jum niekas nežada.

0 man, brangus Miško Broli, Į 
didelė geda prieš Tave. Pnlbėgu-' 

si iš krauju pasruvusios Lietuvos 
į laisvą, šiltą kraštą, turiu ramią 
naktį, niekad manęs nebetykoja 
suimti, kanlputi. Esu soti ir ga
liu naudotis visomis kultūrinč- 
mis gėrybėmis, taipogi galiu lais
vai įžengti į bažnyčią ir pagar
binti Dievą. Tik viskas čia man 
svetima. Ilgiuosi Tėvynės.

Ir dar didesnę gėdą pajaučiu,

LIET. KNYGŲ KLUBAS 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, III.
Šia pačia proga galime praneš

ti, kud Vinco Ramono “Dulkės 
raudonam saulėleidy’’ jau yra 
spausdinamos ir tikimės jas iš Į 
siųsti skaitytojams balandžio > 
mėn. pabaigoje.

1 — Jule ir Vokietijoje niekas
mūsų nelaukia, — tariau Tau, — 

Nebeno
riu raudonosios vergijos, nenoriu 

| patekti į Siibirą.
Tn tik Kvnsninis. l.vii^rianisiK.Tu tik šypsujais, tylėdamas.
Dabar, po kelerių metų, atėjo 

žinia, kad abu Tavo sūnūs žuvo 
nelygioj kovoj su okupantu, Ta
vo žmoną išvežė į Rytus, 
turtą konfiskavo. Viską, 
Tu paaukojai Tėvynei. Ir 
Miško Brolių tarpe, savo 
bę tik tiek tebrangini, kiek ji rei-1 

I kalingu Lietuvai.
I Atleisk, atleisk man!

Tavo 
viskiį, 
Pats, 

gnT-

l

CONSTRUCTION

Paminklu* pristatome i visas kapines—arti ar toli. Nuo akmens 
šlifavimą iki raidžių iškalimo ir paveikslų idėjimo — BITTIN’S 
ir KAMEN "’Y’S ekspertų darbas jus patenkins. Dirbtuve veikia 
nuo 1902 n: ų.

Aplankykite mus !r pamatysite gražius pavyzdžius. Atidarą 
yra visomis dienomis ir visomis valandomis.

BITTIN’S AND KAMENSKY’S MONUMENT W0RKS
3938 W. 111TH STREET TELEF. BEVERLY 8-0005

Pirmoji paminklų dlrbluvB, nuo St. Kazimiero vartų.

velkina savo draugus lietuviu* 
siūlo jiems patarnauti su 
metų statybos patyrimu.

EIKITE Į—

DAVE’S TAP
LIQUOR STORE
Pilnas 
I ’asir inkimas

PACKAGE LIQUORS
Rinktinių VYNŲ ir LIKERIŲ, 

Importuotų ir vietinių 
FREE DELIVERY 
Tel. Riverdale 1990 

13832 Indiana Avė.
RIVERDALE, ILLINOIS

CO.

255 Memorial Drive

Chicago Heights 33998
CHICAGO HEIGHTS, ILL

Congratulations
Ajinivcrsary 
(lcpendcncc. 
Frcedom in

COMPLl

On Your 
of Litliuanūin 
liest Wislies 

1951.
ETE 1.15 E OF 

SPRING HATS
Come in and see 

Eastcr bonnet. Wc 
a coinpletc line of 
llnery. Itouonably 
your Mcloctlon. Vari 
handbags.

LA-MAR EXCLUSIVE
M1I.LI SEK Y

3022 \\ ES-1
I.Awiidido

W I L L I A M S
MILITARY ACADEMY

ENROLL NOW FOR SUMMER
An elite boy’s scbool, ages 6-15. 
Accrcditcd full curriculum, esccl- 

lent mule stafl‘; 18 aeres, all 
porls, Iiorses, ctc. 25 miles 

from Loop
M R WILLlAaiS

WHeaton 8-1048

WHERT0N, ILLINOIS

LIŪDĖSIO VALANDOJ
Šaukite

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. tVcstern Avė.
REpublic 7-8600 — 7-8601

Tiems, kurie gyvena kitose 
koplyčių arčiau

-Alr Condltioned koplyčia
Automobiliams Vieta 

miesto dalyse gausime 
jūsų namų.

o e NUO UiSISENĖJUSIŲ
tot. Knygo, Kiūtos I Skaudančių Žaizdų 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
i Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT- 
j VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 

begali rainiui aftdSti ir naktimia 
I miegoti, nes Ju užsisonėjusios žaizdos 
niežti ir skaudu. Kad padalinti ta 

j nležčjlniŲ Ir skuudčjimą senų atvl- 
I rų ir skaudžių žaizdų. uždėkite 

LEGULO OlnunenL Ju gydomos 
ypatybės palengvins jūsų skaudtji- 
m* ir galėsite ramiai miegoti nak- 

I tj. Vartokite Jas taingl nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalina 

Į niežėjimų, ligos vadinamos l'SOR1A- 
SIS. Taipgi pašalina pnrMjlraą Ilgos 
vadinamos ATirLEfl’ES FOOT, bu 
stabdo džiovinimu odos ir p>*rplyšiine 
tarpi’AČIų. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiiistančios 
<xios. Jos yia geros 
visų išviršinių odos 
ligų. LEGULO Otnt- 
mont suteiks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių. p<;rštamu Ir 
nietindių kojų. Legu- 
lo Olntmont yra par
duodamas po 75c., 
|1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistines** ChicagoJ 
Ir npyllnkčso Ir 
waukee, arba 
siųskite money 
dor| | --

LEGULO, 
4847 W. 14th 
T .

Vertingiausios knygos
Amerikiečiai literatūros kriti

kai buvo paklausti, kokios jų nuo 
mone geriausios knygos buvo 
išleistos 1930 metais. Trys ge
riausieji romanai buvo išrinkti 
Šie: J. Hersey “Mūras”, W. Fau 
knerio ‘ ‘ Apsakymėlių rinkiny» 
ri Bud Sehulbergu “Atžavėtic- 
ji”.

Profesorius vadovaus 

kongresui
Kan. Ar t kuras Janssen, Liu

veno universiteto profesorius ta
po įpareigotas vadovauti Tarp
tautinės Katalikų Radijo Unijos 
Kongresui, kuris įvyks Madride.

Mn- 
at ■ 
or-

tinkamos 
Ir suskilusio* 
gyduolėn nu<

Lietuviškosios Poezijos Antologija
I

Televizijoje
Washingtone, AVTTG-TV 

lįs įvedė kasdienę religinę televi
zijos programą.

sto-

Department D 
St, Cicero 50, III

Iiiet. Knygos Klubas baigė pa-į Rinkinio •redaktoriai yru: An/a-Į 
sitarimus su rašytoju Antanu Imis Vaičiulaitis ir Jonas Aulu. į 
Vaieiulaimn dėl Lietnviškusios 
Pofdjot Antalog^jos. šis poezijos 
rinkinys buvo jau seniai ruošia
mas ir buvo rengiamasi jį išleisti 
Europoje. Tačiau, kadangi žmo- 
Ož*. kurie juo naudosis, dabar gy 
vena naujame pasaulyje, tai pa- 
suodė bus patogiau, jį išleisti 
Amerikoje. Rinkinys talpins vi
sus geriausius liet, poezijos kūri-

pirmai- 
paakuti- Į 
senosios ■
poezija.

1“us» pradedant pačiais 
baigiant pačiais 

Nebus praleista nei 
^'ijos, nei tremties

Šių rašytojų patirtis lietuviško
je literatūroje ir jų i-ašytojini.s 
skonis liudija, kad kūrinių atran 
ka bus padalyta gera. Yra pag
rindo tikėti, kad šis rinkinys pa- 
tenkius lietuvių reikalavimus vi
same pasaulyje. Tiek mokyklai, 

į liek teatrui, tiek laisvalaikio pa
siskaitymui šis rinkinys pateiksi 
plati], lietuviškos poezijos lobį.

Kaip užsisakyti

Kuyga. turės ne mažiau GOU 
puslapių- Jos kaina dar nėra tik

Namų savininkai, dėmesio!

GATLIN Plumbing
and Heating Contraclors

Įvairių rūšių van
dentiekio ir kanali
zacijos darbai. 
ALIEJINES KROS
NYS - STOKERIAI 
- POMPOS ŠILDY
TUVAI - ELEK
TRINIAI REIK
MENYS KRAUTU
VEI - FABRIKUI - 
REZIDENCIJAI

311 North
Griffith

GR1EFITH, INDIANA

Ne kuris mažai turi, bet kuris | 
daug nori, tas yra neturtingas. 
.. —Seneka

PROGRESS
LIETUVIŲ BENDROVfiS 

KRAUTUVES

PEČIAI, SALI) YTCU VAI. TELE
VIZIJOS APARATAI. SKALBIA
MOS .MAAI5OS, BALDAI, MAT
RACAI, KILIMAI, LOVOS IR 

VAIKŲ BALDAI.
Dldžlausins Pasirinkimas
MAŽIAUSIOS KAINOS
Lengvinusi IšmokėjimaL

Baldai Padaromi 
Pagal Užsakymų

PROGRESS 
Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST.
Tol. Vletory 2-4226

4183 ARCHER AVĖ.
Tel. IjAfayette 3-3171 

CHICAGO. ILL. .

rruruiMo vaeandojf. KRErpRrrcs prte

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

BYI MODERNIOS KOPLYČIOS JŪSŲ PATOGUMUI 
1410 SO. 50TH AVĖ., CICERO, ILL. 

Telefonas T0WNHALL 3-2109
6812 SO. WESTERN AVĖ, CHICAGO, KLU

Telefonas GROVEIIILL 6-0142
MOjiu patarnavimas yra greitaa. mandagus Ir JOw| 

finansiškam stoviui prieinamas.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CUICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambuinusų paUirnuvi- 
nias yra (ei khunas 
dienų i r naktį, llcl- 
k nl e, šaukite*
mus-

Mes tuikne koplyčias 
visose Ctiicagos i r 
Ruselando dalyse ir 
tuo<nu pat ar- 
naujam.

LACNAWICZ IR SŪNŪS
2814 W. 23rd PLACE Tel. Virgin!*
10756 S. 5DCHIGAN AVĖ. PUllman

7-6672
5-1270

PETRAS P. GURSKIS
18th STREET Tel. SEeley

ALFREDAS VASAITIS
50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLymplc

POVILAS J. RIDIKAS
HALSTED STREET

LEONARDAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ.

659 W. 3-5711

1446 S.

3354 8.

Sa\b linko —

St. Casimir Moniiment 3307 &

3319 S.

4X48 S.

Broad
972

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NEJLSON

3914 West lllth Street
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste

CEdarcrest 3-S335

2-1003

Telephono: YArds

L. BUKAUSKAS
Tel. PUItm&n

7-1911

5-9661

M. PHILLIPS
Tel. YArds

F. RUDMIN
Tel. YArds 7-1138-1139

7-4908
ANTANAS

JJTUANICA AVĖ.

JURGIS
Ll'LUANlCA AVĖ.

JULIUS LIULEVIČIUS
CAI.IFORMA AVĖ. Tel. L.-Vayette 3-3572

LEONARDAS A. EŽERSKIS
46th STREET įel. YArds 7-0781 I



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

T-CCUUHUA ■ 
/O

REDAGUOJA A RCU.T J> VIZGIRDA -

Mėnesinis "Draugo" Technikos Skyrius, balandžio men. 1951

Valdybos pavedama išrinkti Bos 
tono skyriui.

Lietuvos Atstatymo reikalais 
nutarta paremti jau veikiančios 
prie VIJKo Lietuvos Planavimo 
ir ūkio komisijos darbus.

Priimta visa eilė rezoliucijų. 
Raginama visus inžinierius ir 
architektus įsijungti į aktyvų 
profesinį darbą ir telkti savo ži
nias ir mokslą Lietuvos atstaty
mui. Inžinierių ir architektų šei
mos raginamos savo vaikus, o 
taip pat ir Amerikos lietuvių šei 
mos, ■— kuo gausiausiai leisti 
į technikos mokslus.

Dvi svarbios rezoliucijos
Šalia kitų rezoliucijų vienbal

siai priimtos šios dvi svarbios 
rezoliucijos lietuvybės ugdymui 
ir išlaikymui Amerikoje. Jas 
duodame ištisai:

Kronika

Sena mintis

New Yorko collegų mintis 
šaukti suvažiavimą vystosi jau 

■ nuo 1949 metų rudenio, kada 
.. didesnis būrys inžinierių suskri

do į Amerikos Lietuvių Kongre
są. Taigi mintis sena, laiku su- 
brandinta ir paruošta ir š. m. 

: vasario 24 d. 1:30 vai. suvažia- 
vimas atidaromas liuksusiniame I 
New Yorker viešbutyje — tame j 
pačiame, kur vyko Amerikos 
Lietuvių Kongresas.

Atstovai iš New Yorko, Chica- 
gos, Philadelphijos, Bostono bū
riuojasi grupėmis, dalindamiesi 
įspūdžiais. Nėra abejonės, jog 
tai vieno kraujo ir vienos šeimos 
vaikai, kurių negali išskirti joki 
pasaulio sukrikimai. Užbaigus 
registraciją aiškėja, kad suvažia 
vimas atstovauja 242 Amerikos 
lietuvius inžinierius ir architek
tus; Dalyvių tarpe matome ne
mažą grupę svečių.

Clevelandas ir Detroitas, kurie 
priskaito daugiau kaip 45 narius, 
neprisiuntė savo atstovų. Inž. 
Banėnas iš Detroito kelionę at
liko savo privačia iniciatyva.

Prof. Šimoliūnas pirmasis

Pas. Liet. Inž. ir Arch. S-gos 
Centro Valdybos P-kas, ilgame
tis Kauno Universiteto profeso
rius, visad aktyvus inžinierių ir 
architektų gyvenimo ramstis, ir 
visad kupinas jaunatvės ir ener
gijos — prof. J. Šimoliūnas į

sulas Kanadoje V. Gylys, Ame- 
jrican Institute . of Civil Engi- 
neers, American Institute of Che 
mical Engine'ers, Lietuvių Rašy
tojų Draugija Amerikoje, BAL- 
Fas, Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės Vokietijos Krašto Valdy
ba, prof. dr. inž/ S. Kolupaila, 
prof. inž. S. Dirmantas, Pas. 
Liet. Inž. ir Arch. S-gos skyriai 
Toronte, Kanadoje, Detroite ir 
Clevelande ir inž. G. J. Lazaus-i 
kas.

Lietuvos Atstatymo Studijų 
S. Birutis, inž. 
inž. J. Okunis, 
inž. V. S. Mo- 
Banėnas, T. J.

Komisija: prof. 
S. Malinauskas, 
arch. V. švipas, 
šinskas, inž. A. 
Vizgirda.

Rezoliucijų bei sveikinimų Ko
misija: inž. J. Gudis-Gudavičius, 
prof. J. Šimoliūnas, inž. B. J. Si- 

Į dzikauskas, inž. J. Alyta, inž. K. 
Jesaitis ir inž. L. šušys.

Spaudos Komisija: arch. V.
Švipas, inž. J. Jankauskas, inž. 
V. Žukas.

Mandatu Komisija: inž. V. Ma . 
čiūnas, inž. J. Valaitis ir inž. V. 
Mačiulis.

Pasiskirsčius komisijomis 
kančiai dienai laiką, pirmoji 
važiavimo diena baigiama.

1 pramonė įspėta pasistengti pa-. MM® 
[naudoti moderniškesnius garny-1 ” 
I bos metodus, taip pat ir įrengi-1 
i mus, kad išlaikytų vokiečių kon- 
ikurenciją. A. P.

Pavasaris Jau Čia!!
Dipl. inž. A. Paškevičius, gy-

> venantis Kanadoje sutiko būti 
mūsų priedo nuolatiniu Lendra- 

. darbiu, šiame Nr. talpiname pir-
• mąsias korespondencijas.
! Ekon. T. Žilinskas, baigęs Er-
■ langeno universitete Vokietijoj 

ekonomijos ir teisių mokslus ap
sigyveno su šeima Brooklyne,

’ N. Y. Jo žmona tame pat Univer-
1 si te te baigė filologijos mokslus.
i ' Asmenys, kurie galėtų .padėti 
'šiai š.eimai rasti darbą arčiau 
i prie minėtų profesijų prašomi ra 
syti šiuo adresu :

1 T. Žilinskas c/o Laugaudas,
61 Middleton Street, Brooklyn

• 6, N. Y.
Ekon. A. Mažeika, baigęs eko- 

i nomijos ‘mokslus Frankfurto 
Universitete Vokietijoj apsistojo 
Stamford, Conn. A. Mažeika uni- 

Jversitetą baigė, laipsniu “Diplom
- Kaufmann”, 
pirklys ir tikisi šioje srityje gau
ti darbą Amerikoje. Jo adresas:j-SKELBKITeS 

i A. Mažeika, Stamford Hali, 
Į Stamford, Conn.

Budriko krautuves, esančios 324| 
ir 3409 S. llalRtcd Street, slfilo jums 
tikrą Pavasario Baldų vertė. jfis 
pirkdami pas jį naujus lialdiH, su
taupote nuo 20 Iki 40%. Pas Budri- 
ką yra didžiausias pasirinkimas ki
limu. patiesalų, miegamųjų setų, 
parlor sirites. dlnettes, valgomųjų 
kambarių setų ir lempų.

TECHNIKOS NAUJIENOS
Vienas iš metodų pasiekti su-, 

spaudimą, slėgimą (prestress- 
|ing) betone yra panaudojimas: 
I specialaus cemento. Tai prancū- 
I zo Lasser pasiūlymas. Naujeny
bė tuo tarpu tėra bandymo eigoj. 
Pagal tą metodą, betono kietėji- 

I mo procese — tam specialiam ce 
mentui didinant tūrį, ir susidaro 
suslėgimas. Žinome, kad varto
jant normalų Portland cementą, 
betonas kietėdamas savąjį, tūrį 
kiek mažina. Jei bandymai pa
vyktų ta prasme, kad pasiektas 

| betone pradinis suspaudimas “bū
tų pakankamas išvengti atsiran 
dantiems sutrūkinėjimams esant I 

i betonui apkrautam, būtų pasiek
ta naudingas statybose pagerini- 

t. y. diplomuotas mas. A. P. j

Mokyklų reikalu:

Žvelgiant tolyn į Amerikos lie 
tuvių ateitį yra svarbu, kad lie
tuvių inžinierių ir architektų 
prieauglis Amerikoje galėtų būti 
išlaikytas. Tam prieaugliui išlai
kyti ir išugdyti yra būtina sąly
ga, kad lietuviškose mokyklose 
Amerikoje būtų sustiprinta lie- j 
tuvybė, kad iš jos gimstantis in-1 
žinierių ir architektų prieauglis, 
o taip pat prieauglis ir kitoms 
lietuviško visuomeninio gyveni
mo šakoms, būtų pilnai pasiruo
šęs tęsti lietuvybės tradiciją 
Amerikoje.

Amerikos Lietuvių Statybos 
reikalu:

e

“DRAUGE”. I BU

REMKITE “DRAUGĄ”.

nrr'

ŠALDYTUVAI 
SKALBIAMOS MAŠINOS, 

SIUVAMOS MAŠINOS
i šmotų Dinette Sėt, chrome,
plastikos viršum, plastika apdeng- 
iom sėdynėm kėdės, vertės 
$129.00, už ........’...... $88.00
I.ove Seat-Bed sofa, atidarant pa
keičiama j lovą 2 y palom, taipgi 
pritaikyta I 
išdirbystės. 
living room 
$1 98.00, už
Moderniški, 
suites, dabai- $99.00, už lovą, chest 
ir vanity arba dresser. "" 
užbaigti, puikiai stiliuoti, parinkto 
kietmedžio, r rankomis nutrinti ir 
nupališiuoti iki spindėjimo. Tvir
tai sustiprintai padaryti, lengvai 
ištraukiami stalčiai, su dailiomis 
rankenomis spalvingai nutaisytame 
medžio užbaigime. Jūs pripažia- 
site, kad čia yra nepalyginama 
vertė, kada pamatysite jas 
krautuvėse!

iounge kėde, Kroehlei*
Galima naudoti kaip

i suite, vertes 
.............. . $128.00
puikūs, miegamų jn

CONRAD 
PHOTO STUDIO 
(lietuvis fotografas> 

Specialybė ves
tuvės. Visų rūšių 
nuotraukos. Mo
derniškai įrengta 
su Hollywood švie
soms.
414 VVEST 63 ST; 
Tel.: EN 4-5883

EN 4-5840

t

TILTO KATASTROFA
Savo laiku spaudoje buvo 

skelbta, kad sausio 31 d. anks
tyvą rytą Kanadoje, Quebec pro
vincijoje tarp Quebec ir Three 
Rivers vietovių sugriuvo geleži
nis tiltas per vakarinį kanalą ant 
St. Maurice upės. Sugriuvo 4 iš 
8 angų, kiekviena 180 pėdų ilgio. 
Tai būta ištisos sienutės sijinio 
vientiso šveisuoto per visas 8 an
gas tilto su gelšbetoniniu per
dengimu. Ištisoji sija buvo pri
tvirtinta prie vidurinės atramos 
ir turėjo visas kitas atramas ju- 
domas. Važiuojamos dalies gelž-

(Lietuvos Gen. Konsulas New 
Yorke J. Budrys suvažiavimo 
metu sirgo ir jį pavadavo Gen.' 
Vice-Konsulas V. Stašinskas.)

Plenumo posėdyje vienu pa
grindinių suvažiavimo uždavinių 
yra nustatyti Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjungai 
vardą, sujungti visus inžinierius 
vienon šeimon ir nustatyti dar
bo gaires ateičiai. Dauguma at
stovų pritaria prof. Mačiūno, 
inž. Mošinsko, arch. Švipo, užs. 
Giedriko ir kitų nuomonei, kad 
Pasaulio Liet. Inž. ir Arch. S-gos 
vardas nevisiškai atatinka šiolteko išgirsti'numatytos progr’a- 

' mojė piano dalies — virtuoziškos 
pianistės Rajauskaitės - šušie- 
uės ir aktorių Vasiliauskų. Ne- 

' pastebėtai prabėgo kelios pui- 
1 kios valandos senų bičiulių tarpe. 
Į

Antroji diena

Iš pat ryto iki pietų komisijos 
atliko joms pavestą darbą, pa- 
ruošdamos nutarimus plenumo 
balsavimui, kuris prasidėjo tuoj 
po pietų.

Priimta visa eilė’ nutarimų, 
tarp, tarp kurių pažymėtini: 
Įsteigta Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų Sąjunga

Pasaulio Liet. Inž. ir Arch. S- 
gos Centro V-bos pirm-kas prof. į 
J. Šimoliūnas prašomas imtis ini
ciatyvos pritaikyti PLIAS įsta
tus pasikeitusioms sąlygoms bei 
apjungti visų kontinentų inž. ir 
arch. s-gas ir draugijas, įskai
tant nariu ir naująją Amerikos 
Liet. Inž. ir Arch. S-gą. Prašoma 
Pas. Liet. Inž. ir Arch S-gos sky
rius Amerikoje artimiausiu laiku 
persiorganizuoti pagal naujosios 
s-gos įstatus.

Pirmoji Amerikos Liet. Inž. ir 
Arch. S-gos (sutrumpintai AL
IAS) Centro Valdyba, su buvei
ne New Yorke, išrenkama šios 
sudėties: prof. A. Mačiūnas, inž. 

1J. Gūdis - Gudavičius, arch. V. 
i Švipas ir inž. Pusnikas. Kandi
datai: inž. J. Valaitis, inž. K. Je
saitis ir inž. L. šušys. Garbės 
Teisumas: prof. S. Kolupaila, 
prof. Dirmantas ir inž. K. Burba. 
Revizijos Komisija: inž. Č. Ta
mašauskas, inž. J. B: Sidzikaus
kas ir inž. J. Butkus. Atstovą 
spaudos reikalams prie Centro 1

'krašto papročiams ir gyvena- 
jmam momentui ir tektų sukurti 
naują organizaciją, kuri apjung
tų visus Amerikos lietuvius in
žinierius — tiek čia gimusius, 
tiek atvykusius. Tačiau šalia to 
pabrėžiamas reikalingumas ben
dro — pasaulinio centro, kuris 
apjungtų atskirų kontinentų ir 
kraštų s-gas'. Siūloma, šalia

New Yorką iš Chicagos atvyko. steigtmos Amerikos Liet. Inž. ir 
dvi dienas prieš suvažiavimo ati- j Architektų sąjungos, prašyti 

darymą, aptarti organizacinių 
klausimų su iniciatoriais. Iš pro
fesūros suvažiavime matome 
mūsų veteranus prof. Čiurlį, 
prof. Mačiūną, prof. Jurskį, prof. 
Kriščiukaitį, prof. Matycką, inž. 
Navickį. Amerikos lietuviai inž. 
ir pramonininkai Gūdis - Guda
vičius, Sagevičius, architektai 
Kovalskis, Švipas, Elsbergas, 
Varnas; inžinieriai: šušys, Mi
kalauskas, Birutis, Okunis, Mo
šinskas ir eilė kitų.

Suvažiavimas atidaromas

Pas. Liet. Inž. ir Arch. S-gos 
Centro valdybą ir toliau palikti 
egzistencijoje, kad susidarytų 
vienas, centralinis ryšys. Inž. Gu 
dis-Gudavičius apibūdina Ameri
koje gimusių inžinierių padėtį. Iš 
jo jautrios kalbos ryškėja, kad 
daug didelių patriotų yra Ameri
kos lietuvių šeimoje. Visų kolegų 
pareiga yra juos įtraukti į akty
vų sąjungos darbą ir Lietuvos 
atstatymą. Inž. Sagevičius nu
šviečia tuos kelius ir skirtumus, 
kuriuos teko praeiti senajai Ame 
rikos lietuvių inžinierių kartai.

New Yorko Inžinierių ir Archi
tektų S-gos pirmininkas prof. A. 
Mačiūnas pasveikinęs susirinku
sius svečius ir atstovus į garbės 
prezidiumą kviečia prof. J. ši- 
moliūną, VLIK-o atstovą minis- 
terį V. Sidzikauską, Lietuvos I_ 
Gen. Vice-Konsulą New Yorke| dama detalizuoti svarstytini klau 
V. Stašinską ir prof. J. Čiurlį. Įp--— —- -- 
darbo prezidiumą kviečiami prof. 
A. Jurskis (pirmininku), dipl. 
inž. A. Banėnas, dipl. inž. J. Oku
nis, dipL inž. V. S. Mošinskis, 
arch. T. J. Vizgirda.

Sveikinimai

žodžiu suvažiavimą sveikina 
prof. J. Šimoliūnas, VLIKo at
stovas ministeris V. Sidzikaus
kas, Lietuvos Gen. Vice-Konsu- 
las New Yorke V. Stašinskas, 
American Society of Civil Engi- 
neers vardu Mr. Allen Richmond, 
Latvių inžinierių ir architektų 
vardu — prof. Richard Pavel, 
Estų Inžinierių ir Architektų 
Draugijos vardu — Walter Brum 
berg, Lietuvių Profesorių Sąjun
gos vardu — prof. J. čiurlys, 
Amerikos Lietuvių Susivienijimo 
vardu — Dr. inž. M. Vinikas. 
New Yorko Moterų Vienybės 
vardu — p. O. Valaitiene.

Raštu suvažiavimą sveikina: 
Lietuvos Įgaliotas ministeris 
Washihgtonę P. žadeikis, Lietu
vos Konsulas Chicagoje P. Dauž- 
vardis, Lietuvos Generalinis Kon

Komisijų rinkimai

Aptarus Lietuvos atstatymo, 
klausimus, ateities programos 
klausimus ir išklausius skyrių 
atstovų pranešimus, einama prie 
komisijų rinkimo, kurioms pave-

simai. Komisijų sudėtis išrenka
ma sekanti:

Organizacinė komisija: Prof. 
J. Šimoliūnas, inž. P. Labanaus
kas, prof. A. Mačiūnas, inž. J. G. 
Sagevičius, inž. A. Novickis, inž. 
Č. Tamašauskas, inž. K. Kruli- 
kas, inž. A. Banėnas, inž. V. Ma
čiūnas, inž. J. Mikalauskas, prof. 
A. Jurskis ir T. J. Vizgirda.

pa- Skaisčiai

se-
su-

Jaukus koncertas
Vakare, gražioje Alliance Hali 

salėje, Brooklyne New Yorkie- 
čiai kolegos savo. svečiams su
rengė jaukų koncertą - pobūvį. 
Programą atliko puiki Amerikos 
lietuvaitė - dainininkė F. Korsak. 
Gaila, kad dėl blogo pianino ne-

Amerikos Lietuviai Inžinieriai 
ir Architektai savo suvažiavime 
New Yorke vasario 24 — 25 d. 
1951 m., svarstę savus organiza
cijos ir profesinius reikalus, bei 
nustatę gaires Amerikos Lietu- 
Inž. ir Arch. ateities gyvenimui, 
mano, kad Lietuvių Bendruome
nės gyvenimo Amerikoje vienas 
iš gyvų palikimų yra Amerikos į betoninis perdengimas turėjo 
lietuvių statyba; • Įvertinant šį 
svarbų veiksnį 'yra prasminga, 
kad Amerikos lietuviai inžinie
riai ir architektai, kaip tiesiogi
niai tam darbui pasiruošę, akty
viai tame darbe dalyvautų ir sa
vo žinias bei patyrimą skirtų 
Amerikos lietuvių statybai.

Sveikinimai

Suvažiavimas nutarė pasiųsti 
šias sveikinimo telegramas: Ame 
rikos Prezidentui Harry S. Tru- 
man, Užsienių Reikalų Sekreto
riui Acheson, VLIK-ui, ALT-ui, 
BALF-ui, prof. J. Kaminskui Vo 
kietijoje, Statė Departamentui 
(padėkoti už įvedimą lietuviškų 
radijo pranešimų Voice of Ame- 
rica programoje) bei padėkoti 
visiems suvažiavimą sveikinu
siems raštu.

Savos spaudos reikalais nutar
ta atsisakyti nuo periodinio lei
dinio, išleidžiant pagal reikalą 
centro valdybos biuletenius, ir 
komplektuoti medžiagą sąjungos 
metraščiams.

Darbingoje ir pakilioje nuo
taikoje suvažiavimas užbaigtas 
Amerikos ir Lietuvos himnais.' 
Didelė garbė ir padėka priklauso 
New Yorko Inžinierių ir Archi
tektų S-gos skyriui su jos pir
mininku prof. A. Mačiūnu, nenu
ilstamu sekretorium inž. K. Kru- 
liku ir visa valdyba, kurie tikrai 
pavyzdingai suorganizavo ir pra 
vedė šį Pirmąjį Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų- su
važiavimą New Yorke.

Laisvė nuo blojyii įpročių yra 
geriausioji laisvės rūšis.

0”,' —Howe

SUVAŽIAVIMO PREZIDIUMAS (dešinėje). Kalba VLIKo atstovas min. Sidzikauskas; sėdi iŠ kai
rės į dešinę: prof. inž. šimoliūnas, arch. Okunis, prez.' pkas prof. inž. Jurskis, dipl. inž. Banėnas; 
dipl. inž. Mošinskas verčia Sidzikausko kalbą American Engineers Society atstovui. Nugara sėdi 
sekr. dipl. inž. Krulikas. Dalis suvažiavimo dalyvių (kairėje). Jų tarpe matomas Lietuvos gen. 
konsulo sekr. Simutis, Amerikos lietuviai — pramonininkai Gūdis ir Sagys, architektai Elsbergas, 
Švipas, Kovai skis, Varnas; inž. šušys, Labanauskas, Mikalauskas, Mošinskas, Giedrikas ir kiti;

ei

mūsų

TURIME DIDELJ 
PASIRINKIMĄ:

i temperatūrines siūles tilto atra
mose.

Tiltas buvo baigtas statyti tik 
1947 met. Jau pereitų metų va
sario mėnesy, esant labai šaltam 
orui, simetringose iš abiejų tilto J 
galų vietose viršutinėse pagrin
dinių sijų dalyse buvo pastebėti 
plyšeliai, įtrūkimai. Kaip tik to
se vietose, kur viršutinė sijos da
lis turi tempimą.' Tai pastebėjus 
tiltas buvo nuolat stebimas, ap
žiūrimas ir aiškinamos tų plyše
lių atsiradimo priežastys. Buvo 
prieita išvados, kad tai atsitikę. 
dėl panaudotų nevisai tinkamo 
plieno plokščių viršutinėj sijos 
daly. Minėtas plienas, nors ir ata 
tikęs tam tikriems nustatytiems 
reikalavimams, tačiau turįs ir1 
specifinių savybių, būtent esąnt 
žemai temperatūrai įgaunąs tra
pumo savybių.

Kaip atsargos priemonė dar 
pereitais metais tempimo zonoj 
ant visų sušveisavimo vietų vir
šutinėj sijos lentelėj buvo pri
tvirtintos papildomai plieno plok 
štės. Tačiau galutinai tikroji 
griuvimo priežastis tegalės pa- 

, aiškėti, kai įkritusios tilto dalys 
bus iš upės iškeltos ir specialistų 
komisijos atliktas tyrimo dar
bas. Tilto griuvimo metu žuvo 4 
asmenys, važiavę juo.

I

A. P

NAUJAS TUNELIS
Kanadoje po didžiausia šiame 

krašte šv. Lauryno upe tarp 
Quebeco miesto ir Levis norima 
išvesti tunelis automobiliu susi
siekimui. Tyrinėjimo ir apskai
čiavimo darbus daro viena New 
Yorko firma. Tuneliui iškasti ii’ 
padaryti yra susidariusi speciali 
bendrovė. Apytikriai tunelis kaš
tuosiąs apie 20 milionų dolerių ir 
būsiąs apie 1 mylios ilgumo.

A. P

at-

DEIMANTŲ.
LAIKRODŽIŲ. 

■tRANGENYBlŲ 
SIDABRINIŲ 

INDŲ, 
SIENINIŲ 

LAIKRODŽIŲ, 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
APARATŲ, 

(R KT. PREKIŲ

Laikrodžiai 
Pataisomi 

Specialisto.
John A. Kasfi Duodama 1 metu 
(Kazakauskas) Garantija. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer A venų e 

(prie Mozart Street) 
Tel. LAfayette 3-8617

Seniausia Lietuvių Jewelry 
Krautuvė Brlghton Parke 

įsteigta 1915 metais

• Laimingas specialia pirkimas 
neš jums šj didelės vertės Inner- 
spring matracą.
Vertė! Puikus ir trykštantis pato

gumas užtikrins jums gaivinančią 
naktų saldų miegą. Turi atšokančią 
vidujinių atsparų įrengimus, išklo
tus veltines medvilnės sluoksniais. Į 
Storas ir gerai pasiūtas užvalkalas' 
turi stiprių sagų. Tai tikram poilsiui 
pagamintas čiužinys — matracas. 
O didžioji jo verte yra tiktai 24 do
leriai. Jam atitinkamais Box Spring 
taip pat tekainuoja tik . ... $24.00

Pirkimai vaikams! Lopšys ir mat
racas! šonuose apsaugas turįs mar
gintų galų lopšys, su visais prie
dais. įskaitant patogų lopšio matra
ce Ii ir šlapumo neperleidžiantį pa
tiesalą, tik ................ $29.00

ką gavome 300 gyvenamųjų 
setus, Kroehler ir Pullman,

reumatizmo, • skausmu* 
■“"rnenD įtampa kosėjimą b» 

šiomis slaptomis formulėmis, ku 
ciuo eju it kartos į kartą. Sudėti* 
xrynų žolių. damreMs jų yra iv 
■o* ir hrnnfrbia.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No ft- 
($1.25) —- sėkmingai vartojama 
quo reumatizmo, artliritls be; 
lumbago daugelio dėkingų žino 
olų.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 17— 
($1.00) — GARSIOJI Skilvio Ar- 
tintu teikia greitus reznlta 
Uis skilvio ligose. Plūkia I liuo- 
suoja vidurius, juos sunoimuoja

STANIS Analgesio SALVE — 
($1.00) — 'duoda 8TEBfiTtNi> 
rezultatus.

Ateikite arba atsiųskite . ‘’monej 
order”. Gaunama geresniose ap 
tiekose ir Wleboldt krautuvėse 
Z. G. STANIS COMPANY 

2822 ARCHER AVĖ.
Chicago 8, iii. Dept. D.

Tik
DtimiĮ ir x~unmiLut

I turinčius puikiausius išdirbinius, ku- 
Iriuos mes parduosime pinigus tau- 
i pinančiomis kainomis ir lengvais iš- 
1 mokėjimais.

įmokėjus 15%, likusią sumą galite 
Į mokėti per 15 menesių.

Didžiosios Budriko Pietų Chicagos 
krautuves, esančios 3241 ir 3409 So. 

Į Halsted St., turi didžiausius 
gerų baldų.

JOS. F.
3241 SO.

kiekius

3409 SO.

BUDR1K,
HALSTED
HALSTED

Ine.
ST.
ST.

ir ketvirtadienio va-i Pirmadienio
i. karais atdaros iki 9:30 valandos..

Budriko žymi radijo progranri 
. leidžiama su geriausiais lietuviškais 
■ talentais iš WCFL. 1,000 kil. Radijo 
Į Stoties, 5:30 vai. sekmadienio vaka- 
I rais iki 6:30 P.M: Budriko ameri
koniška programa kasdieną iŠ Radi
jo Stoties WAAF, 950 kil., 3:30 ryt
mečiais. išskyrus sekmadienį.

Po karo Vakarų Vokietijos 
pramonė be kitko sugebėjo pa
gaminti žemės, kasyklų ir kt. 
darbams geležinkelio vagonėlių 
— kiplerių 1 kub. m. talpos ir 
paleisti į užsienio rinką pigiau, 
negu kad svetur vietoj kainuoja 
toks pagaminimas, pvz. Angljoj. 
Britai pasistengė tuojau tai ištir
ti. Ištyrus paaiškinta, • kad vo
kiečių vartojami gamybos meto
dai nėra geresni už britų. Britų


