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Žmogus atidarė garažo du- Tėvas girdėjo, tačiau tai pa
ris ir karčiai nusišypsojo: ten sircdė jam taip netikra, kad jis 
buvo tuščia, kaip ir mane. Jis turėjo perklausti, 
norėjo pasitraukti, bet staiga __ inkilą, — taria nekantriai 
pamatė kažką, kas jį labai nu- vaikas, — juk sakiau. Aš at-
stebino: viename garažo kam- įnešiau ir peilį, — jis parode 
pe sėdėjo jo šešerių metų sū- didįjį duonai raikyti, kurį bu-
nus — blyškioje žiemos prie- v o į§vukęs iš virtuvės, ir tėvą 
vakario šviesoje, po neaiškiu n u krė tė šiurpas. —- Bet matai, 
stogo langu, jis atrodė kaip _ kalbėjo berniukas, — taip 
mažytė suvargusi, nekrikštyta greitai man nieko neišeina, 
vėlė — pagalvojo tėvas — ir šiandien, tur būt, nepadarysiu, 
priėjo ir tada išsigando, nes __ Kam tau reikia, — sako 
vaikas sėdėjo ant šaltų cemen- žmogus, — sodelyje ir taip tiek 
tinių grindų. d a u g įnkilų, kad miegoti ne-

— Kas gi tave taip apvalks- galima, kaip mama sako, tiek 
te? — paklausė tėvas, niekaip daug susirenka giedorių. 
negalėjai susilaikyti nesijuokęs — Dar vieno reikia, — ta-
— kailinukai buvo susagstyti rįa berniukas užtikrintai. Jis 
per dvi sagas žemiau, o kaili- galvoja ir atkelia nosį į tėvą: 
nė keupurė užrišta atbulai. _ Manau, kad tu galėsi man 
nė kepurė užrišta atbulai. — padėti. 
Jis juokėsi ir kartojo: — Kas j į s žiūri taip, kad tėvas tū
tavę taip papuošė? r i prikelti jį prie savęs ir pa-

— Aš pats, — tarė išdidžiai bučiuoti, jis sako jam į ausį 
berniukas. — Jis patylėjo ir kutenančiai ir meiliai: 
liūdnai pribaigė: — Mamytės — Žinoma, pamėginsiu, o 
jau nebuvo. jau du vyrai tikrai padarys 

Ir tėvas jau nesijuokė. Jis v i e n * i nk i1*- J i s P* 8 ** 1 1 s ū n ų 

pakėlė vaiką už pažasčių ir pra P° pažasties ir taip eina namo 
dėjo tvarkyti jo apdarą, ir vi- l i n k s m i « d a r d a u S i a u susidrau 
duje kalbėjo sau: — Mamytes £avC 

Šv. Vincento Kolegija 
Panamoje 

Panamos respublikoje, Chiri-
qui provincijos apylinkėje, ati
daryta berniukams katal. šv. 
Vincento Pauliečio kolegija, ku
riai vadovauja tėv. Jonas Cusak, 
C. M. E. Vaikų tėvai ir pašalai
čiai kolegijos reikalams suauko
jo 3,200 dolerių, kurie padėjo 
kolegijos vadovybei mokyklą a-
tidaryti ir rūpintis berniukų ka
tal. auklėjimu ir mokymu. Šv. 
Sostas šitą pasiaukojusių tėvų 
misionierių žygį karštai remia 
ir stiprina. 

jau nebuvo. Ach, taip, argi jis 
to nežino, ar ar nemato, kad 
jau mėnesiais šitas namas griū 
na, nors jo pamatas tvirtas ir 
stogas sveikas, ir gražus so
delis auga ir garaže stovi au
tomobilis. Taip, o juo dažnai iš 
vyksta jų mamytė — žmona, 
viena ji važinėja ir su svečiais, 
ir tie svečiai, kurie nuolatos 
iankosi daro jų namus sveti
mais, ir jos širdis, dėlei tų ne
reikalingų draugysčių, dėl pasi
puošimų ir linksmybių, yra pa
sidariusi nebesava artimie
siems. Net savo kūdikiui. Jis 
galvoja: — Kaip bloga, kad 
protingas žmogus mato ir žino, 
tačiau niekaip negali priprasti 
kentėti, — jis galvoja taip, o 
vaikui šypsosi ir sako: 

Ir nuo tos dienos prasideda 
darbas. Ne, pasirodo, tai visai 
ne taip jau lengva ir tėvas kar
tais sako: 

— Klausyk, greičiau gali pa
statyti visą miestą, ftegu tą 
tavo inkilą, — nes mažasis, tik-

39-ji Socailine Savaite 
Prancūzijoje 

Tradicinė Prancūzijos 39-ji 
socialinė savaite šiemet įvyko 
liepos 22-27 d. Pagrindinė stu
dijų tema — "Turtingumas ir 
skurdas - augimas ir pasidali
nimas krašto gamybos paja
mų". Temos aktualumą iššaukė 
kasdien vis didėjanti gamyba, 
vienų didelis praturtėjimas, ki
tų gi kraštutinis skurdas. Žy
mūs sociologai, ekonomistai ir 
krikšč. doktrinos specialistai 
jieškojo būdų ir priemonių, kaip 
išmintingai ir teisingai paskirs
tyti krašto gamybos pajamas, 
tarptautiniu mastu paremti 
skurde atsidūrusius kraštus. 
Suvažiavimo paskaitos, diskusi
jos ir nutarimai kasmet išlei
džiami atskiru leidiniu. 

AUSTRIJOS KULTŪRINIS GYVENIMAS 
Austrijoje veikia 1,117 vaikų 

darželių, iš kurių 647 valsty
biniai, o 454 privatiniai — dau
giausiai bažnytiniai. 

• 
,Šiuo metu Austrijoje yra 4,-

i 41? pradžios mokyklų, 730 augš-
Į tesnių ir 80 specialių mokyklų. 
i Katalikai turi 93 pradžios ir 64 
| augštesnes mokyklas, bet ir 
| valstybinėse mokyklose tikyba 
J respektuojama. 

Praeitais mokslo metais'Aus
trijos pradžios, augštesnėse ir 
specialiose mokyklose mokėsi 
856,554 moksleiviai, iš kurių 

j 785,380 buvo katalikai, 58,230 
I evangelikai, 295 graikų katali-
! kai, 1,808 senkatalikiai, 264 žy

dai, 997 kitų tikybų, 9,850 be yra 6,933,905, daugiau moterų: 
jokios tikybos. kiekvienam 100 vyrų yra 115 

Moksleivių gimtoji kaba buvo'moterų. 

vokiečių — 843,148, slovėnų 5,-
959, kroatų 4,343, vengrų 1,238, 
čekų 7G6, italų 224, kitų kalbų 
— 87G. 

Vidurinių mokyklų Austrija 
turi 169, iš jų 35 katalikų. Vidu
rinėse mokyklose auklėtinių yra 
61,634, iš jų katalikų 51,449, 
evangelikų 5,503, kitų tikybų — 
maži skaičiai. 

Augštosiose mokyklose — 
universitetuose — praeitais 
mokslo metais buvo 22,720 stu
dentų (iš jų mergaičių — 4,771). 
Profesorių ir kitų dėstytojų — 
2,940. 

Iš viso Austrijoje gyventojų 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

VI. Vijeikls Iliustracija J. Vaičiūnienės poezijai 

Stokholmo įkūrėjo 
pagerbimas 

Švedija, palyginti anksti at
plėšta nuo Kat. Bažnyčios, vis 

LIETUVIAI DAILINIMAI PRIE VITRAŽU 
Chicagoje, 215 W. Ohio str., niams baldams, vėliau kaikurie 

yra stambi K. Hackert, Inc. baž iš tų dalykų gaminami Itali-
nytinio meno studija. Joje dir- joje ar kitur. Šiuo metu dirba 
ba dešimt dailininkų, jų tarpe 
net septynetas lietuvių, šiuo 
metu mūsų dailininkai daugiau
siai darbuojasi prie vitražų. Vie 
nas iš pačių pirmųjų čia pra
dėjo dirbti dail. Albinas* Biels-

rai, turi daug reikalavimų, ir a t m i n imą ir jieško naujų kelių 
jie dažnai pasikeisdavo visai 1 katalikybės atgimimui. Stok-
priešingai: Kartais jis manė, holmo muzėjuje buvo surengta 

labiau domisi ir atnaujina ka 
talikiškojo gyvenimo praeities' kis. Jis, kai aplankiau, išvedžio 

jog inkilas turi būti baltas, iš 
šviežiai nukirsto medžią, be
veik, kad šviestų, kitą sykį jia 
buvo nutaręs, kad nereikia ža
lio, bus kaip gyvas medis miš
ke, o dar kitą kartą jam at
rodė, kad geriausia toks pil
kas, kaip buvo matęs tėvo tė
viškėje kleve seną koplytėlę. 

paroda, kurioje išstatyti seni 
6-16 šmt. rankraščiai. Po to, da
lyvaujant Upsalos protestantų 
arkivyskupui dr. Brilioth, kara
liškųjų rūmų senienų prievaiz
dai Thoderman, įvyko Stokhol
mo miesto įkūrėjo, karaliaus ir 

jo po visą studiją, parodyda-1 sinei katalikų manifestacijai 
mas, kaip ruošiami vitražai: I Chicagoje. Dail. Bielskis nema-
pirma dailininkas padaro minia 
tūrinį vitražo braižinį — pieši
nį, kur kiekvienas colis piešinio 
vaizduoja pėdą tikrojo lango. 
Tada uždedamos spalvos ir siun 
čiama užsakytojams. Jeigu jie 
priima, tada daromas piešinys 
pilno, natūralaus dydžio, su 

Muz. Gailevičius iš Montrea-
lio persikėlė į Torontą. Tuo tar
pu dirba vienoje įmonėje. 

Vienintelė lietuvaičių moterų 
spaustuvė Amerikoje yra Šv. P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyne, Putnam, Conn. 
(Imm. Conception Convent, R. 

P. D. 2, Putnam, Conn.). Joje 
atspausdinta Stasio Ylos kny
ga "Žmonės ir žvėrys", J. Vai
čiūnienės poezijos rinkinys 
"Žvaigždėtos Naktys", kan. M. 
Vaitkaus eilėraščių knyga; joje 
šiuo metu apsausdinami net 7 
laikraščiai, kurių 5 lietuviški, 2 
angliški. 

Stasys Yla šiuo metu dirba 
prie naujos maldaknygės, kurią 
numatoma pradėti spausdinti 
spalio mėnesį. 

Liet. Spaudos Klubas greit iš-
žai piešia dekoracijų lietuvių ,ieįg p . Sheen knygos vertimą 
scenai, bet šiuo metu ne sezo- "Sūnus Palaidūnas". Taipgi 

prie vitražo — Arkangelo Ap
sireiškimas Marijai. Jam teko 
nupiešti didįjį Pijaus XII pa
veikslą. Tuo reikalu pats kard. 
Stritch tarėsi su mūsų daili
ninku, duodamas nurodymus. 
Paveikslas buvo panaudotas ma 

kankinio šv. Er iko , relikvijų flpalvų e s k i z u P i e § i n y s p e r v e 
perkėlimo iškilmės. Erikas IX, 

Žinai,' kalbėjo tėvas, _< gyvenęs 12 šmt., nužudytas 1160 

NELĖ MAZALAITĖ 

— Ką tu čia veikei? 
Durys buvo atidaros, — 

taria mažasis pasiteisindamas, 
—ir man reikėjo. — Jis nutilo, 
jis svarstė ar pasakyti, bet pa 
skui pakėlė akis ir paslaptin
gai pakartojo: — Man reikė
jo. 

Tėvas žiūrėjo į kertę, kur 
buvo atradęs jį sėdintį — tenai 
gulėjo sumesta medinės dėžes, 
seni lentgaliai, visoks šlamštas, 
kurio žmonės neišmeta tuojau 
atlikus, tiktai tam kartui ati
traukia nuo akių — jis nega
lėjo suprasti, kas čia galima 
daryti, tačiau vėl turėjo pra
sijuokti: — Dieve geras, juk 
vaikai pastato karalystę iš tri
jų akmenų ir tuščios bonkos. 
Ir jis rimtai paklausė: 

— Statei namus? 
— Ne, — sako berniukas. Jis 

dar pagalvoja ir tada stačiai 
pareiškia. — Aš noriu padary
ti inkilą. 

— Ką tokį? 

būtų gerai, kad aš turėčiau ta
vo vaizduotę, — aš rašyčiau 
knygas ir tau nereiktų sakyti, 
kad aš labai moku pasakoti 
pasakas. Na, galų gale, kokį 
mes darom? 

— Nežinau, — sako berniu
kas pavargęs nuo galvojimų.— 
nežinau. Tokj, kad iš tolo pa
matytų, kaip tik įlėks į sodą. 
Ir reikia paskubėti, juk tuojau 
ateis pavasaris. 

Pagaliau buvo apsispręsta— 
inkilas bus baltas, taip truputį 
į žalsvumą, jau kad gražiai jis 
kabos tarp žalių lapų. — Ir jie 
taip daug kalbėjo apie tai, tiek 
buvo pavedę minčių ir svajo
jimų tam darbui, jog tai pasi
darė labai svarbu abiem, žmo
gus net tarnyboje pagalvodavo 
kokią nors smulkmeną reika
lingą inkilui, ir jis pradėjo pa
justi kaip puošia gyvenimą ši
tokie gražūs rūpesčiai. I r jis 
regėjo, kad mažasis pradėdavo 
savo dieną tuo džiaugsmu ir 
nebaigdavo net per sapną šito 
darbo. Žinoma, jis dirbo — tė
vas duodavo jam palaikyti pei
lį ir pjūkliukus, kiekvieną len
telę perleisdavo per vaiko pirš
tus, ir tam atrodė, jog tikrai 
jis pats yra atlikęs visą didįjį 
darbą. Na, ir tėvas bus kiek 
padėjęs. Pagaliau ėjo visai prie 
galo, liko tik iškirsti duris ir 
sukalti sienas. 

— Palauk, — klausia tėvas, 
— kokio gi paukščio tu nori? 
Matai, jeigu pasirinkai kokį 
nedidelį, reikia, kad jis pajėg-

(Nukelta į 2 psl.) 

m. beskelbiant Evangeliją Suo
mijos krašte. Jis ir šv. Brigita 
yra populiariausi Švedijos šven
tieji. Šv. Brigitos vienuolynas 
Vadstena vietovėje dabar stovi 
gražiai restauruotas. 

Muzikos švente Austrijoj , 
Rugsėjo 14 d. Vienoje, Hel-

denplatz, Katalikų Dienos pro
ga bus pastatytas religinis 
vaidinimas, sukurtas j>rof. Kari 
Walter, kuris 6 metus buvo var-
goninku garsiame benediktinų 
vienuolyne Sockau, o paskiau 6 
metus šv. Stepono katedroje. 
Jau 25 metai, kaip jis veda Vie
nos Muzikos Akademijoje dra
mos studijos katedrą. Be to, 
Salzburgo katedros orkestro 
dirigentas, Salzburgo Mozar-
teum prof. Joseph Messner šiai 
Katal. Dienai parašė specialų 
muzikinį kūrinį. 

Kolpingo Darbininkų 
S-gai 100 metų 

Prieš 100 metų kun. A. Kol-
pingas pradėjo organizuoti 
krikšč. darbininkus, amatinin 

damas ant storoko rudo popie
riaus, kuris supjaustomas to
kiais gabaliukais, kokie turės 
būti stiklai. Yra stiklų net 400 
spalvų. Spalvas atrenka daili
ninkas ir sužymi numeriais, o 
stiklo raižytojai išpiauna ati
tinkamus gabalėlius. 

nas tiems darbams, tai jis dau
giau atsiduoda figūrinėms kom 
pozicijoms, knygų iliustravimui. 
Šioje studijoje jam maloniau
sias darbas buvo — Šv. Alfon
so vitražas, čia galėjo laisvai 
kurti, kaip norėjo. Daugumoje 
gi tenka prisitaikyti prie užsa
kytojų, prie architekto. 

Jurgis Ikiugvila, jonaviškis, 

spaustuvė jau renka Pietų Ame
rikos novelių knygą. 
' Prcl. F. Bartkus šiuo metu 

gyvenąs Dalias, Texas, rašo sa

vo § atsiminimus iš Seinų ir Vil
kaviškio kunigų seminarijų. Vil
kaviškio seminarijos paskuti
niuoju rektoriumi kaip tik ir bu
vo prel. Bartkus. 

Dr. Balys Marcilionis, Lietu
voj buvęs Klaipėdos, vėliau Šiau
lių Prekybos Instituto dėstyto
jas, netrukus ruošiasi atvykti į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Vokietijoj jis dirbo IRO įstaigo
se iki pat paskutiniųjų tos or
ganizacijos veiklos dienų. Ame
rikoj Dr. B. Marcilionis norėtų 
tęsti mokslinį darbą ekonomikos 
srityj, turėdamas vilties pritilpti 
prie kurios nors augštosios mo
kyklos. 

Archit. Vytautas Peldavičius 
suprojektavo naują, originalią 
bažnyčią. 

Žemės poezijos antologijos po
etų kolektyvas išleido prozos, 
poezijos ir kritikos neperiodini 
žurnalą "Literatūros lankas". 
Jis išspausdintas Argentinoje. 
Šiomis dienomis jo laukiama 
JAV-se. 

KOMUNIKACIJOS MENŲ FAKULTETAS 
Nuo šio rudens prie jėzuitų 

vadovaujamo Detroito univer
siteto atidaromas vadinamų 

šioje studijoje dirba jau pustre Į komunikacijos menų fakultetas, 
čių metų ir yra padaręs gal a- .J is apima kalbėjimo meną, ra-
pie porą šimtų vitražų. Čia pat d.iją, — televiziją, žurnalizmą 
ir pramoko juos dirbti. Jis tvir- | į r teatrą. Dėstytojais pakviesta 
tina, kad Amerikoj prie vitrą- visa eilė žymių profesorių, pvz. 

Tada stiklo gabalai s u d ė s t o - 1 ^ 3okh4 problemų nėra spren-
mi, kaip jie bus lange, laikinai 
pritvirtinami vašku ir dailinin 
kas ant tų spalvotų stiklų, te- — Mūsų studijoje, 

džiama; kai pripranti darbas ei 
na beveik automatiškai. 

f . 
kalbė-

vartodamas rudus ir juodus j 0 jis, — yra galimybė gana lai-
(koritūrams) dažus, nupiešia pa s v a i ir moderniškai žaisti spal-
veikslą. Paskiau tie stiklai iš- vomis prie vitražų gamybos. 
degami elektrinėje krosnelėje ir | Mes, lietuviai dailininkai, iš da-
dažai taip susilieja su stiklu, 
kad išstovi šimtmečius nesuge
dę. Dabar tie vitražo stiklai vėl 
sudedami, tarpus sujungiant 
specialiomis švino juostomis. Į 
pasiliekančius tarpelius šepečiu 
įtrinamas cemento mišinys ir 
kai jis išdžiūsta np kokio mė
nesio, vitražas baigtas. 

Stiklo spaiyos gaunamos ok
sidacijos būdu, jungiant su me-

lies stengiamės perkelti kas ge-

W. Murphy NBC redaktorius 
Chicagoje, už savo kūrinius lai
mėjęs premiją; P. Murphy, 
ABC produkcijos direktorius 
per trejus metus ir NBC direk
torius dvejus metus; pasižymė
jęs radijo aktorius; J. M. Han-
na medžiagos paruošėja WBEZ 
(Chicagos viešųjų mokyklų au 

ro iš X n i šimtmečio prancūzų sėjamosios radijo stoties) ir 
gotikos vitražų. Tas gotikas yra WJFL; Charles Sanders, žur-
charakteringas savo dekoraty
vumu. Tuo gi tarpu renesanso 
tapytojų pervedimas į vitražus 
— mažiau dekoratyvus. 

— Tai dabar turėsim nema
žai vitražų specialistų Lietu
voje, kai ji bus laisva, — pra
tariau. 

nalistikos profesorius ir kiti 

Bus dėstomi iškalbingumo 
principai, radijo, televizijos, 

teatro apžvalga, kaip paruošti 
medžiagą radijui, įvadas į žur
nalizmą, reportažai, žurnalizmo 
mechanika, straipsnių paruoši
mai, laikraščio redagavimas, 
kūrybinis rašymas, vaidybos 
pagrindai, režisovimo pagrin

dai, mūsų laikų drama, įvadas 
į televiziją, verslininkų iškal
bos skyrius ir kiti dalykai lie
čia iškalbą, radiją, televiziją, 
žurnalizmą, teatrą. Smulkesnių 
informacijų galima gauti krei
piantis adresu: Student Coun-
seling Bureau, University of 
Detroit, McNicholas Rd. at Li-
vernois, Detroit 21, Mich. 

Lietuvių Kultūros Fondo planai 
LKF Australijos Apygardos lietuvių liaudies šokių aprašy-

kus, jaunus mokinius rankpel-1 kvadratinė pėda kaštuoja net 
nius. Laikui bėgant išaugo di- P<> kokius 5 dolerius. Nemažai 

talais, vartojamas net sidabras |* — Tai labai brangiai kainuo-
ir auksas, dėl to spalvotas stik- ja. Kauno meno mokykloje tik 
las labai brangus. Yra tokio, ką vienas krosnies pakūrenimas vi 

tražų išdegimui kainuodavo a-

džiulė "Kolpingo šeima" — 
Krikšč. Darbininkų Sąjunga. 
Šios sąjungos 100 metų sukak
tis didelėmis iškilmėmis bus 
paminėta Vienoje Katal. Dienos 
proga. į 

*» i »t Mirtis katedroje 
Šiais metais garsusis Vienos 

miesto festivalis buvo uždary
tas dramos meno spektakliu 
"Mirtis katedroje". Veikalą pa
rašė Thomas S. Eliot. Vaidini
mas vyko senojo Vienos uni-

tokio stiklo įsigabenama iš Vo
kietijos. 

Albinas Bielskis, Kaune gi
męs ir augęs, čia dirba dail. K. 
Varnelio rekomenduotas. Be vi
tražų daro eskizus bažnyčių de
koravimui, altoriams, bažnyti-

žiąją Jėzuitų bažnyčią. Vaidi
nimą režisavo Joseph Gielen, o 
technišką paramą maloniai tei
kė Vienos burmistras. Minios 
žiūrovų džiaugėsi įspūdingu 
vaidinimu, apvainikavusiu di-

versiteto aikštėje, priešais gra- džiąją vieniečių šventę. 

pie 30 litų. Stiklas brangus, ir 
apie 20% jo atkrinta nuotru
pomis. Žinoma, vitražas — pas 
tovus dalykas, pergyvena fres-
kus ir kitus piešinius. Turime 
išsilikusių jau 800 metų senu
mo vitražų, ir jie gerai išsilai
kę. t » 

Dail. Daugvila beveik visus 
metus dirba prie vitražų didelės 
bažnyčios Seattle, Wash. Na
muose laisvalaikiu — audžia ki
limus. Buvo į parodą patekęs jo 
kilimas — Šv. Jurgis. Dabar na 

Valdyba išsiuntinėjo aplinkraš
tį, kurs nusako veikimo gaires 

mus. 
Skyriai skatinami organizuo-

1952-53 metais. Įvertinant L, t e a t r o m 5 g ė j u g r u p e s N o r -

(Nukelta į 3 psl.) 

mūsų kultūrinių vertybių reik 
šmę, skatinama rengti kilnoja
mas meno parodas, ruošti paro 
das net ir pradedančių meni
ninkų, kad būtų skatinamas 
prieauglis. Skatinama parduo
tuvėse įruošti stalus' su lietu
viško mono išdirbiniais. 

Raginama skelbti rašinių 
konkursus jaunimui. Planuoja
ma drauge su "Australijos Lie Soviet ine propaganda 
tuviu" išleisti rinktines lietuvių j R u s i j a ypatingą dėmesį krei-
grožinės literatūros chrestoma p į a į užsienio ir vidaus propa-
tiją taip apie 300 puslapių dy r gandą. Sovietų Sąjungoje šiuo 
džio, skirtą jauniesiems trem- m e t u leidžiama 7,800 dienraščių 

darni išplėsti kultūrinį bendra
darbiavimą, Australijos lietu
viai sudarė sąrašą tremties lie
tuvių, į kuriuos kreipsis para
šyti straipsnių jų spaudai. 

Atsišaukimą p'asirašė V. 
Žemkalnis, J. Meiliūnas, V. Va
lys, L. Barkus, V. Raginis. 

tiniams. Skatinama rinkti liau ir 1,400 žurnalų su 36 milioni* 
tiražu. Jaunimui skirta 101 laik-

dies dainas ir planuojamas jų r a š t i s i r 2 6 žurnalai su 3 milio-
atspausdinimas. Norima išleisti nais tiražo. 
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(Atkelta iš 1 psl.) vu maitino ~ jos mėgo svie
tų apginti savo lizdą nuu s tam 
besnių, ir durys bus mažos. O 
gal varnėnas? 

Ne, — abejingai pasakė 
berniukas, ir į kitokius paukš
čių vardus jis kra tė galvą, ir 
neduodamas tėvui daugiau 
klausinėti j is t a r ė : — Paskiau 
pasakysiu. O, eime šiandien 
pas močiutę. 

I r kai jie viešėjo pas mamos 
motiną ir ta labai džiaugėsi 
svečiais, jis buvo nuėjęs paskui 
ją į virtuvę, ir t a rp kitko, šiaip 
sau gana nerūpestingai, pasi
klausė jos porą j am rūpimų 
dalykų, o kitą popietę, kai jie 
sėdo prie savo darbo, jis pasa
kė : 

Galima išpjauti labai ma

stą, o kartą jis atnešė lažinių 
žievelę ir jos taip linksmai le
s a Paskui buvo tokio netikro 
sniego: jis kr i to ir tuojau pat 
tirpo, paskui vieną naktį labai 
lijo, varvėjo ir žliaukė iš vi
sur, net nuo inkilo stogo, o ry
tą buvo pašalę ir po inkilu spm 
dėjo takios mažytės kalėdų eg
lutės žvakės. Jos spindėjo, nes 
dieną švietė saulė, ' ir labai 
švietė — jis lakstė ir kieme. 
Tiesą sakant, j is kasdien Juo
da vosi sode po sniegu, kai t ik i 
tėvelis būdavo tarnyboje, ir 
mamytė kažkur, ir tarnai tė tu r 
guje — bet iš to nebuvo jo
kios naudos: j is sau gailėjo 
žiopsoti užvertęs kaklą, iki im
davo smelkti sprandą, bet nie-

ir valgė jis mažai, ir buvo toks 
neramus, kaip nebūna vaikai. 

— Dieve brangus, — galvojo 
Į žmogus liūdnai, — nejaugi bus 
taip, kad vienu keliu netekęs 
žmonos, sūnaus neteksiu kitaip. 
Jeigu jis numirtų! — ir nuo 
tos vienos minties žmogų apim
davo toks nusiminimas, jog 
jam darėsi baisiai sunku, nors 
pavasaris buvo toks gražus. 
Dar blogiau, kad gražus, jeigu 
nieko negali padėti jo kūdikiui. 

Iš tikrųjų, berniukas buvo 
apimta 3 laukimo. O, niekas ne 

kad jis pabudo, jis ne nemanė 
netikėti, kad taip nėra — jis 
išlipo iš savo lovos, basas nu-
lepčiojo prie mamos durų, ir 
taip tyliai at idarė jas , kaip vai
kai ir nemoka — pasakytų tar 
naitė — ir tuojau prie lango. 
Švietė mėnuo ir viskas buvo 
matyti , o inkilas taip p a t švie
tė, kaip ir mėnesiena. I r pro 
dureles kyšojo du sparnų ga
lai, du baltai rožiniai sparnai, 
dar gražesni negu jis buvo ma
nęs — jis ištiesė rankas, ta
rytum turėjo sparnai nusileis-

galėjo žinoti kaip buvo svarbu, I ti, bet tuojau at i t raukė j a s ir 
kad mkilas neliktų tušcias.Toks I pasakė: - Miegok. - Ir pra-
gražus inkilas - jeigu jau čia! eidamas pro mamos lovą pazm 

sienas nukabinėsi šventaisiais, 
namai jau pasidarė tokie, kad 
čia jokiam gyvam angelui ne
bėra vietos, pats mažiausias at
skridęs neturėtų kur dėtis. I r 
j is žinojo — ne, mama nieko 
nėra sakius, nė tėtė, bet j is bu
vo truputį girdėjęs iš tarnai
tės, 'kad angelas turi sparnus, 
ir kad yra labai gerai ir saugo 
žmones, ir jis mane, kad reikia 
padaryt i inkilą ir angelas at
lėks, kaip visi paukščiai atle
kia, ir j is nesakė tėveliui, jis 
būtų niekam nesakęs, jeigu tik 
angelas būtų atskridęs, ir bu

žas dureles, pačias mažiausias, j k 0 neregėjo, kas dedasi inki-
kokios tik yra . 

Tėvas pakraipė galvą, bet 
juk sūnus darė inkilą, a r gi 

le. I r vistiek reikėjo eiti pas 
mamą prie lango ir laukti. 

Bet saulė tai ir nebesustojo 
ne? J is turėjo savo planus ir I šviesti, ji šildė ir dabar langas 
paukštį, o tėvas j am truputį j buvo kiaurai at idarąs, vėjas 
pagelbėjo, ir taip, sakysi, jie Į. judino užuolaidas ir jo plau

kus, tas vėjas perpūtė ir gerai 
išdžiovino inkilą — jau jeigu 
tenai kas miegos, nebijok, ne-
sudrėks. J i s laukė. 

neatskris, niekas negalėjo pa
dėti, niekas. J am rūpėjo tiktai 
tas , tiek vilčių buvo šitoje obe 

rėjo, pasistiebęs ant pirštų ga
lų, į ją miegančią ir jai pasa-

j k ė : Miegok, — ir pa t s nu
lyje, kad j is ' nebenorėjo nei!ė jo į savo lovą * * į į ^ * į į k 

valgyti, nei žaisti, ir tokie bai
su sapnai lindo į jo lovą: inki-

išpjovė dureles mažas, bet 
jau t ikrai dailias. Iš viso, ta rė 
berniukas, inkilas buvo gra
žiausias pasaulyje: iškarpytais 
stogo pakraščiais ir toks san
darus, kad joks smailiausias 
lietus negalėjo pralyti — nie
kas nesugebės pakenkti tam, 
kas čia apsigyvens. O įkelti j is 

I r vieną rytą jau visai buvo 
pavasaris — jis pamatė pirmą 
paukštį, kuris rūpestingai 
Bklendė t a rp medžių ir, turbūt , 

jjieškojo savo buveinės. J is pra-
reikalavo tuojau, nors dar te-1 į į į į j įr n a u j ą j | i j l k i l ą i r 

bebuvo nenutirpęs sniegas ir 
tėvas sakė, jog visi paukščiai 
tebešildė kojas šjiltuose kraš
tuose — berniukas prašė nebe
gaišti, vistiek. 

— Na, tarė tėvas, — gal būt, 
jie jau ir užjūriuos bus nugir
dę apie tavo inkilą ir paskubės 
šiais metais, kelkim. 

Ir įkelti reikėjo į obelį, kuri 
augo po pat mamos langu, taip 
jau arti , kad ir žiedai ir obuo
liai pa tys į vidų lenda. 

— Bet, klausyk, tuomet ten 
bus du, tai perdaug — jie vi
sai nelies mamai akių užmerk
ti. Arba reikia tą kitą išmesti. Ljaunų žolyčių, turbūt , šios nak 

Abu. Tegu būna abu, — i ties. I r toliau sode medžių la-
sako berniukas. Abu, ir taip pai vyniojosi toki susirangšty-
žiūrejo į tėvą, kad tasai nega- ję, lyg ką tik išvynioti iš popie-
lėjo nieko kito, kaip įkelti — riaus. Kur pasavaris perka la-
jis klausė kiekvieno nurodymo pus? — galvojo jiis iir vėl at-

bemiukas užsimerkė iš išgąs
čio. Ne, čia greičiausia bus per
nykštis paukštis, ji net nesi
rinkęs įlindo sodo pakraštyje 
į rudąjį inkilą ir truputį pabu
vęs ėmė svaidyti lauk senus 
šiaudelius. O, kaip gražu! Pa
skui jis lakstė ir rinko sau nau 
jus patalus — berniukas rodė 
jam su pirštu vieną dailią viš
tos plunksną, bet paukšt is ne
klausė jokio nurodymo. I r ta
da berniukas pradėjo galvoti, 

las buvo išdraskytas tuose sap 
nuose, arba ten apsigyveno, 
vanagas ir visi sodo paukščiai 
iš baimės išlekiojo ki tur — jie 
be žiemos išskrido a tgal už 
jūrų. O kartą buvo baisiausia: 
jis regėjo, kad inkile jau gy
vena, bet štai, sėlina katinas. 
J is mato, kaip šliaužia toks 
raudonai mergas katinas, j is 
nori nutempti už uodegos ir 
negali pasiekti, j is da r rami
nasi, kad tokia s tora galva ne
įlįs pro dureles, bet mato, kad 
katinas persismaukęs kaip kir 
minas lenda, jau t iktai uode
gos galas bekyši — ir s taiga 
inkile toksai gailus raudojimas, 
toks šauksmas, kad vaikas puo 
la prie medžio pro langą — ir 
pabunda. J is y ra visas supra
kaitavęs ir užsiverkęs, j is dre
ba ir p i rma j o mintis bėgti pas 
mamą. Tačiau savo šauksmu 
jis pabudino tarnai tę ir j i a t 
bėga, įr kai j is prašosi pas m a 
mą, ji sako, kad mamytės nė
ra, išvažiavo į pavasario ba
lių, o tėvelis išvykęs ta rnybos 
reikalais kitan miestan. I r j is 

saldžiai, kaip nebuvo seniai 
miegojęs. 

Žinoma, jis taip daug miego
jo, kad rytą pabudo vėlai, bet 
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nepatinka neateitų — ir būtų 
viskas labai gražu. J is nepasa
kojo ne močiutei, j is tik taip 
sau paklausė ar angelui reikia 

Tel.: Ofiso HE.4-5842, rez.HE.4-2324 

OR. PETER T. BRAZIS 
labai didelių durelių įeiti - ir ! GYDWOJAS IR CHIRURGAS 

y. A_ f - , , , «757 So. YVestern Ava. 
močiute pasakė, kad angelas 
įljstų ir pro rugio šiaudą, bet 

tuč tuo jau ' atsimins ir nubėgo U1 n i e k o n e ž i n ° i ° . k a d * • k u 
tenai - langas buvo a t i d a r ą s , ) ? ' >r tėveliui nesakė, kodėl ma-
šilta ir toks mielas vėjas ju- ^ dw?°»- kad nesuprastų -
dėjo, j is judino medžius, o vi
sos obelys žydėjo. Gražiausia 
žydėjo ta po mamos langu, žie 
dai tokie dideli ir balti rožiniai, 
ir t ies pa t inkilo durelėmis vė
jas lingavo du, tokius, kaip 
sparnų galai. O inkilas buvo 
tuščias. 

J is žiūrėjo ir žiūrėjo, j is gal 
vojo ir suprato, kad šitaip bu
vo ir naktį — ir šią naktį in
kilas buvo tuščias. Toks ir liks 
visada. I r jį apėmė toks grau
dumas, kad jis nubėgo į sodą 
— jis da r turėjo kažkokią ne
aiškią viltį, bet ir ten jis ne-

i 

regėjo nieko, kas jį galėtų pa-

bet reikėjo, 'kad neįlįstų kati 
nas. O j is sapnavo katiną — o 
gal nesapnavo, gal t ikrai? — Ir 
jis vėl raudojo ir spaudėsi 
prie motinos, o ji dabar buvo 
atsisėdusi ant žolės prie jo. Ji 
klausėsi ir nesijuokė. Ji klau
sėsi apie jo laukimą ir rūpes
čius, ir ji matė koks jis buvo 
sumenkęs, ji spaudė jį kas kar
tas stipriau prie savęs, ir kai 
j is kartojo pro pavargusias aša 
r a s : / 

— Jis neatlėks, ir viskas 
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OR. BR. GAIŽIŪNAS 

kaip turi būti išklotas jo inki- . „. v . 
r • . z , J l vienas turi užmigti savo lovoje 

las, tačiau tuoiau užmiršo, n e s , . . . . . . . . 
*, cav.au cu^jau u ou, * ^ , i r b l J o t l n e g e r ų sapnų, ir j am 

staiga pamate apačioje baisiai 

ir taip įvyko, kad naujasis in
kilas buvo pri tvir t intas obely
je, t a rp dailių šakų ir tokiame 
augštyje, kad berniukas pro 
langą galėjo pažvelgti j vi
dų — į inkilo vidų, žinoma. 
Kai tas buvo padaryta jis nu

siminė savo inkilą 
vis dar tuščias. 

t a s y ra 

Ir taip ejo dienos — tie me
džiai, kurie neaugino vaisių jau, 
turėjo daugiau lapų, jie daro
si vis sunkesni permatyti , ten 

A " ~ ™ Ai* ' negalėjai pro langą įžvelgti in-rimo, — ne, j is dar porą die- . * 6 J *> „ ^ °_ "T 
nų apsižiūrėjo, kad kas nors k ^ * * " « , 1 » m a t

u
e . a l s " 

nenumestų a r nepakeistų vie- k i a i : t a i P f « « J» g a u b e " u ; 
toe o po to pasidarė visai , i n k u s l o s o b 8 , s aak<>s. *& t l k 

ramu. Tik ta i keletą kartų pa- t e n b Q t u laP<»' &*& P° f m i s 

siteiravo tėvą, kaip jam a t r o - , s ė d ž t i ' k a i P P° s t o S u - ž e m a l 

do, a r inkilas gali patikti. I ž o l « s J a u negalėjai suskaityti , 

rio palanges, j is pastebėjo ma 
mos nosinaitę, tokią gražią kud 
retą, tokią permatomą, ir šali
mais gulėjo pudrine1 ir t a s kaž-

Kaip tu manai — p i k t i n o - t i e k b u v o d a u S» J i s 3 a u r i t o s i kas , rūžavas su kuo mama 

atrodo, kad j is iš viso neturi 
tėvų. Ach, jeigu t iktai inkilas 
nebūtų tuščias!! I r j is pradėjo 
galvoti: — Kodėl? Kodėl j is 
paliko tuščias? Ar jie nepada-. 
re jį reikiamai gražų t O gal 
dėlto, kad neišklojo j o , žolyte 
ir šiaudeliais? Rytmetį jis tu
rės gerai pasigalvoti ir ką nors 
daryti . 

guosti — po obelimi gulėjo m a | daryt i inkilą. Ji nusinešė su
mos graži nosinaite ir kažkas | nų j vidų, j i pasakė svečiui, kad 
su kuo j i pudrinosi veidą, žy-1 nevažiuos lošti teniso, nes jos 
dėjo obelys — ta i ir viskas. I r berniukas t ruputį nesveikuoja. 
ten po obelimi, šalia nosįnės jis l r jį buvo su juo visą dieną, 
taipgi atsigulė ir verkė, verkė j i r vakare pati lydėjo jį miego

mis taip blogai, kaip dabar, — ! GYDYTOJAS m CHIRURGAS | T e ^ 0 , i a i H « 4 " 2 ™ . I T ^ " £ * 4 

— ir ji verkė, t a ry tum padė
jo j am taip laukti, kaip tėvas 

I r rytą jis žiūrėjo ir žiūrėjo j jis raudojo. 

kūkščiodamas, graudžiai ir gar 
šiai, verkė taip, kad iš svečių 
kambario išgirdo* mama. J i jau 
buvo apsirengus Važiuoti su vie 
nu gražiu ponu lošti teniso, 
bet, atleiskite, ko gi ta ip ver
kia berniukas — ji t ik pažiū
rės, gal jį koks šuo išgąsdino. 

I r ji pamatė, kaip jis ten gu
lėjo susirietęs, ji. ne t negalėjo 
pykti pamačius savo gražiuo
sius da ik tus čia išvilktus, ji 
prisilenkė ir atkėlė jį, ir išsi-

\ gando pamačius, kaip skaudžiai 

ti, o rytą jis pabudo todėl, kad 
mama sėdėjo ant lovelės kraš-

— Jis buvo atlėkęs, — pasą 

(Speo. moterq Ilgos lr akus* rija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer C&lifornia Ave. 
VAL.: S—4 lr 6—9 p.p 

Išskyrus sekmadienius. 

Tel.: OtfMo YA.7-11A6, reaDA.6-1126 

DR, J. GUDAUSKAS 
GYDjYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 351h Street 
( kampas Halsted ir 85-tos gatv.) 
VAL. 1—4 lr 6:80—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 3247 S. 

• • * i u i t * i « 
AlAIA) AVE. 

— I — • . , . t . 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

pro langą ir buvo aišku, kad 
gražesnio inkilo iš viso negali 
būti, vadinas jį reikia t iktai iš 
kloti. Ir kai j is galvojo taip 

— Kas y r a ? Kas y r a? 
labai tave .myli ir būtų seniai 

. . . . . . u - i x -u i atskridęs, — ji kalbėjo lėtai klausinėjo ii ir berniukas snib .. „ , . J , . , v. „ k ir sunkiai ir jis klausėsi visas, 
Kfejo pro k u k a m u s : V ^ į _ T ^ u k 

— Jis neatleks, j is neatleks. . . 
J vienas tėra toks, ir turi paziu 

Of. <. I lot t MII 6 -4020 . r. l l i U t u p ."»-1>0<> 

i Dr. Alexander J, Javois 
(JOVAlKAS) 

Jcė ji apkabindama berniuką GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
taip, kad tas nematytų jos 2428 West Marquette Rd. 
akių. ų 

— Tikrai? — sušuko vaikas i Tei..- orisoni.6-3838, rez.nu.7-»i99 
— o, leisk, bėgu pasižiūrėti!— QRB Ą§ JENKINS 
bet motina laikė jį švelniai ir | GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 
tvirtai savo rankose, i ( I ^ J U J / S ° Z D / ' L O J A S ) 

2500 West 63rd Street 
— Tikrai. J is buvo šią naktį, VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 'i:to 

aš mačiau jį — ji sakė, kad Į i k l 9 v a k- T r c č l a d - l r 6,ifit- u ž d a»y t o 

GRovebiU 9-1595 
DR. ALDONA A. JUSKA 

sėdėdamas an t mamos kamba-l J i žvalgėsi po sodą ir buvo Į ' Z*T7^1 
~: 1 — * _ , : zUi I _ . , . L * 3 , _ / L *1 įSiiL rėti labai daug tokių vaikų, ži-

si tėvas, — norėčiau pamatyt i 
tokį, kuris nesiveržtų į tavo 
inkilą, jeigu tik pavelka bent 
vieną sparną. 

Tikrai? — klausė berniu
kas ir jo akys buvo sklidinos 
rūpesčio. 

— Jokio abejojimo, — tvir
tino tėvas, ir dabar jau buvo 
tvarkoje : jeigu tė tė taip sakė, 
reikia t iktai laukti . 

J is laukė — jis pasidarė 
toks dažnas mamos kambario 
lankytojas, kad ji kar ta is ne
tekdavo kantrybes ir liepdavo 
išeiti, tačiau j is buvo kantrus , 
j is visai nejsižeisdavo: nieko iš 
to neišeitų, j is gi turėjo mamos 
langą nuolatos po akimis lai
kyti. J i s laukė — dar sniegas 
tebedengė kiekvieną medį, net 
an t inkilo s togo buvo prikritę, 
ir jokia žolė negalėjo iškišti 
nosies. Iš visų paukščių skrai
dė t ikrai .varnos ir bjauriai 
krankė, ir gyveno sode zylių 

ten kelis ka r t kulverčiais - vi
skas labai gražu, bet kodėl jo 

braukydavo sau per veidą, la
bai švelnus ir minkštas — šl-

inkilas tuščias ? J i s kar ta is re- tai j is žinojo; kai mama būda-
gėjo kokį tinginį paukštį, kuris vp gerai nusiteikusi, ji brūkš-
tik dabar susigalvojo susirasti <telėdavo jam per nosį — nieko 
lizdą, labai užtikrintai ir drą- | švelnesnio ir nesugalvosi. J is 
šiai prilėkdavo prie šito baltai 
gelsvo inkilo, kar ta is berniukas 
išsigąsdavo: ką gali žinoti — 
tačiau vis išeidavo taip, kad 

paėmė tuos abu daiktus, atsi
stojo an t lango ir nutaikė į in
kilą —- jie dailiai nulėkė į sodą 
ir nutūpė an t žemės, pro ši tas 

paukštis įkišdavo tiktai gurk-1 dureles taip lengvai neįmesi. 
lį, ne daugiau ir turėjo pasi- j Išeidamas jis pamatė ant sta-
si traukti . 

— Kaip gerai, kad padarei 
tokias dureles, — pasakė j is 
kar tą tėvui, tačiau tasai manė, 
kad, galbūt, kaip tik negerai: | 
kas čia dedasi, kad sūnus ne
sulaukia jokio savo paukščio? 
Jis j au galvojo kada slaptai 
nukelti ir praplatinti jas , ta* 
čiau berniukas atkakliai tvir
tino, jog durys geros, ir tėvas 
nieko negalėjo suprasti , tiktą* 

lo pamerktų gėlių — baltos ir 
raudonos rožės, o jeigu jas per 
plėšti, tai bus daug lapelių, vi
sai kaip plunksnos, ir geriau 
už nosinę, — kai atvažiuos tė
tė, jie abudu užlips kopėčiom 

nekantri , kad jo ašaros krito 
dėl kažkokių nežinomų niekų, 
kad ji bereikalo gaišo, ir pik
tokai paklaugjė: 

— Kas? 
— Angelas. Pa t s mažiausias 

angelas. 
Šluostydama jo nosį, mama 

su šypsena paklausė: 
— Kas? — ir tada berniu

kas pamtė, kad mama juokėsi, 
ji juokėsi i į j o nelaimės ir aša
rų, j is nutvėrė ją už kaklo, ir 
dar garsiau kūHčiodamas, rėk-
dams ir staigiai užlūždamas, 
jis pasakojo ,kaip yra liūdna, 
kad daug laiko, kaip mama už
miršo jį ir tėvelį, ir tėvelis nuo
latos paniuręs, ir jis girdėjo, 
kaip jie dainai garsiai ir pik
tai abu tarpu savęB kalbėjo, ir 
mama jų nebemyli, ne. I r kar
tą močiutė pasakė tėveliui, kad 

nai, kad-visiems būtų gera. — 
Ji patylėjo. — Jis jau padarė 

'.taip, kad pas mus bus laj^aį 
labai gerai. Visada — Jis pri-

AK|Ų IJGŲ SPECIALISTĄ 
PRITAIKO AKINIUS 

Valandos: 8—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą išskyrus trečiadienius 

2422 VVest Marąuette Rd. 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 
Neatsiliepus tel. KHdzie 3-U000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. -liltli Ct., Cicero 
siglaudė ir tylėjo, j am buvo j JES^ŠiŽ* Ž v . % 6 5 f ^ o - J 
liūdna, kad jis nematė angelo, ' ir 4—6. Butag.iata so. 49th et. 
b e t j e i g u t a i p r e i k ė j o — t e g u : ' Telefonas: KUliance 5-1811 

gerai, kad jis nuramina visu* j DR. WALTER J. KIRSTU K 
vaikus. - O, kaip aiškiai g i r - ' PHYSICIAN and SURGEON 
į į ' i v. f. , . i (LIETUVIS GYDYTOJAS) 

dėti mamos širdis — galvojo 
jis ir prisiglaudė dar stipriau 
— jis seniai nebuvo girdėjęs 
. / . .y , , Ofiso telef.: LAfayette 3-3210, jei 
ją taip is ar t i , ir dabar j is ga- } oeaUjll,epia šaukite KKd*ie a-2868 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAb 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South \Vestern Avenue 

VAL. kasdien ?—4 p.p. lr 6—8 vak. 
šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. u* 

sekmadieniai* uždaryta. 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — NVAlbrook 6-6691 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
M O T E R Ų L I G Ų G Y D Y T O J A S 

8267 S o u l h H a l s t e d S t r e e t 
Vai: 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 r. vak 

fteimtdienlats 1—4 v. p. p. 
» H » • » • 1 1 I I . I ! • » 

Tel.: Ofiso rR.6-6440 rez.HK.4-3150 

DR. F. 6. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak 
Trečiad. ir šeštad. oasal sutartj 

Tel. Ofiso CA 6-0257, rez. P R 6-8659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Itczkl. 6600 S. Artesslan Ave. 

VAL.: 11 v. r. iki 8 p.p.: 6—9 v.v 

DR. 6. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJĄP 

M meių patyrimas 

l e i . YArds 7-182U 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akla 
Ištaiso 

Ofisas ir akini v dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

VAL.: nuo 10 iki i, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; Šeštad. 10—8 p p 

8925 VVest 59th Street 
VAL.: 2—4 popiet, 6:80—8:30 v a k 

Trečiad. pagal sutarti. 

I K/aniiiiuoja Pritaiko 
Akis Akinius 
OR. J. J. SMETANA, IR. 

OPTOMETRISTAS 
AKIU NPKCIAMSTAti 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL.: plrmad. antrad. ketvirtad 
penktAd. 9:30—12; 1:80—8 y.v. 
trečiad uždaryta, šeštad. 9:80 lkl 

12; 1:80 iki 6 vai. vak. 
CAnaI 6-0523. Platt Bldg. 

ir ant inkilo grindų pribers r o - ' jis neturėtų leisti mamai taip 
žių. Gal t ada? 

Dabar vėl buvo kokia nors 
viltis i r ^ j a u buvo gerai, j is 
užmiršo bjauriuosius sapnus, 
o šitą naktį, ach, šitą naktį j is 

tiek, kad vaikas nuo savo lau- aiškiai girdSjo per miegą: — 
kimo nyko, j is mat§, kaip ber- 1 "Aš jau esu", - r Taip saldus 

šeimyna, t a s jie dažnai su t e - ' niukas pradėjo blogai miegoti, buvo t as balsas ir toks garsus , Į— tfėvelis sakS, kas iš to, kad 

daryti , o tėvelis tik lingavo 
gaiva, ir močįutS sake, jog tas 
viskas dėl to, kad jie gyvena 
ne kaip krikščionys, net jokio 
švento paveikslo nėra pas juos. 
O tėvelis sakė — jis atsimena 
ir atsimena, kalbėjo berniukas 

U klausyti ir klausyti, ji nesi
judino ir nepaleido jos, bet pa
galiau ji atsiliepė: 

— Renkis, tėvelis yra sugrį
žęs ir visi valgysime pusryčius. 

Dabar jis labai skubėjo, o 
kad mama padėjo, buvo visai 
lengva apsivalkstyti ir net 
praust is — jis tučtuojau ir ga-

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 

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

Trečiadionl tik susitarus. 

Tel.: Ofisą YA.7-5A67, rez.RE-f4966 

DR. FRflNK C. KWINN 
(RV1KOIN8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

Įėjo eiti pusryčiauti . I r nuo ' LIGONIUS PTRIIMA: Kasdien nuo 2 
1 vai. iki į v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 

v. v. išskyrus trečiad. ir šeštad. vak slenksčio jis pamatė, kad te 
vas linksmai šypsosi, ir an t to 
slenksčio mama dar sulaikė jį 
už rankovės ir t a r ė : 

TeL Ofiso O R , 6-58M PR. 6-4783 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

— Jis pasakė, kad tavo in- u t A W E S T g s r d gtr*et 
k i l a s g r a ž i a u s i a s iŠ VISU, kO- (kampas 68 lr Art««l»n) 

Treč. ir |ešt . 2—4 p. p. Sekm. uždar. 
. , . , , , j ,- i„ VAL: 2--T*p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
kius Jam kada kas padarte, ir • VA1J- v 

prašė tave visuomet palaikyti 
jam. [ PLATINKITE "DRAUGĄ'' 

Telefonas OLymplc 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: antr., ketv. 10-12, 2-8, 7-8 pp 

p e n k t 8—€, 7—9 p.p. 
3147 S. Halsted S t , Chicago 
VAL.: pirm. treč., šešt. S—8 p.p. 

penkt. 10—18 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki I 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputi j rytus nuo Caltfornla 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
Priftmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GKovehlll 6-67R5 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 

D A N T I S T A S 
6 3 2 2 S o u t h W e s t e r n A v e n u e 
Pr i imimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Telefonas Grov«hlJl *-S*4S 
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iNOmi DAME UNIVERSITETAS AUGA 
Prof. STEPONAS KOLUPAILA, 

Notre Dame, Ind. 
Nemažas skaičius lietuvių ap (studentų reikalai), kun. Jero-

lanke šią vasarą mūsų univer
sitetą, ir tai ne kartą minėjo 
"Draugas". Visiems padaro di 
delį įspūdį daili gamta, puikūs 
rūmai, neįprastas parko šva
rumas, augšta dvasinė kultū
ra. Visi mate, kaip universite
tas auga ir plečiasi, kai kas 

me J. Wilson (ttkio reikalai). 
Išoriniams santykiams vicepre
zidentu lieka kun. John H. 
Murphy. 

Nauja vadovybe perima ne
lengvą atskiros lyg valstybės 
vairavimo darbą. Didžiausi sun 
kūmai su lėšomis: kainos au-

("Draugo" redaktoriai) pafi- g a , išlaidos didėja, studentų 
no tuos žmones' kurie vadovau- mokesčiai, ir be to augšti, ne-
ja tai garsiajai mokslo įstaigai. I pakankami pagal išlaidas: per-
Gal skaitytojams bus įdomu su 
žinoti kai kurių naujienų iš 
mūsų universiteto veiklos. 
Nauja Universiteto vadovybe 

Notre Dame universitetą lai
ko šventojo Kryžiaus Kongre
gacija. Ji skiria visą vadovybę, 

sonalas nepatenkintas algomis 
ir viliojamas kitur. Naujų rū 

Iš prof. S. Kolupailos kelionių Nemunu 

Beethoveno Mišios 
Japonijoje 

Japonijos sostinės — Tokio 
miesto — didžiojoje koncertinė
je salėje Hybia -Hali paskutiniu 
metu net du kartu buvo išpildy
tos Beethoveno "Missa solem-
nis". Jų išpildymą paruošė aus
trų dirigentas K. Woess, pasi
darbuodamas su 400 solistų ir 
muzikantų. Tas koncertas japo
nų buvęs ypatingai šiltai priim
tas. 

DfcMEBIO, SAVININKAI! 
CEMENTO, DARBAS 

VISOKIŲ RŪSIŲ 

CHULA VISTA 
RRSORT HOTFX and MOTEL 

Pagal amerikietiška ir europietiška pla
ną — Centre Dell* Vacationland, Main 

Cementiniai kvadratiniai gabalai, pa- Lodge, Cocktail Lounge, puiki golfo 
matai, namų pak61ima», garažai, Aa- , a i k g t j , plaukiojimui ba*einas. Amerikie-
Ugatvinl. rflHial ir plytų darbas. ^ į ^ ^.^ $ 3 8 0 Q ul a f m e n j 

Latvių studiozai 
Benediktas Čevers šią vasarą 

gavo filosofijos magistro laipsnį 
Ottawos universitete. Naujasis 
magistras yra latvių tautos. 

vilizacijos progresas žymiai pra rapijų. Universitetas įtaisė 180 Apie jį praneša lietuvių draugo 
mų statybos verčia plėsti su- l e n k § kultūras augimą. Nepap-.laikinųjų altorių savo Admlnis *un/ J. ™|«K> " t S t E v ! ? 
dėtingą ūkj: šildymą, vanden- r a 8 t i išradimai, skirti esmėje tracijos rūmų koridoriuose, kur JĮJĮ •JJj" „ V / z u r i n s gavo 
tiekį, elektrą. ž m o n l u g e r o v e i | gali būti kata- |kas rytą buvo laikoma bene e k o n o m i n i u m o k s l ų b a k a l a u r e a . 

Naujos statybos Istrofingi banditų rankose. Vai- 600 šv. Mišių! t ą i r v e r s i 0 administracijos ma-
Prieš įvažiuojant į universi- 8tybės remia technikos moks 

perrinkdama kas treji metai, teto "miestą" pastatyti nauji iU3, pamiršta dvasinę kultūrą: 
Reguliaminas numato, kad va 
dovas negali būti ilgiau toje 
pat vietoje, kaip Šešerius me
tus. Šiemet pasibaigė 6 metų 
kadencija universiteto preziden 

Į vasaros semetrą atvyksta gįstro laipsnį Detroite, 
daug mokytoji1. Šiemet daly-

viešbučio rūmai, vad. Morris Todėl jisai, sukrovęs turtus iš vavo 553 vienuoles iš 38 ordi- Italijos Socialine Savaite 
Inn. Juos padovanojo bankinin- technikos, nukreipia juos daro- |nų, skirtingomis uniformomis. R ė i o 2i_27 Italiioie Tori-
kas E. M. Morris, miręs 1951 m a į klaidai atitaisyti. Meno (šiaip universitete studijuoja nQ mYegto> šaukiama 25-ji So
mėtais. Viešbutis įrengtas la- galerija padaroma rūmų prie- vien vyrai, vasarai daroma iš- c i a l i n ė savaitė. Studijų vedamo-

Nemokami apskaičiavimai. 
PETER AMERIO 
RADCLIPFE 8-6017 

VVISCONSIN DELLS, WIS. 

Dėmesio, diabetikai! Turime piln» Susipažinimo TV patarnavimo pasiūly 
mas. $4..r>() dčl riboto laiko! Aptarnauja- i pasirinkimą išbandyto 
me jūsų setą — Peržiūrime visus regu
liatorius — išvalome ekraną — pakeičia
me senas baterijas. Vienos dienos ga
rantuojamas darbas. Taip pat specialia-
zuojamas į pataisymą visų elektrikiniu 
reikmenų. Plaunamas mašinas - dulkių 
siurblius. BRUNO'S TELEVISION 

SPaulding 2-2811 

DIABETIS FOODS 
Diabetikams maisto 

ŽRMV K A I J O R M Ų 

DIETŲ MAISTAI 

T>?meslo sveikstuntlejll 
Oallte gauti patalpas visokių rflSlų 
Invalidams, seneliams, nepaeinan
tiems: puiki prležlflra; 24 vai. re
gistruotų gailestingų seselių; priei
namos kainos. 

I*KDRAZA NUR8ING HOME 
3234 \Va»hington Blvd. 

M viula 8-8815 

Demgslo nuosavybių savininkai! Leis
kit mums JOsų gazą permianytl da
bar. 
A. & K. IIKATING SHFET METAL 

Wwt Ctilcago 1587 arba 102 S. 
Nemokami apskaičiavimai. Pilnas Šil
dymo jtalsymas ir pamainymas. A-
llejum gazu arba anglim šildomas. 
Metalo plokfltellų darbas. Tekinimo, • 
Flashlng Ir pataisymo darbas. 

302 Syeamore St. West Chicngo 

( bal moderniškai, turi 92 kam- šaky, kad kiekvienas studen- j imtis, vyrų lieka nedaug, vieš- jį tema; "Konkurencija dabar-
tui kun. John J. Cavanaugh, barius ir daug įvairių salių: tas ar lankytojas galėtų pasi- patauja moterys. Vienuoles stu 
kuris nepaprastai daug nusi- kaštavo vieną milioną dolerių. grožeti meno kūriniais. Dabar dijuoja ne vien humanitarinius 
pelne tai mokslo įstaigai, pa- čia sustoja turtingi lankytojai, jįe sugrūsti Bibliotekos rūmų' mokslus: dalis studijavo fizi-
rūpinęs kelis milionus dolerių 
naujoms statyboms. Kongrega
cija nebegalėjo jo perrinkti, 
bet paskyrė patarėju univer
siteto reikalais prie provin-
ciolo. 

Nauju, penkioliktuoju iš ei
les, universiteto prezidentu iš
rinktas kun. Theodore M. Hes 
burgh, buvęs viceprezidentas. 
Tai jaunas, 35 metų amžiaus 
žmogus, studijavęs Katalikų 
universitete Washingtone ir 
Grigaliaus universitete Romo
je, šviesaus proto ir labai kul
tūringų bruožų asmenybe, pui
kus pamokslininkas ir kalbėto
jas, linksmas, draugiškas ir 
taktiškas visiems — lankyto
jams, studentams ir profeso
riams. 

Viceprezidentais paskirti: 
kun. Edmund P. Joyce (vyk
domosios funkcijos), kun. Phi
lip S. Moore (akademiniai rei-

studemtų tėvai, kartais įvyks- augšte. Jų tarpe yra garsių j ką, chemiją, biologiją, viena 
ta suvažiavimai. Viešbutis yra menininkų paverksiu, įvertina- net aeronautiką. Kelios jau pa-
golfo lauko kampe, taigi čia m ų milionais. Taigi juos gale- sieke daktaro laipsnio, žinoma, 
numatyta ir pavargusiems žal- s į m e lengvai pamatyti! ^o kelių semestrų studijų, 
dėjams poilsio vieta. # Baigta naujų Gamtos moks- Dabar pasibaigė mokslas, 

Tarp garsaus stadiono ir In- ių rūmų statyba, bet brangus turime atostogas, per kurias 
žinerijos rūmų pastatu per įrengimai dar truks apie me- reikia ruoštis naujam "potvy-
metus išaugo didžiuliai Huma- tus. Čia bus fizikos ir chemi- niui": rugsėjo men. suvažiuos 
nitarinių mokslų rūmai, vad. jog auditorijos ir laboratorijos, nauji tūkstančiai mokslo sie-

Atskiroje halėje rengiamas ant. kiančio jaunimo, kuris mūsų 
rasis ciklotronas. universitete yra ypatingai auk-

•Baigiami įrengti dar vieni lėjamas, kad būtų ne tik įvai-
bendradučio rūmai, Detroito rių sričių žinovai, bet ir augs 
fabrikanto J. Fisherio dovano
ti: jie pastatyti tarp valgyklos 
rūmų ir Rockne Memorial spor
to rūmų. Vien tų rūmų nepa-

O'Shaughnessy Hali of Liberal 
and Fine Arts. Rūmai suside
da iš dviejų ilgų sparnų, prie
stato meno galerijai ir bokšto 
radijo stočiai. Rūmų statybai 
per 2 milionų dolerių paskyrė 
I. A. Shaughnessy, žibalo kom 
panijos direktorius Minneapo-
lyje. Gegužes men. įvyko ker
tinio akmens įmūrinimo (į bai
giamus rūmus!) ceremonija. 
Donatorius labai įdomiai paaiš 
kino, kodėl būtent jis rado tik 
slingiausia remti humanitari
nius mokslus. Šiame technikos 
pažangos amžiuje žmonijai grė 

kalai), kun. James E. Norton ,sia sulaukėjimo pavojus: ei-

LIETUVIAI DAILININKAI PRIE VITRAŽU 
(Atkelta iš 1 psl.) 

muose audžia kilimą Kūdikėlis 
Jėzus su angelais. 

Vytautas Ignatavičius, biržie 
tis, pradėjęs meno studijas Vil
niaus akademijoj eir užbaigęs 
Freiburge, šioje studijoje dir
bo beveik prie kiekvieno darbo. 
Išvykęs atostogų atsiduoda ta
pybai. 

Dalia Juknevičiūte, duktė tea 
tro direktoriaus Juknevičiaus, 
gimusi Kaune, baigusi Šv. Ka
zimiero akademiją ir įstojusi 
studijuoti j Chicagos Meno Ins
titutą, atostogų metu dirba šio
je Hackert studijoje. Darbas 
jai labai patinka. Ne tik tai 

Viktoras Petravičius pirmąjį 
savo vitražų darbą skyrė Šv. 
Kazimiero garbei, sukurdamas 
jo paveikslą prie lietuviškos 
pietos: Sopulingoji Marija, su 
septyniais skausmo kalavijais 
širdyje, laiko ant kelių Sūnaus I Su ir ią p a s a k o t a s faktas, kad 

kanka, bendrabučiuose perankš 
ta, visi studentai nebetelpa, nes 
jų skaičius vis tebeauga. Dar 
reikia pridėti, kad praplečiama 
jėgainė, kuri šildo visus 50 rū
mų, ir pastatytas augštas van
dentiekio bokštas, iškilęs lygiai 
su jėgainės dūmtraukiu. 

Viena mažiau reikšminga de 
talė: pradedama rengti nauja 
hidraulinė laboratorija, kurios 
projektą paruošė šio straipsnio 
autorius. 

Universiteto veikla . 
Be įtempto normalaus mo

kymo universitetas rodo nepa
prastą veiklumą įvairiose sri
tyse. Apie mokymo darbo na

tos dvasinės kultūros piliečiai! 

D6meslo ato8to{clninkai! Rezervuoki
te dabar! 3 asmenims — $39.00 sa
vaitei 6 asmenims — J49.00 savaitei. 

KAWISHI\VI DODGE 
In Ruperior Nntiotutl Forpst 

..Housekeepinfc" nameliai — laiveliai 
— motorai — „balt". „Onnoe" (lai- • TOWing 
vėliais) pasivažinėjimai. 1)51 knygelSa 
rašykite: Frank ZRonc, savininkas 

i l>. Minnesota 

VISUOMET ftviežlos prekes 
Dėfcutese maistas • Miltai • Pyra
gaičiai • „Toast" • „Bread Sticks". 
ftAIJ>YTt:VK VISUOMET TURfyfK 

INSULINO 
Cllnltest Tabletės — Adatos — 

šprical, t.t. 
Sąžiningas receptų išpildymas mūsų 

speclalybS. 

J E R O Z A L 
PHARMACY 

2900 W. 95th Street 
EVEROREEN PARK 6690 

Nemokamas skubus pristatymas 
Atdaru kas vak. iki 11 vai. 

CARPENTERS 
Garage & 

Excavating Service 
Oficiali Valstybes Trokų 

Patikrinimo Stotis 

DĖMESIO SERG/.NTIEJII 
24 vai. gali. seseryt patarnauja lei
dimą t.urlnčiuose namuose Puiki apy 
llnkS; lovų ir ambulatorijos ligo
niams. $16 j mf.ii. 

CHEERY RĘST ~"WąRSING HOME 
407 E. Hickory, Streator. IU. 

Ph. 2.148 

DftMESIO SAVININKAI I 
Oaukite mūsų kalnas pirma ant vi
sų pertaisymų! Palfiplų Ir rūsių bu
tai; garažai — verandos ir miegam. 

Nemokami apskaičiavimai visur. 

ATlantic 5-1248 

Pataisymai visų išdirbysčių 
Rūsiai iškasami 
Juoda žeme 

Tarpt. Katal. Emigracijos 
Organizacija 

1951 m. buvo įkurta Tarp 
tautinė Katal. Emigracijos Or
ganizacija, kurios būstinė yra,Dng(fflI1 ™ 0 S . DlMūCrS 
Genevoje, Rue du Prince, 9. Ji JJ„W a « , _ L *. 
palaiko ryšius su įvairių kraštų 

kūną. Prie jos klūpo Šv. Ka- per akademinius metus baigė 
zimieras, padėjęs karališką vai- ' m o k s l u s k g a v o m o k s l o la ips_ 
niką, laikydamas vienoj rankoj 1^ . ^ ž j j ^ 
l e l i i a k i t o i e k r v * i u T fti d a r - F « » " « « # . JH 
leują Kitoje Kryžių. į 8} dar , s u t e i k t a 3 6 dokt0iratai. Pri-
bą dailininkas jnesęs nemažai, x. .rt , - , , . . 

: . _ * « , , pažinta 10 garbes doktoratų, originalumo. Būtų gražu, kadi f . . « , ,-. , . , , v. x - T . . tarp kitų Sydneiaus arkivysku 
kas $\ vitražą parūpintų naujai Šv. Kazimiero seserų stato- pui kardinolui N. T. Gilroy, Le-
m i a M a ™^„i*i,x« w,»««««« «»i rnanono ministrui Ch. Medikui, miems mokyklos rūmams, gal i 
būt — ten būsimai koplyčiai. Iir kt* 

: , i Universiteto sienose viena 
Dabar dail. Petravičius bai- , . , .*. 

po kitos vyksta Įvairių sričių „ \ .. . , . . , i gia vitražą Šv. Julionos, Corpus . - . . . x •• l 
km. sudėstyme vtražo sfklu, Į g J ^ ^ kuriai dirba k ° n f e r e h c ' M yPa« v a s a r o s 

vyriausybėmis ir tvarko emi
gracijos reikalus. Argentinoje, 
Buenos Aires mieste, nesenai 
buvo atidaryta pirmoji šios or
ganizacijos regionalinė įstaiga. 
Šv. Sostui pritariant, Tarpt. 
Katal. Emigracijos Organizaci
ja Pietų Amerikoje paskyrė 
oficialų ryšininką dr. Roberto 
Marcenaro - Boutell, kuris tar
pininkaus ir padės visiems, no
rintiems išvykti ir įsikurti P. 
Amerikoje. 

bet ir figūras, ornamentus ii 
piešinio perveda į vitražą. Po 
ketverto metų, baigusi studi
jas Meno Institute, planuoja įsi 
gyti dėstytojos teises. 

Zenonas Kolba, iš Prancūzi
jos atvykęs augštaitis, šioje stu 
dijoje savo iniciatyva padare 

Studija apie architektūrą 
ir medžio skulptūrą 

Bažnytinio meno studijoms 
daug medžiagos teikia senosios 
Romos bažnyčios, statytos įvai
riais laikais, išpuoštos įvairių ir 
žymių menininkų kūriniais. Ša
lia daugelio kitų veikalų ir mo
nografijų, Tėvų Jėzuitų leidžia
mas žurnalas "Archivum Histo-
ricum Societatis Jesu" išleido 
Pietro Pirri monografiją "Me
džio skulptoriai jėzuitai italai 
16-17 amž." ("Intagliatori ge-
suiti italiani dei secoli 16 e 17"). 

ties ekonominiame, gyvenime 
Paskaitų programoje minimos, 
tarp kitų, šios aktualesnės te
mos: Asmeninė iniciatyva eko
nominiame gyvenime; Pramonės 
ir prekybos bendradarbiavimas; 
Verslo įmonių etika; Kūrybinis 
aktyvumas krikščioniškosios 
minties šviesoje. 

ATDARA SEKMADIENI 
nuo 1 iki 6 vai. v. 

• 5224 S. Normandy 
• 5236 S. Nordica 
• 5223 S. New England 
• 5308 S. Melvina 
• 5225 S. Meade 

Nauji mūriniai VĄ ir 5 kamb. 
1 augšto namai. Ištisi rūsiai. ,P 
v ..y, „ v . , , OCmoBlo Mei-Knites ir Moterys! SIJPLONftKITF.t 

A U t o m a t l S k a i a l i e j u m apsllCl., y Atdara 7 dienas ir naktis 9 v.r. iki 12 v.v. Trytmentat nuo $2.00 Ir 
Pasitarimai apie svorj ir figūrą aug&ctau. 
• Pilnai moksliškas kūno ma- Pusmetiniai sušukavimai 

sažas. $10.00 ir augSčiau 
• John M. Postl's garinės ..cablnet" maudyn6s. 
• Hollywood Rexlax-0-Therapy 
• Infra-raudona lempa 

To asmeniška vadovybe imneles THELMA FOSTER 
„Air eonditloned" jūsų patogumui 

BONNIE RAYS HEALTH & BEAUTY SALON 
3837 N. Broaduay lVEUIngton 5-888«-7 

4f 

MAjestic 3-1492 
2001 Grand Ave. 
WAUKEGAN, IU. 

DĖMESIO ATOSTOGAUJANTIEMS! 
Rezervuokite vietas dabar! Atdara iki 
lapkričio mėnesio. 4 asmenim $40.00 sa
vaitei, 6 asmenim $60.00 savaitei. Ra5y-
kite, telefonuokite arba atvykite i Island 
View Lodge. 45 skyriai-pilnai moderniš
ki. Viena ii didžiausiu ir seniausiu Upper 
Peninsuloje. Ant U. S. 2-kelio, į šiaurę 
iki Soo. R. L. Van Cott, St. Ignace, 
Michigan. Tel. 133. 

koklių vonios. 

7627 S. Western Ave. 

WAlbrook 5-7222 

Greetings and Services to all our friends 
and pairom 

AMBRIDGE INN 
When in Gary for the finest m dining 

and l);mi mi' 
• FRIDAY and SATURDAY 

ENTERTAINMENT 
• CHICKEN and STEAK 
• AIR CONDITIONED 

5th and Bridge 
Gary 2-7070 

FRANK STERIOVICH 
Your host 

2738 West 5th Avenue 
Gary, Indiana 

Platinkite "Draugę'' 

^ 

! 
SOTUS ALKANAM PADĖK! 

AIl> OVI.KSl.AS, Inc., 313S S. Halsted St., ChlcaffO 8, tel. DA 6-3850 
Kendrovfi siunčia maisto siuntinius j Vokietija ir kitus kraštifs, iš
skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
Iš Europos sandelių. Pilnas draudimas. Ilclkul. pilno siunt, sąrašo. 

Siuntinys Nr. 3 — $6.20 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos misos 

Siuntinys Nr 12 — $6.40 
1 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos ' SVOB 
1 sv kr kavos 
1 sv. šekolado 
2 sv. cukraus 

Siuntinys Nr. 19 — $0.05 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
4 ^ iv. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys Nr. 6-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 sv. b. kvlet. miltų $2.60 
9 sv. gryn. kiaul. taukų $6.26 

V ^ 

# : ^ , 

net 16 langų. Prie vitražų vie
nas sunkiausių uždavinių daili
ninkui — spalvų atrinkimas, ko 
kius kur stiklus reikės dėti. 

Mūsų dailininkai džiaugiasi 
galėdami pragyvenimą susida
ryti, bet įdomu, kad Amerikoje 

metu, kai patalpos yra laisves- Monografija iliustruota gausiai 
nės. Šią vasarą buvo Elektro-1 Romos bažnyčių • medžio skulp-
nines fizikos ir izotopinių reak- tūros kūriniais, 
cijų, Katalikų spaudos, Pašau
kimo instituto; rugpiūčio 9-13 
buvo JAV kunigų Penktasis 
kongresas; rugpiūčio 21-24— 
Katalikų studentų suvažiavi- Chiabrera. Ilgą laiką jis buvo 

laikomas užmarštyje, kaip 

Atgyja poetas Chiabrera 
Prieš 400 metų Savonoje, Ita

lijoje, gimė poetas Gabriello 

stiklo rėžytojams daugiau mo 
lietuviško stiliaus vitražus lie- k a m a > k a i p dailininkams. Taip-' ma»- Kiekviena proga sutrau- s m u l k u t i s . i r n e ž y m u a P a r n a s o 
tuvių pranciškonų koplyčiai. Vi g i č i a užsakytojai padiktuoja, k i a d i m t u s ^nkyttojų, vyksta š a l i e g g v e č i a g T i k v ė l e s n i a i s 

kad vaizduojamų asmenų vei- Posmai auditorijose, iškilmės l a i k a i s m e n o i r l i t e r a tūros kri-
dai būtų gražūs, apskritai —' i r y d i n g o s religinės apeigos. t i k a i > įst0rikai "iškasė" jį iš 
darbe nemažai šablono, ne tiek I Universitetas neturi tinkamos praeities dulkių ir papuošė jo 
daug galimybių paties dailinin-. didžiosios salės tokiems susibū- asmenj vertingomis monografi-

rimams, naudoja halę su bloga jomis. Garsesni jo kūriniai 
akustika ir nepatogiomis kėdė-,minimi šie: Gotijada (Grumty-

tražai jau išsiųsti, dailininkas 
išvykęs atostogų, kolegos labai 
gerai apie jo darbą atsiliepė. 

Žibuntas Mikšys, kaunietis, 
pradėjęs meno studijas Lietuvo 
je, jas užbaigė Štutgarte. Šio
je studijoje dirba jau daugiau 
kaip metus. Atradau jį bepie-
šiantj specialų Šv. Dvasios pie
šini baldakimui ant altoriaus. 
Džiaugiasi, kad ir tremtyje pa

ko kūrybiškumui reikštis. 
Bent laisvalaikiu dail. Petra

vičius atsiduoda savai kūrybai. 
Neseniai tėvai pranciškonai įsi
gijo jo keturis religinius pa
veikslus tapytus šilke. Dabar 
mūsų dailininkas vėl šilke pie-

vyko darbą surasti savo srity- šia porą naujų religinių, paveiks 
je. 

mis. Vienas iš ateities sumany- n e s S o t u s u bizantinais), Hero-
mų yra didžiulė salė koncer- J i š k o s d a i n o s» Šventosios poe
tams ir iškilmėms. Vasarą iš- m o s * * P ° ! i a S T, J * X S ? t 
, . , . tinio paminklo liepė iškalti jo 
leistuvių apeigos vyksta spor- ž o d ž i u s . « D r a u g u ž i , gyvenda-
to stadione! mas jieškojau aš užuovėjos Par-

I kunigų suvažiavimą atvy- n a 8 0 k a i n e , tu gi verčiau jieš-
lu. J. Pr. Į ko per 2,000 atstovų iš 600 pa- kok jos Kalvarijos kalne". 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
REKORDAS.. . 

* Įsteigta Chicagoje 1905 metais. 
* Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas, ir krizes, ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą 
dolerį. 

* Augštus dividendus išmokėjo visada be perstojimo. 
* Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 

savo banko knygutę. 

Netaikykite — pradėkite taupyti šiandien! 

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 5 vai. 
po pietų, Ketvirtadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 

AND I O A N ASSOCIAT ION* 
2202 W. C«rmok Rd. • Chtcogo S, UL 
JOHNJ.KA2ANAU$KAVrsi.»Ttl.VlroWa77747 

••—• - - — — • * • 
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VI. Vijeikls 

Iliustracija neseniai iš 

spaudos pasirodžiu

sio: J. Vaičiūnienės 

eilėraščių rinkinio 

"Žvaigždėtos 

naktys" 

Druska žmogaus organizmo funkcijose 
MED. GYD. J. KRIAUČIŪNAS, Cincinnati, Ohio 

renkasi kraujuje, kurio rūgštin
gumo laipsnis didėja. 

e). Inkstai gali išskirti rūgš
tų ar šarminį šlapumą, kas pa
reina nuo rūgščių ar šarminių 
fosfatų druskų išskyrimo, kar
tais net nuo natrio bikarbonato. 
Tas vėl kontroliuoja kraujo 
rūgštingumą. 

Acidozė ir alkalozė 
Organizmo skysčių rūgštin

gumui pakilus augščiau norma
laus, organizme darosi taįp 
vad. acidozė, gi sumažėjus že
miau normalaus — alkalozė. 
Abu tie dalykai sudaro pavojų 
organizmo gyvavimui ir net 
mirtį atneša. 

Acidozė gali pasidaryti ser
gant cukralige (diabetu), kai-
kuriais inkstų susirgimo atve
jais, paėmus dideles dozes rūgš
čių ir kai daug alkalių pašalina
ma iš organizmo, kas atsitinka 
aštraus viduriavimo, didelio 
prakaitavimo ir kitais atvejais. 
Tais atvejais daug alkalių (na
trio, kalio ir kit.) pašalinama 
iš organizmo ištirpusių druskų 
pavidalu. Alkalozė susidaro var
tojant besaikiai šarmus, alkalius 
ar jiems panašias medžiagas, 

*|pvz.: vartojant daug valgomos 
sodos, (ką dažnai daro skilvio 

Visais atvejais, kur iš kūno 
kuriuo nors būdu pašalinama 

Spaudoje dažnai randame pa-f ir kit. Jie pajėgūs įeiti į sąryšį 
tarimus, ypač vasaros metu, su buferinėmis medžiagomis, 
žmonėms daug vandens išge- i kurios yra silpnos rūgštys, ir 
rian^ems ir daug prakaituojan-! virsti druskomis. Tuo rūgščių | daug skysčių, pašalinama kaip 
tiems, gerti ir kelias druskos j kiekis organizmo skysčiuose i natūrali priemaiša ir įvairios 
tabletes su geriamu vandeniu. O, apribojamas. Tam darbui atlikti 

mą, jį įvairiais būdais iš kūno 
greit prarandantiems, yra bi t i 
ną vartoti ir daugiau druskos, 
kuri organizme gali būti suskal
doma į alkalį — natrį ir chlorą. 
Natris gali būti panaudojamas 
reguliuoti santykiui tarp bufe-
rinių medžiagų ir iš jų padaro
mu druskų, taip, kad organizmo 
skysčių rūgštingumas nebūtų 
pakeistas. Žinoma, tuo nereikia 
suprasti, kad reikia vartoti be
saikiai daug druskos. 

Normaliai žmogus vartoja 
druską su maistu, ir to pakan
ka. Bet ypač daug vandens iš
geriantiems ir jį įvairiais bū
dais iš kūno prarandantiems, 
reikia vartoti papildomus drus
kos kiekius: 0,5 — 1 gramą 
(7l/2 — 15 grains) druskos vie
nam litrui (quart) išgeriamo 
vandens. 

TUK NKCCHI SFAVINO MACHINK 
• Ado • TaiHO • Siuvinėja # Pa
prastas dyjrsnlavimas • Z1K Zugs 
• Monogramai, Ir t.t. bo prltalsymų. 
Nemokami — 1 m. siuvimo pamokos 
• Consolcs • Su staliuku • Nešioja
mos. Garantuotos amžinai. 

ACME 8ALE8 AND SKRVfCK 

DĖMESIO SAVININKAI! 
Leiskite mums tvarkyti jutu gazo leidi
mus dčl instalacijos arba pakeitimo. 

CUBA ELECTRIC SHOP 
Barrington 392 

Dčl pilno aliejaus krosnių šaldytuvu, ir 
elektros patarnavimo kreipkite* pas 

T V SALES aild SERVICE 
209 North Hough Street 

Barrington 

Nervuoti? Negalite Miegoti? 
Paimkite - Naują - Saugų 

V I T A — R Ę S T 
Miegokite gerai, 

Atsikeikite linksmi, norinti kuo 
greičiausia vaikščioti! 

Nervams ir miegojimui tablctfis. 
Nereikia recepto 

Vaistininko formulė 

• NĖRA NARKOTIKŲ 
• NESUDARO ĮPRATIMO 

Vita-Rcst yra vitaminas raminantis del 
nemiegojimo nuo nervų, nerimo, nervy 
iritacijos, susijaudinimo, ir nervu suiri
mo nuo alchoholio. Labai rekomenduo
jama del isterijos. 
36 Tabletes $1.50 

DARB'S LABORATORY 
Siųskite jūjų užsakymą šiandien! 

Darb's Laboratory 
101 Broadvvay - FIknor 4-2901 
Mclrose Park, Illinois 
• Pinigais Q C.O.D. 

i 

Pavarde 
tOOft . tfiloago Roart — Chicago • Adresas 
Ilclglits, 111. Saukite: SKylIne 4-<M>22 Miestas Valstybe-

arba- 8-7424 C.O.D. arba pinigais — mes užmokame 

Dėmesio Šeimininkės! "Ali" Detergent 
No. 50 — $11.45. "Tex" vandens minkš
tintojas No. 10 — $2.29. Mes pristato
me ideališka dėl automatiškos plovimo 
mašinos. Užsisakykite šiandien. Palisade 
5-0459. 

T h e 
RMALITE 
Viena Mylia į Pietus 
nuo Antioch, III. 

Dining Room 
and 

Cocktail Lounge 
MOSŲ SPECIALYBE 

Sunday Dlnners 
2 U V I S ir JCROS 

MAISTAS 
Mes aptarnaujame pobū
vius, vestuves ir bankie-
tus. 
Aprūpiname 125 iki 150 
asmenų. 
Atdara 7 dienas į savaitę 

12 v. v. iki 12 v. r. 

Tel. Antioch 733 

Dėmesio Savininkai! 
NORWOOD TUCKPOINTERS 

Tuckpointing — piytu pataisymai 
Kaminai perstatomi ir pataisomi 
Garais išvaloma ir išdžiovi narna 
Langai apkamšomi — dailydystė 
Rezidenciniai ir komercaliniai darbai 

Visi darbai garantuoti — pilnai ap
drausta. ENglewood 4-4378 

• TRLEVIZfJA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI • (IRON-
KRS • PLOKATELftS (BECOBD$) 
• NAMČ REIKMENYS IR T.T. 

WEISS APPLIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR RAIHO 

APTARNAVIMAS 
I 

4057 South Archer Avenue 
TeL YArds 7-8666, Chicago 32, 111. 

Dėmesio Televizijos Savininkai! 
Mes pataisome ir aptarnaujame visu iŠ-
dirbysčių ir modelių aparatus. Geriausias 

o p o m i s S e r g ą ) , nepa l i&UJamO .įrengimas ir dalys. Darbas garantuoja-

vėmimo atveju ir kit. 

kaikur valgyklose, ar net įmo
nėse ir įstaigose, šalia geriamo 
vandens randame padėtų drus 

veikia gana sudėtingas organiz
mo mechanizmas, kuris išlaiko 
pusiausvyrą tarp rūgščių ir iš 

kos tablečių. Daugeliui neaišku,; jų gaminamų druskų. Mecha-
kam tas reikalinga. Bendra; nizmas skirstomas į: 1. fiziko— 
nuomonė: nuo druskos dar dau
giau geriama, tai geriau vartoti 
kuo mažiausia druskos. Nuo-

cheminius vyksmus skysčiuose, 
ypač kraujuje, ir 2. gyvybinius 
organizmo vyksmus. Iš jų gali-

monė yra nevisai teisinga. Šiuo. ma kelis suminėti. 
ir noriu druskos reikalingumą 
išaiškinti kiek galima papras
tesnių būdu. 

O r (ja n izmo pusiausvyra 

Kiekvienas gyvas organiz
mas, neišskiriant nei viena — 
narvių gyvių, stengiasi gana 
griežtai išlaikyti pusiausvyrą 

a) . Kraujuje turime natrio 
bikarbonatą (valgomą sodą — 
NaHC03), kuri pačio organiz
mo yra gaminama. To bikarbo
nato natris yra pajėgus susiriš
ti su bet kokia rūgštimi ir pa
versti ją druska, vad. neutrali
zuoti, o iš savo ankstesnio jun-

. ginio padaryti angliarūgšties 
visų tų medžiagų, iš kurių j i s ! r Q š t į ( H 2 C 0 3 ) , kuri yra silp-

druskos, kurių yra visada ištir
pusių, visuose organizmo skys
čiuose. O jos sudarytos iš nat
rio, kalio ir kitų alkalių, surištų 
su kita molekulės dalimi (bu
vusios rūgšties). Ypač natris 
yra svarbus, nes jis daugiausia j * gfi iuvtvhno — sėkmingai gaudoma 

"oan" žuvis. 
• Cocktail Lounge — tiktai maloni vie

ta del pasilink.sminimo. 
• Tiktai vai. su puse važiavimas — nuo 

route 12 prie Genoa City, Wis., and 
skaidraus, švaraus ežero Povvers. 

uuis ir atliekamas "eleetronie" inžinierių, 
J and V T. V. SERVICE 

5909 Columbia Ave. Hammond, Indiana 
Russell 2159 

— - - — - • 

THE OAKLANDS HOTEL 
and RESORT 

• Valgomajam — pietūs, užkandžiai, tu-
muštiniai. • 

• Viešbuty — dicnin&t ir savaitinis kai
nos. 

• $1.00 už automobili per dieną, parki-
nimas piknikatitojams 

• DS1 maudymosi — švarus vanduo ix 
papludmys. 

už siuntimą. 

yra sudarytas. Tos medžiagos 
gali būti kietos ar skystos, su
dėtingos, kaip sudėtingieji bal
tymai, ar paprastos, kaip valgo
moji druska ar vanduo. Dar dau
giau, gyvas organizmas sten
giasi išlaikyti pusiausvyrą ne 

na rūgštis. Be to, ta rūgštis ga
li būti suskaldoma į vandenį ir 
anglies dvideginį, kuris jau iš
kvėpuojamas per plaučius. 

b) . Kalis esąs eritrocituose 
(raudonieji kraujo kūneliai) yra 

?.\ ' * j ~ , **"" j37 "~ i pajėgus surišti angliarūgšties 
tik savo sudedamųjų medžiagų, J^STi , 4 - l 4 ,_ • , * . - *.-.„* bet ir tą pačią reakciją, rūkš-
tingumą ar šarmingumą, visų 
skysčių, kurie yra narveliuose, 
tarp narvelių ar organizmo 
skysčių induose. 

Rūgštys orrjanizme 
Organizmas vykdydamas sa

vo gyvybines funkcijas, ką mes 

rūgštį (taip pat ir kitas rūgš
tis), jei rūgšties kiekis kraujuje 
padidėja, ir virsta kalio bikar
bonatu. Taip rūgščių kiekis vėl 
gali būti sumažintai ąąskaiton 
kalio bikarbonato (druskos). 

c). Kraujo plazmos proteinai 
(baltyminės medžiagos) yra 
amfoterinės, t. y. rūgščioj ap-

įeina į druskų sudėtį. Taigi, 
daug prakaituojant, vemiant, 
viduriuojant' ir daug šlapumo 
išskiriant, organizmas netenka 
daug vandens, bet su juo ir 
daug augščiau minėtų druskų. 
Organizmo skysčiuose sumažė
ja medžiagos, reikalingos rūgš
čių surišimui. Gį sakėme, pati 
svarbiausia medžiaga yra natrio 
bikarbonatas. Iš jos natris atim
tas ir pašalintas druskų pavida
lu per inkstus ir prakaitą. Ir iš 
viso alkalių rezervai išsemti. Tą 
prarastą natrį būtina papildyti, 
kam gali būti ir vartojama 
druska (NaCl), iš kurios orga
nizmas moka pasiimti natrį. 

Taigi, žmonėms, daug van
dens suvartojantiems ir, žino-

mufe 
N U O U 3 S I S K N B J U S I Ų 

Skaudančių Žaizdų 
I R A T V I R Ų O D O S L I G Ų ! 

TU', kur.e Kančia nuo SKNŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
noKail ramiai sSd&tl Ir naktimis mie
goti, nos 1u užb'.&onSjuaioH žalzdo* 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir Hkaudejimą šonų at-

uždeklte 

T H E OAKLANDS HOTEL 
and RESORT 

Powers Lake - Genoa City, WUc. 

Saukite: Genoa City 4913 

SOPHIF> BARČUS 
I i \ \< ; i : s stoties - - uanga 1300 

PIRMA D. Iki PENKTA D. 
8:45 iki 9:S0 vai. ryte 

K i s l A l i , 8:30 Iki 9:30 vai. ryte 
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

ls tos pai s to t ies i . K M A i n i . M o 
vakare n u o • tkl 8 vai . 

KAIMO PROGRAMA 
7121 SO. ROCKWKliL ST. 

HKinlock 4-2413 Chicago 29, 111. 
— 
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vadiname metabolizmu, tarp ki-1 Hnkoj jie veikia kaip šarmai,1 j ^ L o ^ S S S S S g y d o m o , 
tų gana sudėtingų veiksmų,; šarminėj aplinkoj — kaip rūgš-
nuolat gamina jvainų rūgščių 
Organizme vykstant degimui 
nuolat gaminamas anglies dvi
deginis (C02), kuris jungdama
sis su vandeniu gamina anglia
rūgšties rūgštį (H2C03). Dirb
dami raumens išleidžia pieno 
rūgštį. Iš sieros ir fosforo, gau
namų su maistu, organizmas 
gamina sieros ir fosforo rūgštis. 
Pagaliau, mes gauname įvairių 
rūgščių su maistu. Visi tie ir 
kiti panašūs dalykai organizmo 
skysčius keičia į rūgštesnius. 

Išlaikyti rūgštingumą gyvy
bei nepavojingose ribose gelb
sti organizmo skysčiuose, ypač 
kraujo plazmoje, esančios bufe-
rinės medžiagos: baltymai, 
angliarūgšties rūgštis ir fosfa
tai. Tos medžiagos yra silpnos 
rūgštys. Gi jos, kaip ir visos 
rūgštys apskritai, labai lengvai 
duoda druskas su alkaliais. 
Ypač su kaliu ir natriu, nes pas
tarojo daugiausiai įvedama or-
ganizman. Kalis ir jo druskos 
daugiausia sukoncentruotos kū
no narveliuose, o natris narve
lių* išorėje — organizmo skys
čiuose. 

Alkaliai, kaip natris (so
dui m), kalis (potassium), kal
cis ir kit., gaunami su valgiu, 
ypač iš daržovių, arba druskų 
pavidaiu, kaip.valgomoji druska1 

tys. Organizme proteinai būna 
paprastai junginiuose su alka
liais, ypač natriu. Tą natrį jie 
atiduoda rūgštims, paversda
mos rūgštis į druskas, o patys 
baltymai laikinai darosi rūgš
čiais. Bet jų rūgštingumo laips
nis labai mažas. 

d). Angliarūgšties rūgšties 
kiekiui kraujuje didėjant didėja 
ir plaučių veikla — iškvėpuoja
ma daugiau anglies dvideginio 
(COOOŽ). Tas gaunama skylant 
angliarūgšties rūgščiai. Taip 
rūgščių kiekis kraujuje sumaži
namas. Atvirkščias veiksmas 
vyksta, kai kraujo rūgštingu
mas mažėja. Tada mažiau an
glies dvideginio iškvepiama ir 
daugiau angliarūgšties rūgšties 

ypatybes palengvins Jutoj skaudėji
mą ir Kalėsite painiai miegoti nak
tį. Vartokite JJ taipgi nuo skaudžiu 
nudegimų- Jis taipgi pašalina nložS-
Jirpa ligos vadinamos PSORIASIS 
TaipRi pasalina peršėjimą Ilgos vadi
namos ATHLKTE'8 FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos Ir perplyšlmą tarp-
ptrftčių. «J1B yra t inkamas vartoti nuo 
džiūstančios ir suskilusios odos. Jie 
yra gera gyduole* nuo visų išviršiniu 
odos ligų. LEOULO 
Olntment BUtolks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, porstamų i r 
nležlnčlų kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas p o 7 5 c. 
fl.Sft Ir 13.f>0 Pirki
te vaistinėse Chlrasro 
Ir apyllr.kfise Ir MII 
vvauk.-,;, a r b a a t 
siųskite money ordo 
ri I -

L E G I L O , D e p a r t m e n t D 

6 6 1 8 W . Kddy S t , C h i c a g o 8 4 . UI. 
MUlbmrry 5 -3094 

Užsisakykite baldus 
tiesimi ii lietuviai dirbtuves 

'•'IH mus galito nusipirkti j vairių rO 
šių baldus, įamų reikmenis: saldy 
Alų baldus, namų reikmenis: sallonc 
Metus, miegamųjų setus ir kitus bal 
dus 

AKC1IK1C A V E N U E 
F U R N I T U R E CO. 

Hav. JUOZAS K A Z I K A i i ' b 
4140 AroMer Aveniu* 

Tel. LAiayette 3-351' 
Prieš Jslgydaml baldus patik rinkit* 
pas mus, gal Jums bus ekonomiški* 
užsisakyti tiesiai ifl mūsų dirbtuves 
Jei pageidaujate, galėsime duoti lt 
Kreditai). 

«imiiiiiiiiiimiiiinimiiJi!iiiiP!iiii;»iiii' 

PLATLJKI1E "DRAUGĄ" 

• 
IMS 

NAUJI PLYMOUTH'AI 
Pristatomi už $1,683.00 

Su visais taksais 

važiuokite 1062 m. 
I 

CHRYSLER'IU SU 180 

arkliu jėgos motoru 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ U2 2EMAS KAINAS 
Lengvos išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams Ir apdraudaL 

Balzekas Motor Sales, Ine. 
t 4030 ARCHER AVE., CHICAGO 32, U&. ~ IWfif. VIrgUiii 7-1515 

\ \ I 1,1.S RAOIO & TV SKRVICE 
Specialistai taiso ir aptarnauja visų 

formų ir modolių aparatus 
Patyrę iftsllavlno technikai 

ŽemiauMlos kainos 
WFJiLS HADIO & TV SERVICK 

525 North Avc. \Vniikcgan,' III. 
Atdara 0 iki 9 v.v. 1V1. Otitarlo 5550 

Šios vasaros knyga 
Važiuodami atostogų nepamirš
kite pasiimti šios vasaros knygą 
Nenriko Nagio poezijos rinkini, 

dailininko Telesforo Valiaus 
iliustruotą 

SAULES LAIKRODŽIAI 
Kaina 1 dol. 

Siųskite pinigus su užsakymu 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 0-7237 
Chicago 8, Illinois 

Sandelis Baldų, Elektrinių 
Šaldytuvų, Skalbiamų Mašinų, 
Jewelry ir Televizijos Aparatų. 
Lengvu dalinu išsimokejimu. 

Atdara pirmadienio ir ketvirta
dienio vakarais iki 9:30 P. M. 

Budriko ^ladio Valanda iš WH-
FC 1450 kil. radio stoties, ketvir
tadienio vakarais nuo 6 iki 7 v.v. 

S I U V A M U M A Š I N Ų KRAUTUVE 
ARCHER SEWING CENTER 

417A SOUTH ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILL. 
Tel. BISHOP 7-1045 

parduoda, taiso bei keičia visų rūšių SIUVAMAS MASI
NAS ir KAšOMASIAS . M A S I N E M O S . Didelis pasirinkimas 
senų ir naujų. Paimam ir pristatom. Vykstame į provinci
ją iki 100 mylių už Chicagos demonstravimui. Geros išsi
mokė jimo sąlygos — tik 10% įmokant. Skambinkite 
BIshop 7-1045 arba atsilankykite asmeniškai. J 

? 

Nauja Vytt's Ncmtinollo knyga I 

LIETUVA* TĖVYNEI 
P a t i e m s hiužiuiiHiiMiis ska i ty to j ams 
Spalvotos VI. Vljclklo i l iustraci jos | 

Kaina 50c 
i 

UžsukymuH nu pinigais slųakite 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

^ 

ATSAKYMU 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

Mes parduodame visas mūsų 
aukštos rūšies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų matracus 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

Pirma d. i r Ketvi r tad . a t d a r a iki 9:30 vai. vaka ro 

Southwest Furniture Company 
6200 South VVesteru Ave., priešais Sear's krautuvę 
Lengvos išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito jstaigos 

= ^ 

KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 
FEDERAL ĮSTAIGOJE: 

i 

1. Ji yra stipriausioji taupymo {staiga. 
2. Dabar ji moka didesni dividendą. 
3. <H yra grynai lietuviška ištaiga. 
4. Jos Atsargos lomias didesnis negu 

$3,000,000.00. 
5. Cash, (Jov. Bonds ir G. I. paskolų turi 

daugiau $20,000,000.00. 
6. Namai ir visi jrengimal priklauso 

Standard Federal) bet knygose jų verte 
yra tiktai $100. 

7. Ji saugiai ir konservatyviai vedama. 

8. Per 43 metus ji visados \isiems išmo
kėjo pagal pareikalavimą. 

9. Visuose jos skyriuose mandagus ir tei
singas patarnavimas. 

10. Kiekvieno sąskaita F. S. & L. I. Corp. 
aodrausla iki $10,000.00. 

i T U R T A S -
$30,000,000.00 

Pinigai padėti prieš 11-tą K 

mėnesio dieną neša 

dividendus nuo pirmos. 

Standard Federal Savin 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue, Kampas Sacramento Avenue 

JUSTIN MACKIEWICH, prezidentas. • Telefonas: Vlrglnia 7-1141 

"" ' 1 

įstaigon valandos: Kasdien nuo 9-toa ryto iki 4 vai. po pietų, Ketvirtadieniai* nuo 9-toe vai. ryto iki 8 

vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 

file:///Vniikcgan,'
file:///isiems
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MENAS IR PASAULĖŽIŪRA 
J . GOBIS, Cieveland, Ohio 

Juozas Gobis 

Menas yra žmogaus kūrinys, 
tad jame yra daugiau žmogiš
kumo, negu moksle. Newtono 
surasti fizikos dėsniai nėra 
taip glaudžiai susiję su išradė
jo asmenybe, kaip pa v., Cho-
pino "March funebre", Betho
veno IX simfonija ar Goethes 
"VVerteriu", tad norint geriau 
suprasti meno kūrinį, labai 

nesupranta tų jausmų, tų emo
cijų, kuriuos žymūs muzikos 
kūrėjai garsa is atvaizdavo sa
vo kūriniuose, ir kad tie muzi
kos kūrėjai neturi teises reika
lauti, kad kiti išgyventų t a s pa 
čias emocijas, kurias jie, kūrė
jai, y ra išgyvenę ir išreiškę 
muzikaliniais tonais. L. Tolsto
jus dėl nemoralinių meno kūri
nių norėjo nuvertinti meno reik 
šmę iš esmes; šiuo atžvilgiu 
j is klydo taip, kaip klysta tie, 
kurie stengiasi iš meno išjung
ti pasaulėžiūrą, "išvaduoti" jį 
iš etinių kriterijų, padaryt i jį 
"sau vertybe", "sau tikslu". 

Kondensuoto gyveninio 
vaizdai 

Norima meną vert inti vien 
meno dėsniais, o šis kriterijus 
yra persiauras, nes meno vaiz
dai bei įipai — y r a "konden
suoto gyvenimo vaizdai". "Kon 
densuotas gyvenimas" y r a vis-
dėlto žmogaus gyvenimas, ku
ris negali būti laisvas nuo do-

Lietuviai prie atominiu liuotojas, 
i • •-•• Zenonas Sungaila — atlieka 

tyrinėjimų 
Netoli Chicagos esančioje ato

minėje Argonne laboratorijoje 
dirba daug lietuvių. Kaikurių 
jų vardai skamba nelietuviškai, 
bet mes patikrinome, jie y ra lie
tuviai, t ik pakeitę, sutrumpinę 
pavardes: 

Marcella Gimžauskas — dirba 
prie pasta tų aptarnavimo. 

Juozas Ganzel — autobuso 
vairuotojas, 

Pranas Gorin — atlikusių 
medžiagų t ikrintojas (reclama-
t ion) , 

Eugenija Gurin — dirba labo
ratori jos kavinėje, 

Geraldine Joustras — pašti
ninkė, 

Algirdas Kairys — braižyto
jas , 

Antanas Kasper — stalius, 
Robertas Kinder — sargybi-

• _ 

ms, 
Antanas Kirby — saugumo 

skyriuje, 

svarbu žinoti jo kūrėjo d v a - l ^ s i r nuodėmes. I r Bach, ir 
šios būklę kūrybos metu, kaį 
tuo tarpu Newtono, Pasteuro, 
Mendelejevo išradimai nėra 
taip glaudžiai susiję su jų nuo
taikomis mokslinių tyrinėjimų 
metu. Hėgelio teigimu, mokslas 
yra galvojimas sąvokomis, o 
menas — tai galvojimas vaiz
dais. "Galvojime" vaizdais y ra 
daugiau asmeniškumo, subjek
tyvumo ir pasaulėžiūros, negu 

VVagner muzikiniais tonais vaiz 
duoja žmogiškas emocijas, ta 
čiau skir tumas — labai dide
lis. Bacho niekas nekaltina 
žmonių moralės žalojimu, o 
VVagnerį — taip. Ski r tumas 
toks, jog Bach buvo religingas, 
o VVagner — materialistinės 
pasaulėžiūros a t s tovas ; pirmo
jo idėjos kelia žmogaus širdį 
augštyn, o antrojo — į dideles, 

mų medžiagų t ikrintojas, 
Algirdas Svirmickas — che

mijos tyrimų technikas, 
Antanas Tell — sargybinis, 
Charles Treonis — įrankių ga

mintojas, 
Julia Wertelka — sekretorė, 
Edvardas Yasaitis — elektro

nų inžinierius, 
danielius Zaubaris — tyrimų 

technikas, 

Petras Zdanouch — dažyto
jas. 

Visi jie gyvena Chicagoje a r 
artimesniuose miesteliuose. Ad
resas jų darbovietės: Argonne 
National Laboratory, P . O. Box 
5207, Chicago 80, Illinois. 

— — • i i i. i 'i i i 

Dr. Donald F. Alexander 
KOJŲ SPECIALISTAS 

1847 So. SOth Ave., Cicero 50, UI. 
Telof. Ol i jmpio 2-8200 

1
Priėmimo valandos: Plrmaa. ir ant-

rad. nųo 2 iki B ir 7 iki 9 v. vak. 
Ketvlrt. nuo 10 v. ryto iki 6 v. vak. 

„„, . , Ponktad. nuo 10 vai. ryto iki 6 v. v 
javęs Illinois universitete, yra I ir nuo 7—9 vai. v. Sestad. nuo i v. 

iki 4 v. p. p. 

Charles Stulga - • garo regu-f DĖMESIO, NAMŲ SAVININKAI! 

F R E D W. GLATZHOFER, JR . 
• "Truckingr" • I&kastmai 

• Rūsiai • "Gradlngs" 
Nemokamai apskaičiuojamo bot kur 

Skambinkite Napervllle 882-VV-2 

•galvojime" sąvokomis. R u s ų j gilias, tamsybes, _ kovojančias 
filosofas Rastislav Aleksandrov aistras. Nei Bacho, nei Wag 

nerio, kaip kūrėjų niekas ne
varžė; jie abu buvo laisvi kū
rėjai, tačiau pirmojo kūryba 
publiškos emocijos kelia į lais
vę, o antrojo — j tamsių aistrų 
grumtynes. Ne be prasmės vo
kiečių nacionalsocialistai ta ip 
vertino VVagnerio muziką, Fr . 
Nietzschės filosofiją ir grubius 
germanų instinktus. Nei Ba
chas, nei Mozartas, nei Betho
venas nėra germaniškų instin'k 
tų grubumo eksponentai, ir 
naciams nebuvo pakeliui su ši
tais muzikos genijais. 

•sako, kad "vaizdas — tai pil
nas idėjos indentifikavimas su 
realybe, tai objektyvumas, per 
laužtas subjekte. Vaizde viskas 
yra organizuota taip, kad duo
to subjekto esmė būtų ryškiau
sia. Jei moksline sąvoka liečia 
esmę iš jos objektyvios pusės 
pasaulyje, tai meninis vaizdas 
sudaro esmės išraišką iš sub
jektyvios pusės. 

Mena» ir žmogaus asmenyIM~ 

Menas gali žmogaus asme
nybę pakelti į augščiausias pa
saulio paslaptis ir dvasines ver 
tybes ir tai ne logiškų katego
rijų abstrakcijose, o konkre-
tiškos realybės pulsacijoje, ir 
menas gali nuleisti žmogaus as 
menybę į gyvenimo šlykštybių 
ir nedorybių dugną. Puškinas 
vieno savo veikėjo lūpomis yra 
pasakęs, jog "genijus ir pikta
darybė — tai du nesuderina
mi dalykai", bet faktiškai ne I žmogiška. Tuo nenorima pasą 
taip y r a : žmogaus genijus, !kyti, kad žmogus turėtų t ik fi-
krikščioniškos pasaulėžiūros ne jlcsofiškai gyvenimą suprasti , 
kontroliuojamas, gali ta rnaut i įr ne džiaugtis ir ne kentėti, 
ne gėriui, o blcgiui. Štai tie ra- !nes kur gi reikėtų dėti tą gy-
.šytojai, kurie gyvame, galvo- jvenimo sritį, kurioje nėra teo-
jančiame, jaučiančiame ir no- ' rėmų ir definicijų, o y ra džiaug 
rinčiame žmoguje matė vien Sma3 ir kančia. Džiaugsmas ir 

cheminių tyrimų technikas, 
Ruth Kriščiūnas — studijavu

si Chicagos universitete, dirba 
prie grafikos darbų, 

Algirdas Kūlis — užpirkėjas, 
Ruth Kūlis — Algirdo žmona, 

nelietuvė, dirba sąskaityboje, 
Antanas Kunkel — sandėlių 

rašt ininkas, 
Rose Kuzman — sąskaitinin

kė, i 
Jonas Kniber (Knibuitis) — 

sargybinis, 
Mae Mallen — dirba Atomi

nės Energijos Komisijoje, 
William Matunas — automo

bilių ir autobusų vairuotojas, 
Angelą Mikus — dirba kavi

nėje, tie lietuvė, bet ištekėjusi už 
lietuvio, 

Edvardas Petkus — chemijos 
inžinierius, baigęs Illinois uni
versitetą, 

Antanas RaMnskas — chemi
nio proceso operatorius, 

Susirūpinę Savo Plaukais? 
Jei sielojatčs ir etate susirūpinę d€J 

per didelio p!?ukų kritimo ir dėl j v 
trapumo ii priežasties nepaprasto sau 
sumo tai džiaugsities išgirdę, kad daug 
asmeny išgijusių nuo panašių dalykų la
bai entuziastingai užgina naują formų* 
lc vadinamą TRYSAN. Jie teigia, kad 
šios ir kitos plaukų bėdos, paeinančios i> 
galvos niežėjimo ir pleiskanų, buvo »ck« 
mingai sulaikytos tvaikingų Sio nepa
prasto mišinio naudojimų. 

Neleiskite, kad jūsų plaukų padėtis 
blogCtų; pabandykite TRYSAN. Daba* 
galima gauti ribotą kieki specialia kainu 
pasiunčiant šj skelbimą sekančiu adresu. 
TRYSAN CO., Box 226, Dcpt 46, 
Pcekikill, N. Y. Jie JUTIS atsiųs du $3 
vertes indelius ui $5, o tai su taupymas 
$1 nuo reguliari* kainos. Pinigų nesiųs
kite, tik užmokėkite laiškanešiui kai pris
tatys. 

DĖMESIO NUOSAVYBIŲ 
SAVININKAMS 

t 

Pinls* ;^esti nereikia 

Duokit mums perdirbti jūsų apšildymą. 
Pakeisti tuos tarpus užimančius senais 
radiatoriais į naujus modernius "radiant 
Bascboards". Permainys jūsų katilus j 
kuro taupančius auto. užsidegančius. 
Mes pertaisom visų rūšių virintuvus, 
"burners ir controls". Leiskit mums pa
keisti jūsų gazo jtaisymus. Prie žemiau
sios kainos-nemokamai apskaičiavimai 36 
mėnesiams išsimokėti. Skambinkite ar 
siųskit paštu. 

Lincoln Heating Company 
2233 Lawrence Avenue 
Chicago 25, IHiimis 

Aš esu susidomėjąs: Gazu — Aliejum — 
Anglim — Karštu vandeniu — Garu — 
Aš norččiau nemokamą apskaičiavimą. 

Prašau atsiųsti inžinčriui. 
Pavardė " 
Adresas , 
Telefonas .' 

DfiL PATOGESNIO VAIKŠČIOJIMO 

BARSAMIAN GRINDYS 
"JOS BANDĖTE VISUS, DABAR PAMATYKITE MUS" 

KAINA — KOKYBE — GERAS DARBAS 
• Kilimai • Linoleumas • Pataisymai % Kokies # Išvalymas # Barai 

4445 OAKTON STREET SKOKIK, ILL. 
SAUKITE SKOKIE 7484 

STREPTOMYCIN, RIMIFON, ĘENICILIN, INSULIN, 
VITAMINUS ir VAISTUS 

Mes supakuojame ir Hluflčiamo J Europą. Rlmifon, kuris yra naujausias 
ir duoda goriausią paseką nuo džiovios. Jie yra geri vaistai. 

Tūkstančiai patenkintų klijentų yra nuo 1920 metų. 
UHIVERSAL ME0ICINE C0. 

Diplomuotas vaistininkas 
IVĮ. BKuEumick 8-43*0 

JOHN KUKLINSKI — 
1901 \v. Diekcns A ve. 

J* z r = 3 2 

LINCOLN HEATING 
2233 Lawrence Ave. Chicago 25, 111. 

RAvenswood 8-5968 

CONRAD'fiS — Fotografas 
(Lietuvis) 

Moderniškai įrengta 
vieta įvairiom nuo
traukom. Specialybė 
—- vestuvea. Jaunave
džiam* duodama pui
ki ir brangi dovana. 
Sąžiningas ir gružiai 
ntiiM.'is darlMis. 

414 W. 63rd St. 
Tel. ENg. 4-5883 ar 

I-A g 4 - 5 8 4 * 
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Vardas 

Gatve 

Miestas 
• i ui 

V»i«t ..* • • • • • • • • • • • • • • • 

Sąmonės perlai 

Jei meno kūrėjo pasaulėžiū
ra y ra negatyvi Dievo atžvil
giu, ji negali būti pozityvi" mo
rales atžvilgiu; jei menas ne
kelia žmogaus širdies "sursum" 
(augš tyn) , tad jis tur i žmo
gaus širdį nardyti , murkdyt i \ 
tai, kas žema, grubu ir net ne-

Louis Rimkus atliekamų , STATYBAI IR NAMŲ 
medžiagų t ikr intojas , 

Stasys Rimas — cheminių ty
rinėjimų technikas, studijavęs 
Illinois universitete, 

Jonas Sadauskis — chemikas, 
baigęs Chicagos universitetą, 

Julia Salken — dirba valgy
kloje, 

Diana Satkus — matematikė, 
baigusi De Paul universitetą, 

Kazimiera Traskell — pasta
tų aptarnavime, 

Juozapas Šimkus — braižy
bos viršininko padėjėjas, 

PcKvilas Šimkus — mašinistas, 
Florijonas Simanonis — pla

nų braižytojas, 
Elena Skirmont — baigusi 

Valparaiso universitetą, medici
nos skyriuje vyriausia medici
nos technologė, 

r . 

1 - ' • 

hilisto Em. Zola ar stalininės 
socialinės ir ekonominės aplin- , kančia randa savo išraišką me- I premijos laureato Ščupačevo. 

so patiekiami "sąmonės per
lai" y ra visai kitokie, negu ni-

P A T A I S Y M A M S 
P R I S T A T O M E 
VISOKIŲ Ai i Al v 
M E D Ž I A G Ą 

CARftMOODY 
• -

LUMBER CO. 
STASYS UTWINAS, Prez. 
3039 So. HAL8TED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKAINAVIM4 I B PRKKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINI! ATIDARTTA kasdien nuc 
8 vai. l y to iki 6 vai. vakaro ir 
Šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

K0»to*Af?As« ^ jĄ 

>mm 
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N E L A U K I T E , N E S — 
Rytoj Jau Gali Būti Per vėlu! 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpinta jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų. 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Borad of UndervrrKers" 

01ALLEY and McKAY, Ine. 
222 W. Adams St. Room 1043 

Telefonas CEutral 6-5208 

GENERALINIAI AGENTAI Siu Kompanijų: 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO, 
1MPERIAL ASSURANCE COMPANY 
PHOENUC INDEMNITY COMPANY 
LUMBERMAN'S INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 

^i 

<y 

narijotj apsireiškimų Fatinonje 
1917 metai aprašymas 
12H UUKI. Kaina $1.00 

*suk\'i U8 su yiniua4* mu-tkttn 

••DUAUGAS" 
w»»4- >v>. Oakley Avo., 

Cbieago 8, UI. 

/ 

" " • — — ~ DĖMESIO SAVININKAI! 
APŠILDYMAS ir "AIR - CONDITIONING" 

Rezidencijose — Komcrcinaliai 
Autorizuotas Pardavimas ir Aptarnaviuias 

MUELLER CLIMATROL ir JANITROL 
ŠILDYMO ĮRENGIMAI — PHILCG KAMBARIU VRDlNTUVAI 

Saukite; Downers Grove 2059-W — GEORGE L. BREĄGEL 

; 

Kiekvieno treciad. ir šeštad. vakare 
Didžiausia Paroda Amerikoje Už Dolerį 

STOCK CAR RACES 
( A u t o m o b i l i ų L e n k t y n e s ) 

S0LD1ER FIELD 
8 ^ i u r p i n g i į vyk i a i — S u s i j a u d i n s i t e k i e k v i e n a m e api-
b e g i m e . P r i s i r e n g i m u i i š b a n d y m a i 6 :30 - P i r m o s lenk
t y n e s 8:30 va i . v a k a r e . B e n d r a s į ė j i m a s $1.00 ( s u t ak 
sais) . Vaikams 25c (su taksa is ) . 

CHICAGO AUTO RACING ASS'N. 
H A r r i s o n 7-8677 

»' TŽf 

Kelfcaesi lėktuvais, getežlokelials, autobusais, laifals 
S K ^ H E T T I TRAVKL BUREAU, 2451 So. Oakley Avenue, 

Chicago 8, Illinois. Telefonas YArds 7-3278 ir 7-3279 
Parūpiname bilietui, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione 
suristus dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitus. 

- • 
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kumos produktą, pasižymi rys- ne, kuris tą gyvenimo sritį ar-
kiu savo kūrybos nežmogišku-
mu, kaip, pvz. E. Zola, Octave 
Mirbeau, prancūzų natūralistai 
ir Sovietų Rusijos bolševikų 
rašytojai , apdovanoti "stalini
nėmis premijomis, kaip, pvz. 
&čupačev, meniškai išliaupsinęs 
chamizmą Povilo Morozovo as
menyje, išdavusiame savo tS-
vą čekistams. 

VVagnerio muzika ir Nietz
schės filosofija laikomos na
cionalsocialistų nežmoniškumo, 
bruta lumo įkvėpėjomis. Jei im
sime ne genialųjį VVagnerį, o 
fokstrotines ar tango muzikos 
kūrėjus, tai pastebėsime, jog 
kai kurie iš jų pasižymi aiškiu 

•cinizmu, aičtrų palaidumu ir 
demoralizuojamai veikia klau
sytojus. Kai kuriuose muzikos 
kūriniuose aiškiai jaučiamas 
kūrėjo a is t rų . palaidumas, ciniz 
mas, tačiau negalima sakyti, 
kad tokie kūriniai — tai ne me 
nas, tad Levas Tolstojus turė
jo pagrindo teigti, kad menas 
nesąa augsčiausia gyvenimo 
vertybe, ypač liaudžiai, kuri 

^ pataurina, paaugština, arba 
į ž e m i n a ir at ima jai prasmę 
r grožį. Tai pareina ne nuo 
ofe gyvenimo "msdžiagos", ku-
ią meno- kūrėjas "sukonden-
;uoja" į vaizdą*ar tipą ir ne 
įuo meno dSsnių, o nuo kūre-
o pasaulėžiūros, nuo jo asme-

jiinių santykių su Dievu ir Jo 
s tatymais . Jei meno kūrėjas 
/ra nihilistas, kaip, pvz. Picas-
o, tad ir jo kūryba visuome-
\ei turi nihilistiškos įtakos. 
<ai Rafaelio paveikslų mado-
įos žiūrovų mintį ir emocijas 
'^elia į augšteshį pasaulį, tai 
^icasso paveikslai primena kaž 
jokią žmogaus gyvenimo defor 
maciją. harmonijos netekimą. 
Tš tiesų menininkas negali pub
likai duoti to, ko j is pa t s ne
turi. Meno kūrinys yra ne me
las, nors ir pagražintas kūrėjo 
fantazijos, bet tiesa, apvalyta, 
įpibendrinta, Gogolio žodžiais 
tar iant , pavers ta "sąmonės 
perlu". Rafaelio "sąmonės per
lai" y r a viai i kitokie, negu Pi-
caeso. Shakefcp#a**'o ir Dicken-

žinomas ne vienas faktas, 
kada "laisvas" menininkas, pa
sinaudodamas meno dėsniais, 
tiesiai a takuoja Dievą ir rašo 
himnus šėtonui. Tokių faktų 
y ra ir mūsų l i teratūroje; ne vi
si mūsų menininkai paliko ni
hilizmą Lietuvoje, — kai ku
rie savo nihilizmą Amerikoje 
dar pasmailino ir pasiūlė stab-
meldybe i krikščionybės vietą 
ir tai padarė meno vardu ir 
meno forma. Aplamai imant, 
pasaulėžiūriniai dalykai lygiai 
taip neišjungiami iš meno, kaip 
ir iš praktiško gyvenimo. Moks 
las yra, nepalyginti, laisvesnis 
nuo jo kūrėjo dorybių ir ydų, 
negu menas. Tai y ra taip aiš
ku, jog sunku tikėti, jog meno 
"išjungėjai" iš pasaulėžiūrinių 
dalykų rimtai tikėtų tuo, ką jie 
deklaruoja. Atrodo, jog nebu3 
prasilenkta su tiesa teigiant 
kad kas nori meną išjungti ii 
pozityvios pasaulėžiūros į takos j 
t as tuo pačiu nori jį įjungti į 
negatyvios pasaulėžiūros veži
mą, nes vidurio kelio nėra, ne-

• — 

K A t f I L Ų P A T A I S Y M A I 
Manuf aktoriai Pristatytojai 
Page Water Tube jHigh Clayton Steam Generatars 
Pressure Boilers P\)wii supakuotos Wys 

10 iki 100 arklio j£f:ų. 
,'AOE l U H I l i ; CO., 815 W. Web»ter, gaukitn: UkJOlll 9-13^8 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, saldytuvuN, pečius/skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
2emos karnos, lengvi Išmokėjimai. Tarimo dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir 
Pagal JŪNŲ Užsakymą. 

ĮįJ l!L» \į\ 

Džmcsio Seimitink&! Ateikite ir susipažinkite su THE ULTRA MODERN 

B£LLW000 LAUNOROMAT 
1004 Bellwood Avenue 3 blokai į Šiaurę nuo Harrison Street 

'TURJS VALYKLA IR MARŠKINIŲ PATARNAVIMĄ 

Vai. kasdien 7:30 iki 9 po piety, šeštadieniais 7:30 iki 5 po pietų 
VVestinbouse įrengimai 

K 
2810 

ATtriara Plril 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPANY, INC. 

Lietuvių Krautuve 

ROOSEVELT RDM T*|. SB 8-4711 
li.-nio Ir Ketvirtadienio vakarais Iki i : t 0 

Uždaryta sekmadieniai* 
,. i • d!r s? sm = r 

AIR CONDITIONED 
and MODERN 
Pietaukite "Originaliuos* 
Puikaus Maisto Namuose". 

Mes Radome 

• STEIKAI • VIE2IAI 
• VIŠTIENA • 2UVIS, 

t COCKTAIL 
Jilsų šeimininkas 

RAY RADIGAN 

R A D I G A N ' S 
SOUTH SHERIDAN ROAD 

KENOSHA, WISCONSIN 
Atdara kasdien išskyrus pirmadienį 

LO ^ R E » T P S BLUE CANOPY 
' rti n • v.hKlL.v;^..! Pi mi^riarv. užkandžiai 

Btelkai - Karbonadai n ryto iki 2 po pietų 
Italu „Cuislne" vedinama P l e t u ^ n u u 5 Val vakaro Iki 

JQros maistas -*- Cocktailp . uždarymo 
n 1200 E a s t 71st S t r ee t . 

l'Ždttiyt* >mnatMenia4B • i PLa*a 2-9558 

*t TAUPYMUI/ 
TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
Distriet Saviugs bendrovę... 
Kur kiekviena sąskai ta y r a 
apdraus ta iki $10,000.00.. i r 
knw su taupos nesą aukštą 
•Hvidenda... 

• : • ' • > • • • - " - . v . • " * ' - : < ; . - • • - • • • • : - : - : 

Si IMstrirt Sftcinųs 
._' Į- W" _ ;uut I o.iii Ass»i:i:<!tiiil t1^ 

Our Niw Homt ^ [ ^ 
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DRAUGAS, CmCAOO, flXft€ffll 
M I I 1 1 1 0 

Šeštadienis, rusėjo 23, 1952 

Pastabos ir nuomones 

PROZA KELIASI Į VIENKIEMIUS 
BARONAS, Cicero, 111. 

apsiniaukė, ir todėl gal ir ne-
Jeigu kas paklaustų, kokie sofija lėkšta ir naivi. Knygos nuostabu, kad nevienas jų niū-

personaiai buvo ir dalinai tebė-, veikė jai, išskyrus kunigą, ir ra- nis ir juodas. Kad ir dabartinėj 
ra mūsų rašytojų labiausiai šytoją, yra pusinteligenčiai. Jie j H. Nagio knygoje "Saulės laik 
mėgstami, galima būtų atsakyti, ir kalba pagal savo išsilavinimą. kad seniai kerdžiai ir pletkinin- Iš antros pusės kaikurie mūsų 
kės. Pirmieji pasakoja istorijas, rašytojai buvo pabarti, kad jų 
o pastarosios yra intrigas ir veikėjai perdaug išmintingi. Ir 
veiksmo variklis. Seniai mūsų Mazalaitei kartą buvo prikišta, 
lyrikai atsikabino nuo bernelio kad jos ūkininkas kalba kaip 
dobilėlio ir mergelės, rūteles be- poetas. Keistas priekaištas atsi-
laistančios, seniai mūsų ūkinin- minus, kad beraščiai mužikėliai 
kai išsikėlė iš senųjų varganų ir sukūrė tokių dainųr kurios suža-
romantiškų sodybų, tik mūsų vėjo ne tik mūsų poetus, bet ir 
proza tenai panuovaly tebetre- j vokiečių dievaitį Goethę, kad 
peną. Nuo Maironio poetų praė-. sukūrė tokių melodijų, kurias 
jo kelios generacijos: Sruogos mielai nurašo mūsų kompozito-
ir Kiršos, Aisčio ir Brazdžionio, riai, užrašydami virš jų savo pa-
Nykos ir Nagio, tik prozoj pana- (varde ir žodį harmonizavo, kad 
šios chronologijos negalėtume mūsų bobutės pripasakojo tokių 
sudaryti. Ji mažai teatitolo nuo pasakų, po kokiomis net kelių 
Dobilo, Krėvės ar Vaižganto, j knygų autorius mielai pasirašo, 
bent jau jokiu būdu tokių griež- O ir Dostojevskio netoks jau 
tų generacinių laiptų ir daž- j intelektu: įlas Alioša papasakoja 
niausiai vienai kartai reikšmin-, tokią Inkvizitoriaus istoriją, dėl 

rodžiai" šviesiausi ir gražiausi 
eilėraščiai yra apie vaikystę. Jie 
tokie šilti, šviesas ir pilni nesu
grąžinamų vaikiškų iliuzijų 

Brangiausi chemikalai 
Daugelis chemikalų vis dar 

sunkiai gaunami, dėl to — la
bai brangūs; jų kaina siekia 
net iki $60,000 už svarą. Vie
nas iš jų yra chitinas — nau
dojamas maitinimo tyrimams. 
Jis yra gaunamas iŠ vėžių nu
garėlių. Kitas, bilirubinas, kurs 
naudojamas tiriant žmogaus 
kūno veikimą, gaunamas iš gy
vulių kepenyse atsirandančių 
akmenų. Dar kitas, ethylmer-

KjSf SftS ffSBSi •*r\,*?W blogirkaip 
meninto vertės, lieka | «**? kiauteliai, naudojamas augštos 

juodi ir tamsūs, kaip ir metas, 
kuriame poetas brendo. Tuo tar
pu Jankaus romane nors ir daug 
purvino gyvenimo, aistros ir kri
minalų bei pagaliau šešių savai
me ar nesavaime įvykusių, mir
čių, knyga nėra tamsi, juoda ar 
slegianti. 

kasyklose pranešti apie atsiran 
dantį pavojų. Dėl didelio maši
nų tratėjimo garsiniai signalai 
ten nebūtų girdijni. 

Vaistas epileptikams 
Britai išrado baltą, kristali-

Niekinimosi maniera ir skaičiai \n(Z medžiagą, naudojamą prieš 

Nuolatinis mūsų literatūros 
niekinimas pasidarė maniera, 
nes nereikia jokios išminties 
pasakyti, kad mes esame maži 

go kūrybinio kelio kaip poezijoj kurios ir šiandien filosofai tebe-j arba kad užaugsime gal tik po 
negalėtume surasti. Proza ne 
žengė tokiais ryškiais šuoliais 
kaip poezija, ir ji iš visų mūsų 
menų savo atsilikimu stovi pir
moj vietoj po dramos. Nenuos
tabu, kad kaikurie rašytojai, ri
zikuodami nepatekti į literatū
ros chrestomatiją, šitą kerd-

sikalba. 
Autorius vieno ar kito veikėjo 

lūpomis turi savo pasakyti, ir 
jeigu tik mažaraštis nekalba 

šimto metų, ir tai jei būsime 
laisvi. Mūsų literatūra buvo kur
ta tik nepriklausomais LietuVos 
gyvenimo metais ir todėl ji yra 

epileptiniu's priepuolius. Buvo 
daryti bandymai su 40 asmenų. 
Iš jų 12 visai buvo išgydyti 
nuo epilepsijos (nuomario), o 
dvidešimčiai kitų buvo suma
žinti epilepsijos pasireiškimai. 

OREETINOS TO 
all 011 r f rimtis and patrons 
STEGEB LIQUOR STORE 

Free fast dellvery servlce 
We speelalfze In party orders 

Complete line natlonally advertlaed 
tmported and domestic liųuors, cor-
dials, beer, vvlnesi 

Prlce — Quallty — Service 
Coca Cola Mtxes — Craoked Ice — 
Coca Cola — Canada Dry — Can-

flelds — Cigarą — Clgaretts 

Phone SKyllne 4-2171 and 
Steger Tap Room SKyline 4-9794 

3347 Chicago Rd., Steger, 111. 

PfiMESIO. SAVININKAI 
Leiskite Stone-Kote pagražinti Ju

si) namą; jdSkite dabar! Ilgametis 
Ir geras jdč.llmas už žemiausias kal
nas ir lengvus lfislmokgjimus. Mes 
einame bet kur d§l nemokamų ap
skaičiavimų. 

HARRY (POTTS. Contractors 
246 — • 1 5 7 t i St. TArrence 2-4542 

Dfmeslo, Atnstognujnntiemst 
L.ake Crest Resort Hotel. Paw Paw 
Lake. Atdara iki spalių 16. Kamba
riai su šaltu ir karatu vandeniu, 
privatus pležas, su laiveliais ir val-
tSmls. Autobusas sustoja. Mokestis 
$3.00 J dieną, ar $20.00 per savaitę. 

Routo 1, Colonin, Mlchigan 
Teleplione Colomn 9788 

M AKIJI l, KRAVVCZYK 

Siaus ar Petro Kurmelio kultą 'tančiai. jei jo filosofavimas ati 
laužo. Jie žino, kad jieškojimas, tinka jo luomą ir vaizduojamą 
yra pažanga, bet jieškojimas ir,laika, jei jie neintelektuališkai 

apie Heidegerį ar nemokyta tar-1 stebuklas. A. Rūkas, rašydamas 
naitė apie integralus, tai jau ge
rai. Bet jei pusiau inteligentas 
šneka taip, kaip šneka jų tūks-

Manoji pedagogika yra mei
les duktė. Jei nori, kad tavęs 

kelias pirmyn nedėkingas, nes 
dažniausiai žengiama trys žings
niai j šoną ir tik pusė pirmyn. 

paaiškina savo aistros pilno gy
venimo prasmę, — tokiame vei
kale, kuris daugiau ar mažiau 

Ir kaip tik dėl šitų žingsnių i I realistinis, nėra nei literatūrinė 
šoną jieškotojas apmėtomas imDotencija nei kriminalas. Iš 
plytomis, nes klaida raudonu j antros pusės Jankus šiuo roma-
rašalu rėkia, nustelbdama ma- l n U t įei iau ir sakyti, kad jis nė-

tebėjo, kad pas mus tėra tik de 
šimt rašytojų. B. Shaw, pakvies
tas į šimtą geriausių pasauly au
torių antologiją, atsisakė daly
vauti teigdamas, kad visame pa
saulyje tėra tik dešimt gerų, o 
ne šimtas. Nors Shaw tik trupu
tį didesnis dramaturgas už Rū
ką, bet manau, kad juo reikia 
tikėti labiau negu Rūku. Taigi, 
mes neturime nė vieno rašytojo. 
Iš antros pusės kiekvienas mies
telis, ar jis būtų Vokietijoj ar 
Anglijoj, turi po keliolika poetų 
ir rašytojų* Jie visi reikalingi, 
kad pasaulyje būtų šimtas arba 
dešimt geriausių. Ir Lietuvoj rei
kalingas šimtas, kad būtų de
šimt didesnių arba kad būtų 
bent vienas labai didelis. Didelis 
rašytojas nebijo rašytojėlių, tik 
mažas bijo mažų, kad nepasi
mestų skaičiuje. Iš antros pusės 
daugelis nebelaiko savęs rašy
tojais, nors šiaip ar taip jie pas 
mus yra dideli. Tokių manierų 
yra ir pas amerikonus...Pvz. 
Faulkner atsakė, kad jis joks in-

linksmai skamba" M i l m o j i ir»mo» ^J^!**? 1 ? 0 ^ ^ . r ? 1 * ^ ! : ! *? k , k t >!^ a ^ : n e s . n e s k a i t o j o k i o 

apie Jankaus "Paukščius", pas-1 klausytų, pasiek, kad tave my-
'lėtų. Norite, kad jus mylėtų? 
Tai patys turite mylėti. Turite 
dar vieną žingsnį toliau žengti: 
jūsų vaikai ne tik turi būti jū
sų mylimi, bet jie tai turi ir ži
noti. Kaip tą galima pasiekti? 
Apie tai jūs paklauskite savo 
širdies; ji žinos. —Don Boseo 

m n 1 

W •f 
UŽSAKYMĄ. 

žytį surastos tiesos šauksmą. 
Pikantiška briauną ir tikslas 

Visos šitos mintys kilo per
skaičius Jankaus "Paklydusius 
Paukščius" ir pasiskaičius apie 
šį veikalą didesnes ar mažesnes, 
daugiausia vis piktas recenzijas. 
Jankus, kuris, anot Rūko, yra 
vienas iš dešimties mūsų tikrų 
kūrėjų, o ne rašymo meno išmo
kusių popieriaus ir laiko gadin
tojų, gerai suprato, kad reikia 
jieškot; kad, be sodžiaus senių, 
yra ir jaunų žmonių, atėjusių į 
miestą iš modernaus vienkiemio, 

ra oavvkęs taip, kaip mes iš 
Jankaus lauktume, nesunaikino 
savo ankstesniuių darbų: nei 
Egzaminu, nei Velnio balos, nei 
kitų meistriškai sukurtų nove
lių. Jeigu net iš tikro būtų "Pa
klydę paukščiai" nevertingas 
romanas, vistiek Jankų reiktų 
pasveikinti, kaip drąsų ir nesus
tingusį naujumo ir šviežumo 
jieškotoją. Jis juk eralėtų sau ra
šinėti apie kregždžių lizdus ar 
šienapjūtes ir nerizikuoti savo 
pjedestalo augštumu, ant kurio 
jį užkėlė pirmesnieji darbai, bet 

"kuriame"vieloj" spragUų dainos I t i k r a s i s rašytojas bijo sustingi 
. 1 -S! £ 1 • _ . ! J 1 I i ] 

DĖMESIO, atostoglnlnkal! Rezer
vuokite vietą dabar! Old Vlllage Re
sort — housekeeping "cottages"; 
gražus Towllne ežerus; gazas, elekt
ra, šaldytuvas; t>ėgantis vanduo; kai
nos nuo $25 iki $45 sav. Rašykite: 
Star Rt. 2, Rblnelander, "VVls. Sau
kite: 981-W-3, Marvin Hess. savi
ninkas. 

kuriame juodmargės Torpedo 
mis ar Kometomis, vadinamos 
Ne vienas iš tokių žmonių, atė-

mo. Visiškai nenorėčiau sutikti 
su šiaipjau gerai užsirekomen
davusiu kritikoj Tamulaičiu 

jęs į "miestą, į t U y d o . V i « l ftĮ ^ ^ J S f ^ S S ^ ^ l ^ ' 
pavirto Dičiais, kiti Laurynais 
kanceliaristais, treti tokiais, ku
riuos vaizduoja Jankus. Šekspy
ras pasakė, kad kaip nori gali 
vadinti rožę ji vistiek kvepės. 
Kaip bekalbėtum apie Jankų, 
vistiek reikia pripažinti, kad jis 
yra pasakojimo meistras, kad jo 
sukurtieji žmonės ir gyvi, ir tik
ri, ir nuodėmingi — kaip ir vi
si šioje žemėje. Šitas žmogaus \ neišsisemiąs, kaip Dostojevskis 

nį apie jokios kritikos neišlai 
kančią dailės parodą), teigian
čiu, jog Jankus nedaro jokio vi
dinio progreso. 

Neslegiantys kriminalai 
Švedas Sen Selander sako, 

kad daugelis rašytojų teturi sa
vy medžiagos tik vienai ar dviem 
knygoms ir tik retas kuris yra 

nesudidvyrinimas, šitas žmogaus 
klupimas ir norėjimas pasitaisy
ti, šitas žmogaus skubėjimas net 
ir kriminalinėmis priemonėmis 
griebtis už laimės, tas žmogaus 

ar Thomas Mann; kiti susidėvi 
daug anksčiau, net ir tokie po
puliarūs kaip Steinbeck. Kalbė
ti, kad Jankus su Paukščiais 
pastatė tašką savo kūrybai, kad 

literatūros žurnalo, o tik, knygas 
apie meškeriojimą. 

Šiaip ar taip gera, kad mūsų 
prozos kūrėjai žino, jog ne fan
faros, biografijos, fotografijos 
ar cinkografijos daro rašytojus, 
bet jieškojimas; kad mūsų pro
za keliasi į vienkiemius, kaip 
kad jau seniai tai padarė poezi
ja, tapyba, muzika ir pagaliau 
pats ūkininkas. Todėl kiekvie
nas bandymas palikti kerdžių įr 
išvažiuoti iš dirvonėlio yra 
sveikintinas. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
DUOKITE JĮ KITIEMS. 

Dėmesio mergaites ir moterys! 
AUflUST FUR SPECIAL 

I 
Pirmos klases rūšies kailiniai, ža-
kietai — apsiaustėliai ir šalikai 
$65.00 ir virš. "Leiskite mums per
dirbti jūsų seną kailinį paltą į 
1953 madą tik už $45.00 į žakietą 
arba apsiaustėlį. 

Gražus pasirinkimas visokių 
kailinių paltų. Vartokite mūsų 
"Lay-A-Way" planą. 

AMERICAN FUR SHOP 
Įkurta virš 25 m. 

2406-08 SO. KEDZIE AVE. 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

• 
atdara iki 9 vai. vak. 

VIRTUVES PAGAL 
• IOi-iiiic.i viršui 
• y/.uollnfs spintos 
• Plastikines ir .lininiu, (s sienom, 

koklčft. 
Mes statomo Ir perstatomo 

VIRTUVES • VONIAS • VERAN
DAS f ROSIUS • PASTOGES • TA
V E R N Ų IR RESTORANŲ ĮRENGI
MUS — būsite pilnai patenkinti. 

Nemokami apskaičiavimai 
VVEbster 9-599(1 arba 

ARmitag*) 6-0745 

Dėmesio turintieji gazo leidimus! 
Leiskite mums pakeisti prieš Salto 
oro atsi ima. Nerūdijančio plieno 
dūmtraukio jtleslmal. Krosnys, kana
lizacija, skardos darbai. gazo pakei
timai. East Maine Sheet Metai 
VVorks. VAnderbllt 4-2434. 

OITR liADV ACADEMY 
MANTENO, IEI,. 

Rezidencine gimnazija mergaitėms. 
Komercinis ir muzikos skyrius. Ma
žos klases — rinktiniai mokytojai. 
Užtvirtintas kolegijos paruosimas. 
Vedama Seselių, Servantą of tho 
Holy Hoart of Mary. D61 daug au 
informacijų rašykite: Rcglstrar, Box 
9, Manteno, 111. Saukite: Manteno 
2361. 

DP.MESIO. NAMŲ SAVININKAI 
MES ĮDEDAME 

Septlc Tanks, Dry Wells, Field Tilo, 
Gi;ease Traps. Visokių rūsių kanali
zacijos jdGjlmai. 

IIAOON RUOŠ. 
16 PADDOCK STREET 

šaukite Crystal Eake 749-R 
arpą 1372-R-1 

Mes aptarnaujame visų, McHenry 
County 

"""NAUJOS PLOKŠTELES 
l e i d y k l a PAftVAlKTE išleido dvi nau 
jas, Broniaus Budriūno Vyrų Kvar
teto (Del ri.it. Mieli.), įdainuotu*, 
plokšteles: 
ŠAUKSMAS — ALUTIS ir TĖ

VYNEI — SUBATOS 
VAKARĖLĮ 

Kiekvienos plokšteles kaina $1.75, gi 
siunčiant pustu JM> $2. 

t 'žsakymus siųskite: 
P A Š V A I S T Ė 
560 Grant Ave. 

Brooklyn 8, N . Y. 

degimas aistra, ja nusivylimas'.lis pagaliau nebeturi ko pasa-
ir vėl tvėrimasis už naujos mei- kyti, yra daugiau negu nonsen-
lės yra gyvenimiškas ir supran-^as , nes, imant ir patį blogiau-
tamas. Ar verta tokius dalykus, sią atvejį, kada rašytojas tegali 
rašyti — kitas klausimas. Ne tik porą tikrų knygų parašyti, 
moralumų žemėje daugiau, negu I žiūrint į Jankaus amžių, drąsą 
kad bet kokioje knygoje buvo' jieškoti ir žinant, jog neretai 
parašyta. O tokį juodą padugnių I paskutinieji autoriaus veikalai 
ir pilną nesuvaldomos aistros yra geriausi, leidžia tikėti, kad 
gyvenimą vaizdavo ne tik Maug-
ham ar buvęs vienais metais 
Nobelio premijai pristatytas, 
dabar j indeksą patekęs Mora-
via, bet net ir tokie žmonės, 
kuriuos mes vadiname katali
kais rašytojais. Ir Jankų šito
kį paklydusį žmogų vaizduoti 
privertė ne noras skaitytoją pa
vedžioti pikantiška briauna, bet 
noras pabandyti išeit iš ano tra-

"P. Paukščių" autorius nėra tik 
praeitis ar dabartis. 1 

Nevienas mūsų rašytojas jieš-
ko sakinio, visai nesirūpinda
mas literatūrine visuma. Ir re
cenzentai dažnai jieško veikale 
žodžio kaip katedros sienoj šli
fuotos plytos, užmiršdami patį 
pastatą. Jankus iš* tų, kuris rū
pinasi viso kūrinio esme, o ne 
žodžio šiurenimu ar kaukšėjimu. 

dicinio dirvonėlio ir pylimėlio į Ir "Paklydę Paukščiai" su nedi-
plentą, kuriuo rieda didelė dalis dėle išimtimi yra veikalas vie-

ningas ir sumaniai sukonstruo
tas. 

amerikoniškos literatūros. 

. Mužikėliai, poezija ir filosofija 
Ir Rūkas, ir Raila, šiaip jau 

teigiamai vertindamas "P. 

Nevienam iš jaunesnės kartos 
poetų ar rašytojų prikišamas 
tamsumas. Paskutinioji karta { 

Paukščius", pasisakė prieš filo- paliko gimnazijos suolą tada, i 
*ofuojančius veikėjus. Esą filo-, kai Lietuvos laisvas gyvenimas 

VI. Vijelkis 

Iliustracija — 

vieno skyriaus 

antrašte 

J. Vaičiūnienės 

eilėraščių 

"Žvaigždėtos 
i 

naktys" 

DP.MESIO, savininkai! Užsakykite 
sau cementą dabar. Gatavai sumai
šytas išliejimui! Mes pristatome kas
dien Ir sekmadieniais. C. R. Concreto 
Co. Centrinis gatavai sumaišytas ce
mentas, saukite Crown Polnt 1602 

• .1Qsų reikmenims cemento srityje. At-
! vežamo su troku. 

Dčmoslo, senesnio amžiaus žmo
nes! Gražūs ištisiems metams prie
miestyje namai siūlo jums pulku 
maistą, gražius prlvatlftkus kamb.; 
naminę atmosfera už žemas savaiti
nes arba mėnesines kalnas. Rąžyki
te arba skambinkite Oles Convales-
cent Home, Rt. 2. Rox 47, St. Joe, 
Mlohtgan. Telefoną*: 37526 arba 
B6733. 

RUGPIUČIO LAIVŲ IŠPARDAVIMAS 
Dėmesio laivu pirkėjai! 

Bargcnai — laivų ir motoru — viduje 
ir išoriniai motorai, nauji ir vartoti. 

Marine dažai ir įranki.ii. 
EDVVARD J. WENDT, ant U. S. 12 

Richmond, III. Saukite: 205. 
Atdara kasdien ir sekmadieniais iki 

sutemos. 

Jau pasirodė 

TRYS SVARBIOS KNYGELES 
kurias kiekvienas privalo perskaityti, 
nes Jose ras <}nug gyvenimui reika
lingų pamokymų. 

MAŽASIS TOBULYBES KKIJAS 
Sloje knygutėje garsioji Šv. Teros618 
Kūdikėlio JSzaus nurodo tikrąjį ke
lia > amžinąja laimę. 150 p. $1.00. 

KAIP IŠVENGTI SKAISTYKLOS 

pilna naudingų patarimų, kurie pri
mena sielas skaistykloje kenčiančias 
ir sužadina mumyse meilę joms. 

Kaina 40 centų 

SKAITYK — RASI 
TUItTA 

ITŽSLfiFT/l 

tai raktas atveriantis mums tikrųjų 
turtų skrynių. Kaina 30 ceptų. 

Užsakymus su pinigai)* siuskite 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111. 

Renkite "Draugą" 

• ' 

• 

ATIDARĄ IKI OHUODŽTO JVffiN. 
1 DIENOS AHLENIITR CABINS 

$27.50 sav. pas Bass Lake, Indiana; 
to'letal, n^Rant's vanduo Ir t. t. Ra-
ftykite: BOx 383-A, Knox. Indiana 
arba saukite: Monterey 287 2 pas 
VVlnnemac, Indiana. 

DftMEfIO, SAVININKAI! 

Pataisykite *avo stogus Ir apmuS-
kite savo nnmo sienos ftj rudeni 
prleS kalnų pakilimą. Mes duodame 
jurns geriausiai, žemiausias kainas, 
ftaukite po 6 Blue Island 5. 

EARL B. JAMES ROOFINO 
2418 York St , Blue Island. tll. 

HOME 
ir svelks-

P I N E MANOU RĘST 
Poilsio namai senvvlems 
tnntlems arba pydytojo paeljantams. 
Oeriaus'as maistas Ir priežiūra. Na
mų atmosfera. Savaitines Ir mCnesl-
n6s kainos. 

P I N K M A N O I I m-:sT H O M F 
Rt. 1, Box 158, Mundeleln. 111. 

Va mylios ) rytus nuo Half Day, III. 
Route 22 arba tel.: I/bertyvIile 2-
4212. 

• • ^ 

Dėmesio. Namu Savininkai! 
HOVSE OF RKKZ 

Pagražins 1flsu virtuvą su 
K1TCHRN MAID CABINETS 

PaKamlnamf pagral uJSfakvmą sulig 
Jūsų nurodymais. Nemokami apskai
čiavimai bet kur. žemiausios kainos. 

flary 4-2459 
813 \V. Ridge Rond 

GARY. INDIANA 

G. LeRoy Lehr 
Nauja, moderni "air-condi-

tioned" laidotuvių koplyčia. Pil
nas laidotuvių aptarnavimas. 

Modernios patalpos 

LEHR FUNERAL HOME 

6040 So. Pulaski Rd. 
POrtamouth 7-7676 

ANTKAPIAI IR PAMINKLAI 
pastatomi už žemiausias kainas 
del jūsų mylimųjų, kurie išsiskyrė 
iš jūsų tarpo. 

Leiskite pastatyti pagal jūsų 
nurodymą paminklą, kuris stovės 
kaip aimbolas amžinosios vertes 
ir nepaprastas pažadėjimas jums 
ir tiems, kurie praeis pro salj, 
kad geri ir nusipelnę gyvens to
liau ateinančiam gyvenime. 

LAKE COUNTY MEMORIALS 
Robert L. Paveglio 

614 So. Genesee, W%tikegan, II). 
Ont. 6788 

Ii AR ESI D E RESORT 
COI;N4RY CM:B 

Pewaukee, Wis. Tel. 880, 887 

Tik 100 mylių nuo Cblcagos; 25 nuo 
Milwauk<>e. Viešbutis ir vasarnamiai, 
patalpos 260, 27 akrai piknikams, 
didelS vi.ta automobiliams pasista
tyti. Oolfas, tenisas, ping-pong, vai
kams aikstelS, plaukiojimas, privatus 
paplūdimys, žvejyba. Restoranas — 
puikus maistas, cocktail lounge, to
kiai. Savaitine kaina svečiams $50 
ir augftfiaus. Pagal europietiška arba 
amerikietišką planą. 

Leiskite mums pastaytti jums naują na
mą ant JŪSŲ sklypo — pigiai 

W. L. GERSDORF 
mes turime gražų orą | Bendras Kontraktorius 
čia pat, nepamirškite j N a m ų pastatymai arba perdirbimai; ga

lite gauti "blue prints". Apskaičiavimai 
R E S T A U R A N T duodami. Padčsimc su financine proble

ma. Saukite: Northbrook 1081 

DP.MESIO. gazo leidimą turintiem Į 
Įdėkit* anksti ir pralenkite šaltą 
orą! Klauskite apie Tlmken Oas 
Burnom & on Buraers, lengvi issi- i 
mokėjimai. Nemokami apskaičiavi
mai. Chicago Cooling A Htg. Co. 
7046 So. Halsted St. ABerdeen 4-
6048. 

DftMESIO. savininkai! Bendras 
pertaisymas — PalCpes, rūsius, vir
tuves, virtuvių kabinetus. Oaražus. 
mūrinius, akmeninius, cementinius, 
"tuck pointlng". Naulus namus pa
statome. Nemokami apskaičiavimai. 
Galime finansuoti. Pilnas apdraudi
mas. Sams & Saunders, General Con
traetors, 6928 Alabama Avenue, 
Hammond, Ind. Iiussell 1825. 

Dabar, kada 
ir pavasaris 
aplankyti 

DECKERT'S 
& LOUNGE 

6211 Lincoln Ave. 
MORTON GROVE. TLL. 

Pasivaišinkite save ir savo šeimą t 
valgių patiekalais. 

SPECIALYBE 
Suerbraten &. Soatzle. keota vištiena, 
Chicken — in — the — Baaket, 
SIrloln of beef ir stelkal. 
Užkandžiai kiekvieną dieną, taip pat 
sodelyje vieta Jūsų patogumui. 

GRAŽŪS prlvatiški tiamat senes
nio amž. moterims arba poroms; pui
kios apylinkSs — prieinama savai
tine arba mSncsinS kaina. Rašykite 
arba pamatykite 

MRS. F R E D KASISCHKE 
Eau Claire, ,Mlchlgan 

STANTON'S MOTEL 

2 blokai i Šiaurę nuo Hy. 16. Rami re
zidencijų apylinke. 15 vienetų. Privačios 
vonios. "For People VVho Care". Rašy
kite - Ed Stanton, 931 N. Capital St., 
VVUconsin Delis, VVtsconsin. Atdara iki 
lapkr. 15 d. AAA Approved Tel. 7361 

• BREEZEVVAY 
• ŠALIGATVIAI 
• GARAŽŲ GRINDYS 

DP.MESIO SAVININKAI! 
40c — 50c Kvadratine Pėdą 

"D U N - R I T E" Ccment Contractor 
Geros rūšies darbas atliekamas tuoj pat 

28 Metai Patyrimo 
Saukite DOVVNERS GROVE 1358-R-X 

Nemokami apskaičiavimai kasdien ir sekmad. 

DĖMESIUI TURINTIEMS GAZO LEIDIMUS! 
KUBO SHEKT METAL SHOP 

Įtaisysimo bet kurią plačiai reklamuojamą centrallnlo apšildymo krosn) 

Visokių rūšių 
arba "converslon" vienetą 

skardos darbai. Krosnys — Stokcrlal — Degint uval — 
Ventiliacija "Air Conditlonlng 

17 North River, 
JOHN RŪBO, Savininkas 

Batavia, 111. Tel. Batavia 1862 

ACE GARAGE 
915-935 N. California Ave. 
Oficialiai valstybes patikrintas 

TRUCK STATION 
Class A, No. 4G5 

pagal „City Testing" 
llruiio Surnlck, (Miuuigcr 

SPECIALISTAI 
• Automobilių taisymo 
• Hody Work 
• Mudguards 
• Motorų taisymo 
24 vai. „ toulng" patartini imas 
Parduodame baterijas. Uždeda
me, sėdynių užvalkalus. 
Skambinkite; 

HUmboldt 6-5824 
HUmboldt M-5H25 

a profitable remindirV 
open a savings accoųnt 

this month — 

Gaukit d* ierui lidftifilai fiunfel 
UftikrinfcU taupymai ataaufi / ~~ 

L
w Turėkit pkujd kai Nfrfa y 

Pf AiflOI •• $1 • PrMflcK klek norit* 

» 

m AND U)A'N ASSOCtATIDN 
HHUii W& )»AKSrrKP MTKlCmr' o r u ht,v\ y i 

Hfei 4 wmtau*d»A vmkmi-mt K.«4y iri*Mmtlmfcm MUM ^ >>-»>*- *»>* i > 

ii-V. 
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Šeštadienis, rusgejo 23, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

VIENAS 1S PENKIOLIKOS M1LI0NĮ 
I š SSSR pabėgusio ukrainiečiu profesor iaus knyga 

JUOZAS PRUNSKIS 

Savo tautiečių padedamas pa- lynių ordinus kabinėjo tardyto-
siekė Kanadą užrainiečių profe- jo smūgiai, 
šorius Nikolas Prychodko ir da
bar dirba Massey - Harrys Co. Sibiro ištrėmime 

Inžinerijos Tyrimų Skyriuje. Jis 
yra buvęs Kievo ir kituose kalė
jimuose bei Sibiro ištrėmime. 
Savo pergyvenimus ir aprašo 
knygoje „One of the Fifteen 
Million" (Vienas iš 15.000.000 
kalinių; išleido Little, Brown & 
Co., Boston, Mass. 1952 m., pusi. 
236, kaina $3.00). 

Laisva mintis vergų valstybėje 
Autorius pasirinko gerą kelią. 

ris nepasakoja daugeliui jau ži-
įomų bendrybių, o aprašo savo 
>aties asmeniškus pergyveni-
IUS, kurie jautriai pavaizduoja 

sovietinės diktatūros žiaurumą 
Įr neteisingumą. Jo tėvas tebuvo 
savininkas 25 akrų. Galbūt bol
ševikams buvo įtartina, kad du 

seneliai (iš tėvo ir motinos 
msės) buvo graikų ortodoksų 
Ivasininkai, ir jis 1938 m., di
liųjų, valymų metu, buvo areš 

Prof. Prychodko 1939 m. buvo 
išvežtas į Sibirą, č ia jis matė 
vietas, kur kasnakt iš barakų 
išvilkdavo po kelis lavonus kali
nių, kurie nepakeldavo 50 laips
nių šalčio. Lavonus kraudavo į 
ilgą bendrą duobę, kurią, kai 
pripildydavo, užkasdavo. Čia 
juos surasdavo ir draskydavo 
stepių vilkai. Tose priverčiamo 
darbo stovyklose jie gaudavo 
duonos, sūrios žuvies ir... sniego 
— darbe troškuliui malšinti. Jis 
dirbo Jurkino lentpjūvėje. Žie
mą teko braidyti sniege iki juos
tos, o uždarbis — tiek, kad už 
mėnesio algą negalėjo nusipirk
ti dviejų svarų cukraus. 

Kaikur tremtiniai gyveno au
deklinėse palapinėse, Sibiro šal 
čiuose. Negaunant vitaminų dau 
geliui krito dantys, o negau
nant taukų kaikurie, saulei mi

tas ir ištrėmime išbuvo trejus I sileidus, kaip akli negalėjo nic 
lėtus. Acadijos universiteto pre ko matyti, 

ridentas W. Kirkconnell rašyda 
įas knygai įvadą, pažymi, kad 

Elektrinis liežuvis 
Norvegijos mokslininkai iš

rado tokį elektrinį "liežuvį", 
kurs įkišta s į valgias parodo, 
kiek maiste yra druskos, kaip 
sūru. 

<F 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir įvairių daiktų pervežimus 

Taip pat persiunčiame J uBslen) 
pakletfillus Įvairaus maisto. 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

VESTUVINES NUOTRAUKOS 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MCSŲ SPECIALYBE 

PrecinPhotoStudioJnc. 
EDVARDAS J. ULIS. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Į Telefonas VlrginJa 7-2181 

/ laisvę 

>rof. Prychodko tebenešioja sa-
'o kūne kruvino su juo elgimosi 
symes; „jo vienintelis nusikalti-
las buvo, kad jis drįso mąstyti 

laisvas mintis vergų valstybėje". 

Kalėjimo tortūros 

Kai jį areštavę uždarė į kalė
jimą, vakare į jų kamerą įstū-

Imė grupę geležinkeliečių iš Fas-
tovo. Jų veiduose ir kūne buvo 
sunkūs randai ir Prychodko ma
nė, kad juos ištiko kokia geležin 
kelio katastrofa, bet jie paklaus 
ti atsakė: 

— Ta katastrofa įvyko mūsų 
miesto NKVD raštinėje, tardy
mo metu... 

Greitu laiku jis pamatė dau
giau. Kameroje buyo kitas uk 

Gal prof. Prychodko ir būtų 
miręs, kaip šimtai tūkstančių iš 
tų 15 milionų kalinamų Rusijo
je, bet jį išgelbėjo motinos ryž
tingumas, kuriai pasisekė priei
ti pre prezidento M. Kalinino, 
kurs išdavė amnestijos raštą. 

Prof. Prychodkos grįžimas į 
tėviškę, nuostabūs susitikimai 
su kitų kalinių giminėmis, dar
bas mokykloje, o vėliau — ma
šinų - traktorių stotyje, jo slaps 
tymasis gaudomo — įdomūs, 
kaip kokios nuotykių apysakos. 
Jis išsigelbėjo tik vokiečiams 
bolševikus iš jo apylinkės išvi
jus. 

Inkvizitorius ir Stalinas 
Veikalas vertas platesnio dė-

A. Laurinaitis Iliustracija V. Kastyčio knygai 
"Kolektyvine prausykla" 

— > > i i • 

mokslo ir gal net bailumo, suku- j vaistas, kurs įstengia tirpinti 
riuo amerikiečiai žvelgia į šios riebalus, gali veikti kaip žmo-
rūšies faktus. Viskas „buvo ge
rai", kai buvo puolama Hitlerio 
tiranija. Tačiau šiandien tik ne
daugelis drįsta pakelti savo bal
są su tuo pačiu garsumu, kaip 
seniau, prieš diktatorių, su ku
riuo nusikaltimais ir klastingu
mu palygintas Hitleris atrodo 
tik kaip naujokas... 

• . i. . . • . 1 1 - • • m . » • 

Rtjauninimo vaistas 
Dr. Abrahamsonas, iš New 

Yocko, tvirtina, kad metischoi 
• i 

rainiečių profesorius, kurio akis, mesio. Elta teisingai ryšium su 

<? 

buvo užtinusi nuo sumušimo. 
— Mano tardytojas* turėjo 

ąžuolinį lentgalį su įkaltais 20 
vinių į jį, — pasakojo nukentė
jęs-

Kitas kalinys — peilių galąs
to jas, už tai, kad pro šalį vokie
čių konsulato ėjęs, pakviestas, iš 
galando virtuvės peilius, buvo 
įtartas šnipinėjimu ir pasmerk
tas dešimčiai metų. 

Kalėjiman pateko ir Bilą Tser-
kva divizijos viršininkas, papuoš 
tas raudonosios vėliavos ir rau
donosios žvaigždės ordinais. Jis 
irgi iš tardymo grįžo baisiai su
muštas. Kaikurie tardytieji ne
bepastovėjo ant kojų ir juos ati
tempdavo už rankų, už kojų ir, 
\yg mirties komoje nebejautrius, 

1 pamesdavo kameroje. Tardomie
ji buvo mušami kėdės kojomis, 
guminėmis lazd6mis, jų pirštai 
buvo spaudžiami tarpdudyje, į 
jų vidurius pumpuojamas oras. 
Tai sovietinio teisingumo pavyz
džiai. Ukrainos mokslo akademi
jos narys M. Savchuk buvo tar-( 
domas per 16 naktų iš eilės. 

Autoriaus tardymas 
Patį knygos autorių balševikų 

tardytojai taip daužė kumštimis, 
kėdės koja, kad išmušė kelius 
dantis, nuo smūgių užtino akis. 
Nuo mušimo sukritęs, buvo spar
domas batais, kol neteko sąmo
nės. 

Pasikeisdami tardytojai jį 
kankino ištisas keturias dienas. 
Jis buvo daužomas ąžuoliniu mie 
tu, iš kurio kyšojo apie 30 vi
nių. Tortūroms pasibaigus jis 
negalėjo nei stovėti, nei sėdėti, 
tik baisiai N dejuodamas gulėjo 
ant grindų. 

Iš kitų tardytojų kamerų gir
dėjosi klaikūs šauksmai žmonių, 
kurių kojos buvo deginamos 
karštomis geležimis, į kurių pa
nages buvo grūdamos adatos, 
kurie buvo mušami per jautriau
sias kūno dalis. Kalėjime auto
riui teko sutikti rusą Hulagovą, 
kurs buvo vienas iš vienuolikos, 
kurie pagrobė gen. Kutepovą; 
u i taj jis gavo raudonosios vė
liavos ordiną, o dabar ir jam mė- Ifc.^ 

PARDUODAME ANGUS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

gų atjauninantis veiksnys: įleis 
tas į gyslas jis ištirpdo rieba
lus, kurie buvo sukietinę krau
jo indus ir žmogus vėl atgau
na energiją. 

Nesenai išėjusi Kun. P. 
Klrvelalčlo paruošta maldaknyge1 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknyge Jaunimui. 

Kaina pagal Įrišima: 
91.00; 91.30 Ir 91-50 

Užsakymus su pinigais siuskite: 

"DRAUGAS 
2884 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. 111. 

PROGRESS EIRNIME CO. 
Chicagos, lietuvių Bendroves Krautuve 
Teikia mažiausias kainas šiame 

mieste ant visokių namam reikmenų, 
nes suglaudę 2-jų krautuvių prekybą 

l VIENĄ 
SU VIENOS KBAUTUVftS OPERAVIMO IŠLAIDOM 

BAHO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

už daug daug mažesnes kainas 
Daugiau kapitalo, daugiau prekių, mažiau rendų, mažiau 

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kitos Lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progresą" 
kainas. Dėl kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės j šią įstaigą. 

4181-83 

Archer Ave. 
Lengvi išsimokėjlmal pritaikomi visiems. 

LAfayeHe 
3-317! 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNB AVE. 

Tel. Vlrginia 7-1091 
• i 

šiuo veikalu rašo 
— „N. York World - Tele-

gramm and Sun", apžvelgdamas 
minimąją knygą, pastebi, kad ją 
turėtų perskaityti kiekvienas, ji 
turi būti pasiųsta visiems laik
raščiams, LE ir AB radijams ir 
visiems, visiems. Seniau visas 

pasaulis šaukė, kad inkviz. Tork-
vemada pasmerkė mirti 2.000— 
9.000 aukit kad Tamerlanas iš
pjovė gal 80,000 Delhių gynėjų, 
o iš šimtų tūkstančių kaukolių 
pastatė sau piramidę. Hitlerio 
ž m o g ž u d y b ė s i e k ė m i l i o n u s . T a 
ri • ri»- r^i- i. • • Ai.- DARBO VALANDOS: 6 v.v.—lO v.v. 
ciau visi tie Dzingischanai ir Ati aešladleniais: 8 v. ryto—10 v. vak. 

RIMKUS. 41 l t So. Francisco. 
Telef. Y A 7-1099 

PRADEK TAUPYTI P A S . . . . 

1DLAND SAV1NGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Archer Avenue Chicago 32, 
Telefonas: LRfayette 3-6719 

[EKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AI l«>l IMT SAIJ>l)KAM, MekretorlUB 

4038 

>«i 

tloliii F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
i 

4330-34 South Caliiornia Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AM BULANCE DIENA IR NAKTĮ 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami lt 

pristatomi i namus. 

<? 

los nublanksta prieš Staliną. Ko; ^ 
apžvalgininkas sakosi betgi ne-| 
galįs suprasti, tai to tylos są-

& 0ąĉ Mdlrpupaiiica< 

VIENINTELE LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH SIDRJE, 
KURI PATARNAUJA VISOKIU ItCŠIŲ APDRAUDOSEt 

Mes atstovaujame atsakomingas apdraudos kompanijas, todėl kiekvie
nas mūsų klijentas visados apsaugotas, Jei kam įvyksta kokia nelaime. 

FIRE—AUTOMOBILIO—UABttlTIES—PREVENTION 
IR ACGIDENTS. 

6322 SOUTH WESTERN AVE. Telef. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

^ i T 

ANTHONY B. PETKUS 
ĮIAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVE. 1410 S. 50i* AVE. 
CHICAGO, 1LL. CICERO. l i X . 

ORovehUl 6-trt42 ' 

HEmlock 4-2644 

TOunhall 3-2109 • 

3£ZVZ&-3a m*~ 

DIRBTUVĖJE PERDIBTI 
•V 

» • > > » • • M M M M M M » » M » - » • » « « • » • -
! TELEVIZIJOS BEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

• • .'•. 

MOTORAI 
PONAI ITAISOM 

PLYMOUTH 1937—1950 $169 .98 
CHEVftOLET 1937—1950 $155 .48 
DOPGE 1937—1950 '. $182 48 
CHRYSLER 1937—1950 $198 08 
FORD V-8—85 1935—1948 $162 50 
FORD & MERCURY 1939-1948 $171 .00 

, 

M 
TAIP PAT 

PONTIAC — OLDSMOBILE — KAISER — FRAZER 

U2 ŽEMIAUSIAS KAINAS 

JOKIO IMOKEJĮMO 
IKI 24 MĖNESIŲ IŠSIMOKĖTI 

motorai pilnai garantuoti 
90 čiai dienų arba 4000 mylių 

SLIM'S AUTO REPAIR 
3046 ELSTON AVENUE 
Šaukite JUniper 8-9896 

Valandos: Kasdien nuo 7 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. 
•* Šeštadieniais iki 6 vai. 

ATVE2AME I 2 ARBA 4 DIENAS 

m HM j m 
(guallfled englneers' servlce) į: 

3/20 S. Halsted Street - DAnube 6-6887 J 

L1GDĖSIO VALANDOJ 
Štukitt 

MA2EIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6645 So. Western Ave. Air Conditloned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIHIIIIIlllklilIlIlIlIlliMiilIlIlIlIlIlIlIlIlIlI 
L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

Hii i i i i i i i i i i i i imii i i iHi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i iHi ' i ' 

\ 

• • v. , , . , 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NEIS0H 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West I I Ith Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

DkUHausIas Paminklam* 
Planu Patrinkimas MI«d* 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVOJ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Mes turime fccoplyčias 
v i s o s e Chicagos ir 
Rosolando dalyse 1 r 
tuojaus patar
naujant. 

AmlMilan.yų patarnavi
mas y r a telkiamas 
dieną ir n a k t į . Rei
kale saukite 
mus. 

.; 
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STEPONAS C. LACHAWICZ 
2814 VVest 23rd PLACE Tel. VIrgitnia 7-667* 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUlliaaii 5-127* 

PETRAS~P7 GURSKIS 
659 VVest 18th STREET Tel. SEdey 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE , 
1446 South 50th AVE., CICERO, 1LL. Tel. OLympic 2-1001 

POVILAS J. RIDIKAS-

3354 S. HALSTED STREET 710 VV. 18th STREET 
Telephone YArds 7-1911 

~ LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188—1189 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Trl. LAfayette 8-8572 

LEONARDAS A. EtERSKIS 
1646 VVEST 46th STREET Tel. YArds 7-6981 

i " ' . I > ' = 
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Spygliai ir dygliai 
Redaguoja L. ŽITKEVIČIUS 

22 Irving Avenue. Btooklyn 37. N. Y. Tel. HY 7-7109 

Rašytojų Charakteristikos 
Lietuvių Rašytojų Draugijos Sveikas būk, Aleksandriški! Į 

DIEWRAJfn9 D R A U S A S , 
9B ^ £ , '. I t U N O I S Šeštadienis, rusgejo 23, 1952 
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Valdyba savo nariams išsiunti
nėjo narių sąrašą, idant kores
pondentiniu būdu būtų išrinkta 
nauja valdyba. 

Bet sąrašas ir pasilieka sąra
šu. Vardas, pavardė, adresas. 
Daugiau nieko. Jokių charakte
ristikų. O jų, renkant valdybą, 
reikia būtinai. Būtinai apibū
dinti kiekvieną kandidatą! 

Taip juk daroma ir demokra
tiškiausioje pasaulio valstybėje, 
Sovietų Sąjungoje. Reikia kiek
vieną asmenį charakterizuoti, 
idant įsitikintum, ar jis nėra 
liaudies, šiuo atveju rašytojų 
draugijos, priešas. 

Norėdami pagelbėti rašytojų 
draugijos nariams, kad jie žino
tų, ką renka, ir skaitytojams, 
kad žinotų, ką skaito, — čia pa
teikiame vieną kitą dešimtį ra
šytojų charakteristikų. 

Žydi rožė Jerichono, o Braz
džionis jai prie šono. Sėdi kiškis 
ant kopūstų ir vaizduoja tipą I 
rūstų. 

Kirša pozoj piligrimo ant ak
mens maldingai rymo. Pila pele
nus į saują ir į tolumas keliau
ja. 

Kopia Santvaras nuo kalno, 
nešas debesį ant delno. Saulėj 
sielą paskandinęs, jieško kūnui 
užkandinės. 

Gintarinio uosto vartuos Ma-
zalaitės valtys vartos. Į pajūrį 
Nelė žiūri — valgo moterys ten 
sūrį. 

Žydi gėlės — širdys sąla, — 
plaukia Būdavas į salą su Ba
naičiu, su Loreta ir su kuo tik 
panorėta. 

Nejieškok Chicagoj Rūko: 
jau į Vilnių jis nurūko. Įsilipęs 
ten i bokštą, nieko kito nebe
trokšta. 

Tysliava pas Ginkų eina ir 
dainuoja pieno dainą. Nors pa
miršo kalbą prūsų, bet dar kal
ba "Tėve mūsų". 

Škėma kibirkštis gamina, bet 
širdies jos neramina. Ir nuodė
guliai vis rūksta, kolei rašalo 
pritrūksta. 

Ei, kinkyk, Taruli, žirgą — 
tegu žirgui ausys mirga! Tegu 
vėjai tau dainuoja! Tegu kelnės 
mėlynuoja! 

Grenoblį nebegrįžki! 
Jankus morus rankoj laiko. 

Jau egzaminams nėr laiko. Be 
krantų vingiuoja upė. Ten pa
klydę paukščiai tupi. 

Orintaitė slepia ranką (kada 
sveikintis jai tenka). Bijo ran
kos paspaudimo, tartum velnio 
išradimo. 

Grigaitytė daug mylėjo, o 
pamilus - netylėjo. Pro vėduoklę 
žvelgė akys, kol atjojo mėlyna
kis. 

Vabals, vabals, vabalaitis, o 
su juo ir Tamulaitis. Vaikšto 
katinas išvytas, o su juo ir mū
sų Vytas. 

Juokias kiškis, juokias triušis, 
ir tas Pulgis, tas Andriušis. Už 
tų marių, už tų jūrų sukas links
mas tarp kengūrų. 

Skrenda gandras ir Zobars-
kas. Kad paklydo, ar jį bars 
kas? Piemens bulves pievoj ke
pa. Kas nuves ten mūsų Stepą ? 

Tas Babickas, šakar makar, 
tra-ta-ta dainavo vakar. Kaip 
šiandieną jis prabyla, pasiklaus
kite brazilą. 

Dovydėnai, mielas Liudai, 
pilk degtinės Klemui Dūdai. Jau 
negrįš Domeikos broliai: nukan
kino juos maskoliai. 

Valandoj prasilenkimo Katu 
liškis nenurimo. Nudundėjęs į 
Chicagą, griebė plunksną jis į 
nagą. 

Tas Gustaitis, tas Antanas, 
kažkur Bostone vaidenas. Užsi
vertęs ilgus plaukus, valgo žąsi
no jis taukus. 

Po Augštadvarį Alantas vaikš
tinėja kaip koks frantas. Slenka 
džiaugsmas jam per kūną, kai 
pagarbina Perkūną. 

Lenkias pievos ir papieviai 
tam raganiui Vincui Krėvei. O 
šiaudinėj jo pastogėj jaučias 
raganos patogiai. 

Tulauskaitė kai pragydo, žo
džiai ėmė ir paklydo. Ar kas 
juos besugrąžina, pasiklauskite 
Gražiną. 

Apsivilkęs šviesų rūbą, auš
tant Vaitkui kažkur skuba. Dul
kės švinta, šviesos plinta — 
šviesomis jisai ir minta. 

Vaičiulaitis Valentiną kaimo 
smuklėn vest ketina. Ten toks 

Apie psichologiją ir hipnotizmą 
DR. D. NARUTAVICIŪTĖ, Chicago, 111. 

Detroito Universitete, praei
dama pro dėstytojų kambarius,) kaip pagrindinį ar šalutinį da-
virš vienų durų pastebėjau lie
tuvišką pavardę: J. Pikūnas. J-
ėjusi, radau prie stalo besėdintį 
jaunąjį lietuvį — psichologijos 
Ass. profesorių; pasirodo, dr. 
Pikūnas, studijavęs Kauno, 
Muencheno ir Paryžiaus univer
sitetuose, vos prieš pusantrų me
tų atvyko iš Europos. 

A. Laurinaitis Iliustracija V. Kastyčio knygai 
"Kolektyvinė prausykla" 

Kad ir šoki, bet nemold 
RUNCĖ DANDIERINAS 

Šoko prūsas, šoko rusas — 
Net pakrypo ūsas! 
Šok, pruseika, šok, ruseika, — 
Patrepsėti sveika! 

Bet jei suksies ne į taktą, 
Kai Maskva užgroja. 
Dar pataikys tau į kaktą 
Bolševiko koja. 

—- Kokiu būdu patekote į šį 
universitetą profesoriauti ? 

— Važiuodamas pro USA 
miestus, sugalvojau sustoti De
troite ir pasikalbėti su prof. dr. 
Padalskiu, buvusiu Vilniaus un-
to prorektoriumi. Žinojau, kad 
jis čia profesoriauja. Jis mane 
supažindino su savo "bosu" dr. 
B. F. Landuyt, tas — su deka
nu, šis su rektoriumi ir taip 
buvau pakviestas čionai dėstyti. 

— Kaip sekėsi pradėti skai
tyti paskaitas angliškai? 

Viso labo psichologiją,-tikslu psichologijos diploman« 

Nuostabiai viskas ėjo: p-lė 
Magdalena Avietėnaitė, buv. Vy
tauto Didžiojo Un-to anglų kal
bos profesorė, ištaisė mano su-i'Psichologiją ir daug kitų. 
rašytų paskaitų kalbą ir pamo- atstovauja dinamiškosios 

lyką, čionai studijuoja apie 1600 
asmenų. Jaunimas veržiasi į šį 
naują dalyką, kaip ir į kiekvie
ną naujenybę. Be to, psichologi
ja turi gerą ateitį — šiame 
krašte dar dešimt tūkstančių 
specialistų galėtų dii! .i su atly
ginimais, panašiais į gydytojų. 

— Ar Detroito universitete 
yra lietuvių, studijuojančių psi
chologija? 

— Keli. Jų tarpe p. Ligija 
Dirkienė rašo iš klinikinės psi
chologijos, magistro laipsniui 
gauti. 

— Ar dėstytojų tarpe turite 
kokią garsenybę? 

— Psichologijos Departamen
to direktorius yra žinomasis 
prof. Dr. A. A. Schneiders. Jis 
yra Amerikos Katalikų Psicho
logų S-gos pirmininkas. 

— Kuo jis yra pagarsėjęs? 
— Savo veikalais. Jis yra pa

rašęs Bendrąją Psichologiją, 
Racionalinę Psichologiją, Jauni
mo Psichologiją, Prisitaikymo 

Jis 

"Šilkai ir vilkai" 

•' 

' 

Tas Baronas — bent Baronas: mielas pelkių takas, bet ir čia 
trys kepurės — vienas ponas, gerai jam sekas. 
Kokią dedasi kepurę, tokiu žan
ru jis ir kuria. 

Vakar Kuosa — šiandien Ais
tis. Kas visus vardus aplaistys! 

Kaip kiti draugai gyvena, pa
rašyti reiks romaną, nes į šitą 
mūsų dainą nevisi lengvai suei
na. 

Spygliadygline Kronika 
Žymus kritikas bei žurna- kė: "Tu švieti augštai ant dan

tistas Eksliteratas, pasižymėjęs 
išsamiom recenzijom, žada pa
duoti prašymą įstoti į Rašyto
jų Draugiją. 

• Žymus mokslininkas Dr. S. 
Aliūnas dirba prie didelio moks
linio veikalo apie skraidančias planuojamas išleisti lietuvišką-

gaus". Tad nėra reikalo sakyti: 
"Tu švieti augštai danguje". 

• Mūsų bendradarbis S. K. 
rašo, kad vienas geras sapninin
kas būtų vertesnis indėlis į lie
tuvių literatūrą už visas tr is 

lėkštes. 
• Į Benedikto Babrausko 

tejgimą, kad Maironio sukaktį 
paminėjo tik trys katalikiški 
laikraščiai, atsiliepė VI. Vijeikis 
("Draugas", rugpjūčio 9) , pa
brėždamas, kad tą sukaktį pa
minėjo ir "Tėviškėlė" (VI. V. re
daguojamas "Dirvos" priedas). 
Dabar lauktina, kad atsilieptų 
"Eglutės" redaktorius Pr. Nau
jokaitis, nes ir jo laikraštis turi 
tokių pat nuopelnų. Jei tai įvyk
tų, reikėtų atsiliepti ir Spyg
liams ir Dygliams (autonomi
niam vienetui "Drauge"), nes ir 
šie nepraėjo pro Maironio su
kaktį tylomis. 

šias "VVho's who". 

• Ištrauka iš korespondenci
jos. — Western Reserve univer
siteto rektorius savo kalboje 
Clevelandą pavadino "tautybių 
sutirpdinimo puodu", o guberna
torius Lausche tvirtino, kad 
"tautybių sutirpdinimas šiame 
krašte parodo tvirtą pasiprieši
nimą komunizmui". 

• "Vienybės" šnipai apsiga
vo, manydami, kad "Darbinin
ke" po A. Mankūno slapyvardžiu 
slepiasi J. Brazaitis. O tuo tarpu 
ten slėpėsi vienas mums pažįs
tamas humoristas. 

• Satyriko Runcės Dandie-
rino slapyvardis vartojamas A-

VISOKĮ LUPINĖJIMAI 
DR. S. ALIŪNAS 

-rv Ak, ponička, čia galvos sukas, 
Ak, nebegalima stačiai! '• ,įtV f* 
Žinot, nuo saulės nusilupo 
Du kartus nosis if pečiai. 

—* Kam nervus jus,poniut, gaftimat? 
Kam jums gadint akis ir ūpą?.,. 
Korėjoj jankį lupa kinas, 
O rusas kinui kailį lupa. 

Ir agentai tau kailį lupa, 
Ir mokesčiai nulups tau kailį, 
Ir Calvert bonkos kailį lupa 
Arba kokiai merginai meilė. 

Kai daktarai kėdėn sodina, 
Tave skausmingos mintys supa, 
Nes jie, padarę gražią miną, 
Dantis ir dolerius tau lupa. 

• 

Ir piknikai tau kailį lupa. 
Ir net savęs žmogus negaili: 
Kasryt eini, sukandęs lūpą, 
Kad bosas luptų tavo kailį. 

Ir advokatai kailį lupa, 
Ir lupa kailį buto nuoma.' 
Ir visada jį lups, kaip lupo 
Iš rojaus ištremtam Adomui. 

kė angliškai tarti . Nuėjęs į pir 
mąją paskaitą, valandą pasako
jau, o po to paklausiau studen
tus, ar supranta? Atsakė "su
prantam" ir atrodė patenkinti. 
Paprastai profesoriai, kurie ne
patinka studentams, negali lik
ti. Jei patinki — tuo pačiu aka
demiška profesija pasidaro sėk
minga. 

— Kiek dabar turite studen
tų? 

— Apie. du šimtu. 
Dėstau psichologijos įvadą, 

vaikų psichologiją, jaunimo psi
chologiją, dinamiškąją psicholo
giją, nenormaliųjų psichologiją, 
klinikinę psichologiją ir inteli
gencijos nustatymo praktiką. 

— Pastarasis dalykas, atrodo. 
Amerikoje labai madingas? 

— Šitoje srityje amerikiečiai, 
turbūt, bus labiausiai pažengę. 
Turi daugelį tyrimo būdų, labai 
dažnai jais naudojasi praktiko
je, ypač klinikinėje ir krimina
linėje psichologijoje, nustatant, 
ar nusikaltimas įvykdytas sąmo
ningai, ar dėl proto stokos. 

— Ar inteligencijai turi- įta
kos rasė i r tautybė? 

— Po eksperimentų su įvairių 
tautybių vaikais paaiškėjo, jog 
lietuvių vaikų inteligencija — 
daugeliu atvejų net prašokstan-
ti lenkų, rusų, italų, ispanų ir 
portugalų. 

— Ar didelis šiame universi
tete susidomėjimas psicholigijos 
mokslu? 

psi
chologijos kryptį, kuri nagrinė
ja žmogaus veiksmų motyvaciją, 
žmogaus prisitaikymą prie ap
linkos ir sugebėjimą išvengti 
psichinių sunkenybių. 

—— 

Atviras laiškas spyglių ir dyglių redaktoriui 

Spyglių išprovokuotas, I merikos vitrinų reklamose, kur 
"Drauge" (rugpjūčio 2) atsilie
pė poetas Mykolas Vaitkus, pa
remdamas mūsų nuomonę, kad 
Maironis gerai lietuviškai pasa-

žodis "Danderine" reiškia kaž
kokius vaistus. O jo knygos pa
vadinimas — "Slikai ir vilkai" 
vartojamas reklamuoti degtinei 

Pone Redaktoriau, 
Esi didelis filosofijos mėgėjas 

ir tuo didžiuojuos, nes filosofiją 
laikau visų mokslų mokslu. Ta
čiau esu nemažai nuliūdęs, kad 
yra dar didesnių už mane filoso
fų, kurių gilių minčių, mūsų 
spaudoj išbarstytų, mano mėgė
jiškas protas nepajėgia suvirš
kinti. Ar negalėtumėte, p. Re
daktoriau, Čia man truputį pa
gelbėti. 

AS galvoju, kad jeigu yra 

sveikatos, teisių, kalbos, sporto 
ir kitokių madingų, bet nereikš
mingų kampelių, tai kodėl netu
rėtai būti svarbiausio, filosofijos, 
kampelio? I r šia proga keletas 
klausimėlių. 

ir angliškai išverstas į "Silken 
Wilken" ("Draugas", rugpjūčio 
13, paskutinis puslapis). Knyga 
gaunama pas Spyglių redakto
rių. Kaina $1.00. Platintojams 
nuolaida. 

• Praeitą sykį Spygliuose 
kažkoks juokdarys po "Pasikal
bėjimo apie laikraščius" antraš
tės visai be reikalo įgrūdo eilė
raščio posmą. 

1. Vienas 18 amžiaus filoso
fas pastatė tokį klausimą: "Kas 
tai yra smertis nespadzievotas?" 
ir atsakė šitaip: "Smertis nes
padzievotas yra tai smertis no-
glas, kada žmogus nespadzievo-
jas, o kaipo taip tropijas." 

Vienas 20 a. filosofas stato 
tokį klausimą: "Ką reiškia — 
pilnutinis žmogus?" ir Čia pat 
atsako: "Pilnutinis žmogus visų 
pirma reiškia tai, kad žmogatfs 
gyvenimas yra vertingas pats 
savyje." 

Pirmas man labai rūpimas 
klausimas yra šis: ko pasauly 
daugiau: pilnutinių žmonių ar dingą? 
vertingų gyvenimų savyje? Ant-1 

ras — kuris kuriam filosofui y-
ra padaręs įtakos? 

2. Vienas filosofas rašo: "Pil
nutinis žmogus Šalkauskiui reiš
kia, kad jis yra ne tik dvasinė 
formulė, bet ir gyvas savo laiko 
bei tautos Žmogus." 

1. Girdėjau kitą filosofą sakant, 
kad pilnutinis žmogus yra tik 
dvasinė formulė. 

Kaip Jums, p. Redaktoriau, 
atrodo: kuris šių filosofų iš tik
rųjų gilesnę tiesą yra pasakęs? 

3. Viename traktate pasaky
ta : "Yra t ikras dalykas, kad, 
mums gyvenant pasauly, natū
ralus etnografinis mūsų tautos 
ryšys silpnės. Dėl to būtų klai
dinga vien ant jo grįsti visą mū
sų tautos auklėjimą." 

Jaučiu, kad čia kas žodis tai 
deimančiukas, bet kietas dei
mančiukas, užtat klausiu: a) o 
kaip būtų su tuo mūsų "etno
grafiniu ryšiu", jei gyventume 
ne pasauly, o, sakysim, už pa
saulio, šalia pasaulio ar ant pa
saulio? Ar jis tada silpnėtų ar 
stiprėtų? b) jei "etnografinis 
ryšys" silpnės, tai ar negalima 
jį būtų pakeisti kitus pvz. tauti
niu ryšiu? Gal šis kiek ilgiau 
laikytų? c) jei, prileiskime, "et
nografinis ryšys" nesilpnėtų, ar 
tada vien ant jo grįsti visą mūsų 
tautos auklėjimą nebūtų klai-

Dr. J. Pikūnas 

~r- Kuo dar pasižymi jūsų 
Psichologijos Departamentas ? 

— Turi vieną naujausių psi-, 
chologinio tyrimo laboratorijų, 
tik ką įrengtą su visais moder
niausiais aparatais ir kitokiomis 
tyrimų galimybėmis. 

— Kokie yra moderniausieji 
joje daromi psichologiniai — ty
rimai ? 

— Psicho — drama, grupių te
rapija ir hipnotizmas. Jie čionai 
būna demonstruojami mokymo (pašnekesį Dr-as Pikūnas. 

tams. 
— Ar esate bandęs hipnoti

zuoti ? * 
— Taip. Pereitą semestrą 

prieš auditoriją teko hipnotizuo
ti keletą asmenų. Pratimai pa
vyko. 

— Ar nėra pavojinga bet ką 
išmokyti hipnotizavimo? 

— Yra pavojaus, kad hipno
tizmas galėtų būti piktnaudoja-
mas, kadangi hipnotizuojamasis 
lengviau pasiduoda hipnotizato-
riaus įtakai laike hipnozės ir po 
to. 

— Ar nėra kenksminga būti 
hipnotizuojamu? 

— Nekenksminga. O hipnotiz
mu galima pagydyti daug psi
chinių ligų. Toks gydymo būdas 
vadinamas hipnoterapija. 

— Ar šiandien šis gydymo bū
das naudojamas klinikose? 

— Taip. Jis vaidina vieną pa
grindinių rolių psichinių ligų gy
dyme, tik jį naudojančiųjų skai
čius dar labai nedidelis. 

Dr-as Pikūnas jau Vokietijo
je buvo žinomas savo patriotiz
mu ir visuomenine veikla, būda
mas Stud. Ateitininkų pirminin
kas, vadovaudamas Korp! "Kęs
tutis", būdamas Pax Romaną 
prezidiumo nariu ir Vid. Euro
pos katalikų studentų Federaci
jos pirmininku, taipgi Muenche
no liet. apygardą atstovaudamas 
Vokietijos Lietuvių Taryboj. 

— Ar tikite, kad galėsime 
grįžti į Lietuvą?, — klausiu jį. 

— Taip. Už neilgos metų ei
lės, griuvus komunizmo tironi
jai. Aš politiniais stebuklais ne
tikiu, bet istorija rodo, kad 
kiekviena despotija ir despotai 
miršta ne savo mirtimi. 

— Kokie jūsų planai ateičiai ? 
— Grįžti į Lietuvą. 
— Ar psichologijos mokslui 

Lietuvoje plati dirva? 
— Ši sritis laukia darbuotojų. 

Nei Kauno nei Vilniaus universi
tetuose nebuvo psichologijos 
katedrų. Vertėtų lietuviams stu
dentams tremtyje susidomėti šia 
mokslo šaka, ypatingai klinikine 
psichologija. 

— Kokia yra jūsų nuomonė 
apie Amerikos lietuvių visuome
nę? 

— Amerikos lietuviams reikia 
geresnio vieni kitų pažinimo, 
daugiau bendradarbiavimo — 
solidarumo ir lietuviškosios dva
sios, charakteringos savo menu, 
daina, svetingumu, tautiniais ir 
religiniais papročiais, — baigė 

VYRAS IR MOTERIS 
V. J. BUDRIKAS, Brooklyn, N. fY. 

Esu linkęs tikėti, kad mote
rų meilė yra augščiausias au
toritetas — kas sprendžia vi
sus likusius dalykus. 

Vyrui meilė yra subordinuo
ta teisei. Ji yra didelė aistra, 
bet ne tvarkos šaltinis, ne pro 
to sinonimas, ne prakilnybės 
kriterijus. 

Taigi, atrodytų, kad moteris 
stato savo idealą meilės tobulu
me; vyras — teisingumo tobu
lume. 

Ir šia prasme šv. Paulius 
galėjo pasakyti: "Moteris yra 
vyro garbė; vyras yra Dievo 
garbė". 

Moteris, kuri tikrai myli, no
ri paskandinti savo pačios in
dividualybę to vyro individua
lybėje, kurį ji myli. Ji nori, 
kad jos meilė padarytų jį di
desnį, stipresnį, ryžtingesnį ir 
aktyvesnį. 

Vyras yra ąžuolas; moteris 
— dailus vijoklis. 

Vyras sapnuoja apie meilę; 
moteris pabunda į meilę. 

Vyras yra laukui; moteris 
— židiniui; vyras yra kardui, 
moteris—adatai; vyras yra gal 

sako, moteris klauso. Kitkas 
yra sumišimas. 

Vyras yra valia, moteris — 
sentimentas, šiame žmonijos 

I 

laive, valia yra vairas ir sen
timentas — burės. Kada mote
ris mėgsta vairuoti, vairas yra 
tik maskuota būrė. 

Vyro antroji kūdikystė pra
sideda, kai moteris apvaldo j.į 

Vyro darbas tęsias iki sau
lėleidžio; moteris — niekad ne
sibaigia. 

Rusai įsiveda lotynų 
kalbą 

Nuo pat revoliucijos Rusijoj 
buvo panaikinta lotynų kalba. 
Nauju potvarkiu ji vėl įveda
ma į 32 gimnazijas. 

negrės vienuolės, pasiryžusios 
Filosofijos mėgėjasvai, moteris—širdžiai; vyras ^pasiekti magistrių laipsnį. 

Studijuoja negres 
VVasbingtono mieste esąs 

Katalikų Universitetas duoda 
stipendijas ir negrų studen
tams. Tuo pasinaudodamos šiuo 
metu ten studijuoja septynios 
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